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UNSAON SA PAGGAMIT NIINI NGA MANWAL

Ang Akong Pundasyon makatabang sa mga indibidwal nga 
makat- on ug mosunod sa mga baruganan sa doktrina nga 
mosangput ngadto sa espiritwal ug temporal nga self- reliance. 
Labing maayo kini kon ribyuhon sa gamay nga grupo nga dunay 
8 ngadto sa 12 ka tawo o kauban sa tibuok pamilya. Matag 
semana laing sakop sa grupo ang mopuli isip facilitator. Ang 
facilitator dili motudlo sa baruganan ngadto sa grupo. Hinoon, 
mosunod siya sa materyal ug moawhag sa tanan sa pag- apil. 
Ang tanang mga video makita online sa srs .lds .org/ videos.

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

I- report Pamalandu-
ngi Tan- awa Hisguti Basaha Kalihokan I- commit

Ang grupo 
mopaambit sa 
ilang kalambo-
an sa pagtu-
man sa mga 
commitment 
sulod sa 3–4 
ka minuto.

Mamalandong 
sa tagsa- tagsa 
ug hilum nga 
mosulat sulod 
sa 2–3 ka 
minuto.

Ang grupo 
motan- aw og 
video.

Mopaambit og 
mga hunahu-
na isip grupo 
sulod sa 2–4 
ka minuto.

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

Magtinagsa 
nga motraba-
ho o magtina-
bangay sulod 
sa mga 5 ka 
minuto.

Ang matag 
tawo mosaad 
nga lihukon 
ang mga item 
sulod sa 
semana.

MGA GRUPO SA SELF- RELIANCE

Ang mga grupo sa self- reliance makatabang kaninyo sa pagpa-
lambo sa inyong personal nga panalapi, trabaho, gamay nga 
negosyo, o edukasyon. Aron makaapil og grupo sa self- reliance, 
kontaka ang inyong stake self- reliance specialist.
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MENSAHE GIKAN SA UNANG KAPANGULOHAN

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 abilidad nga kita makasangkap sa mga kinahangla-
non sa atong kinabuhi ug sa mga sakop sa atong pamilya.

Kini nga booklet, My Foundation, 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 pagdawat 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 mapa-
nalanginan. Inyong makat- unan unsaon sa paglihok ang inyong 
pag- uswag ngadto sa dugang nga pagka- self- reliant. Kamo 
panalanginan og mas dakong paglaum, kalinaw, ug kauswagan.

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

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan
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1: ANG SELF- RELIANCE USA KA 
BARUGANAN SA KALUWASAN

Sa dili pa magsugod, basaha ang “Unsaon sa Paggamit Niini nga Manwal” diha sa 
sulod sa atubangang hapin.

Juan 10:10 (naa sa tuo)

Unsa ang abunda [madagayaon] nga kinabuhi?

“He Polished My Toe [Gipaituman Niya ang Tudlo sa Akong Tiil],” nga 
anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 5)

Nagtuo ba kamo nga dunay mga solusyon ang inyong mga proble-
ma? 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 magpasabut nga 
atong mabuhat o makab- ot ang bisan unsa nga atong mahunahuna-
an. Hinoon, kini mao ang pagtuo nga pinaagi sa grasya, o sa makaa-
bag 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 gipangayo 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 
makahimo og mga milagro sa atong kinabuhi ug sa paghatag kanato 
og kalig- on aron modaug batok 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 
paghatag 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:

“Ang self- reliance mao 
ang abilidad, pasalig, ug 
paningkamot sa 
pagsangkap sa espiri-
twal ug temporal nga 
mga kinahanglanon sa 
kinabuhi alang sa 
kaugalingon ug sa 
pamilya. Samtang ang 
mga miyembro mahi-
mong self- reliant, sila 
usab mas makahimo 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 
kaugalingon kini 
makapaluya kanato sa 
espirituhanong paagi ug 
makapahinay sa atong 
pag- uswag  sa unsay 
gitinguha sa plano sa 
ebanghelyo kanato.”

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

“Ako mianhi aron sila 
makabaton og kinabuhi, 
ug sa pagkabaton niini 
sa madagayaon gayud.”

JUAN 10:10
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GIPAITUMAN NIYA ANG TUDLO SA AKONG TIIL

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

ELDER ENRIQUE R. FALABELLA: Sa 
nagtubo pa ko, nagkalisud kami. Nahi-
numdom 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 gipasina-
wan 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 pang itom nga pangpasinaw ug 
gipaituman ang akong 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 kaluwasan. Kitang 
tanan mas momaayo kay sa unsa kita 
karon. Wagtanga ang imong 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 
aron mapalambo ang dili maayo nga 
nahimo kaniadto. Kon buhaton nimo 
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.

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 sa semana. 
I- tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag commitment 
[pasalig]:

 a a a ang at a nang apang o an a pa ina  , g a i i 
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]:

“Kon ang tawo dili 
self- reliant dili siya 
makagamit niining 
kinaiyanhong mga 
tinguha sa pagserbisyo. 
Unsaon nato sa 
paghatag kon walay 
ikahatag? Ang pagkaon 
alang sa gigutom dili 
makuha gikan sa walay 
sulod nga mga estante. 
Ang kwarta aron sa 
pagtabang sa nangina-
hanglan dili makuha sa 
walay sulod nga pitaka. 
Ang pagsuporta ug 
pagsabut dili makuha 
gikan sa mga tawong 
naglisud sa emosyonal 
nga paagi. Ang panudlo 
dili makuha gikan sa 
tawo nga walay kahiba-
lo. Ug ang labing 
importante sa tanan, 
ang espirituhanong 
paggiya dili makuha 
gikan sa huyang sa 
espirituhanong paagi.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature 
of Self- Reliance,” 
Ensign, Nob. 1982, 93
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2: PAGPAKITA OG HUGOT NGA  
PAGTUO DIHA NI JESUKRISTO

Daklit nga ipaambit sa grupo kon sa unsang paagi nga nahimo 
kamong mas self- reliant sa miaging semana.

Sa unsang paagi nga ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 
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 
pa ina 

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 Kapa-
ngulohan ug ang Korum sa Napulog Duha nagdapit kanato nga himoong prayoridad sa 
atong kinabuhi ang pagpalambo sa atong pagtuo diha sa Langitnong 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 Igpapahulay, 
pag- ambit sa sakrament, ug pagbasa sa Basahon ni Mormon makatabang kaninyo nga 
mahimong mas self- reliant.

MGA PROPETIKANHONG PRAYORIDAD UG MGA SAAD

“Hunahunaa ang gidak- on niana nga pamahayag! Ang kahingpitan sa yuta gisaad niadtong 
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).

“Mosaksi ko nga [ang Basahon ni Mormon] mamahimong personal nga ‘Urim ug Thum-
i  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 sa semana. 
I- tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag buluhaton.

 Ipakita ang inyong hugot nga pagtuo karong Dominggo pinaagi sa 
pagbalaan sa adlawng Igpapahulay ug sa matinahurong pag- ambit 
sa sakrament.

 Mobasa sa Basahon ni Mormon matag adlaw.

 Basaha ang mga kasulatan sa pahina 7. Mopili og usa ug mopa-
ambit niini sa inyong pamilya o mga higala.

I- report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

I- commit:

“Dili ba ang tanang 
matang sa inyong 
pagpaningkamot, 
mag- agad sa inyong 
pagtuo? . . . Samtang 
atong madawat pinaagi 
sa pagtuo ang tanang 
temporal nga mga 
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

“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 pagabistihan, O 
mga tawo nga diyutayg 
pagsalig?”

MATEO 6:30
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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 pagli-
hok.” 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 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 ngadto sa pahina 6.



MGA KASULATAN MAHITUNGOD SA HUGOT NGA PAGTUO  
INUBANAN SA BUHAT

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

ga ik o  .

Ang Ginoo mihatag kang Lehi sa Liahona 
aron mogiya sa iyang pamilya, ug “kini 
milihok alang kanila sumala sa ilang hugot 
nga pagt o i a a io . . . . Sa i a nga  
sila mga tapulan, ug nakalimot sa pagban-
say sa ilang hugot nga pagtuo ug kakugi 
. . . i a a a o ag i a a i ang 
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 kabutangan 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 gayud mahurot. 

an- a a a   ga a i .

“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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“Ug usab, sa pagkatinuod 
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

3: PAGDUMALA SA KWARTA

Daklit nga ipaambit sa grupo kon sa unsang paagi ang adlaw nga 
Igpapahulay o ang Basahon ni Mormon nakapalig- on sa inyong hugot 
nga pagtuo sa miaging semana.
Nganong ang pagdumala sa kwarta lisud kaayo—ug importante 
kaayo?
“First Things First! [Unahon ang mga Butang nga Importante!]” anaa sa 
srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 10)
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

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Bayad og ikapulo 
[tithes] ug mga halad 
[offerings], . . . likayi ang 
utang, . . . paggamit og 
badyet, . . . determinaha 
kon unsaon pagpakun-
hod sa inyong gasto 
alang sa mga dili kaayo 
mahinungdanon . . . [ug] 
disiplinaha ang inyong 
kaugalingon sa pagsu-
nod sa plano sa badyet.”

ANDAMA ANG MATAG 
BUTANG NGA KINA-
HANGLANON: PANALAPI 
SA PAMILYA (BOOKLET, 
2007), 3
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“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 panahon, 
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 pagbad-
yet—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

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

Paglingaw-lingaw

Balay

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 sa semana. 
I- tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag buluhaton.

 Subaya ang inyong kinitaan ug gasto kada adlaw. Mahimo 
ninyong gamiton ang Rekord sa Kinitaan ug Gasto sa pahina 11.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa pagduma-
la og kwarta ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

I- commit:



3: PAGDUMALA SA KWARTA

10

UNAHON ANG MGA BUTANG NGA IMPORTANTE!

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 
hamtong, naglihok nga sama sa ilang mga 
ginikanan.

BATANG LALAKI: Abut na ko, ‘langga.

BATANG BABAYE: Maayong pag- abut. 
Uy, mora lagi ka og gikapoy.

BATANG LALAKI: Ikaw pud. Daghan ka 
og gitrabaho, no?

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

BATANG LALAKI: Mikita ko og 10 karon.

BATANG BABAYE: Oy, kanindot nga 
panalangin. Karon, unahon ang mga 
butang nga importante. 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: A, kinahanglan ta’ng 
mopalit og pagkaon ug molain og 
pangplete ug mobayad sa abangan. Ug 
dayon nindot unta kon makapalit 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 
magmalipayon 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 ngadto sa pahina 8.
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REKORD SA KINITAAN UG GASTO

Isulat kon pila ang inyong gasto kada semana. Unsa kaha kon aduna kamoy 
igong kwarta alang sa inyong mga panginahanglan?

PILA MAN ANG AKONG GASTO KADA SEMANA?

Pila man ang akong 
gikinahanglan kada 
bulan aron mahimong 
self- reliant?

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Kinitaan

Mga ikapulo, 
mga halad

Mga Tinigum

Pagkaon

Balay

Mga gasto 
pang- medikal

Transportasyon

Mga gasto 
pang- eskwela

Mga bayad sa utang

Mga sinina

Utilities

Telepono

Lingawlingaw

Insurance

Uban pa

Total nga gasto
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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

4: MAGHINULSOL UG MAGMASULUNDON

Daklit nga ipaambit sa grupo ang inyong kalamboan sa pagsubay sa 
kinitaan ug mga gasto sa miaging semana.

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

“Obedience Brings Blessings [Ang Pagkamasulundon Makahatag og 
mga Panalangin],” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha 
ang pahina 13)

Unsa nga mga panalangin ang inyong nadawat tungod sa pagsunod 
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)
Pagsunod og badyet

Basaha ang Josue 3:5 ug ang mga kinutlo gikan ni Elder Jeffrey R. 
Holland ug Presidente Spencer W. Kimball (sa pahina 13). Nganong 
kinahanglan man nato nga maghinulsol, mobalaan sa atong kaugali-
ngon, ug maningkamot sa pagbuhat og maayo samtang nagtinguha 
kita nga mahimong self- reliant?

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

 Tumana ang balaod nga inyong gipili sa kalihokan sa itaas.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa 
pagkamasulundon ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I- commit:

“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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“Kon ganahan kita og 
mga luho [luxury] o gani 
sa mga gikinahanglan 
labaw pa sa pagkama-
sulundon, 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

ANG PAGKAMASULUNDON MAKAHATAG OG MGA 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 pagsu-
ta kon sila mobuhat ba sa tanan nga 
mga 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 nahi-
mong 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 magpasigarbo. Wala 
gayud Siya magmabudhion. Nagmapai-
nubsanon gayud Siya kanunay. Sinsero 
gayud Siya kanunay. Masulundon gayud 
Si a kan na . . . .

Sa dihang Siya nakasinati sa panghingutas 
sa Getsemani, diin Siya milahutay sa ingon 
ka sakit nga ang “iyang singot nanibug- ok 
daw apol nga nagpangatagak sa yuta” 
[Lucas 22:44], Iyang gipakita ang pagka-
masulundon nga Anak pinaagi sa pagsulti, 
“Amahan, 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 ag pot a . . . ga go a io  
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 12.

“Magputli kamo sa 
inyong kaugalingon: kay 
ugma ang Ginoo 
magbuhat ug mga 
katingalahan sa inyong 
taliwala.”

JOSUE 3:5

“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 mopada-
yon. 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
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“Kay tan- awa, kini nga 
kinabuhi mao ang 
panahon alang sa mga 
tawo sa pagpangandam 
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

Daklit nga ipaambit sa grupo ang usa ka panalangin nga inyong 
nadawat sa miaging semana tungod kay nagmasulundon kamo.

Ngano nga ang panahon usa man sa labing mahinungdanong mga 
gasa sa Dios?

“The Gift of Time [Ang Gasa nga Panahon],” anaa sa srs .lds .org/ videos. 
(Walay video? Basaha ang pahina 15)

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.

➊
PAGLISTA OG MGA 

BULUHATON

➋
PAG- AMPO

➌
PAGHIMO OG MGA 

PRAYORIDAD

➍
PAGHIMO OG MGA 
TUMONG, LIHUKA

➎
PAG- REPORT

Kada buntag, paghimo 
og lista sa mga 

buluhaton. Idugang 
ang mga ngalan sa 

mga tawo nga 
serbisyuhan.

Pag- ampo alang sa 
giya. Ribyuha ang 

inyong lista sa mga 
buluhaton. Paminaw. 
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 
importante nga 

buluhaton ug traba-
hoa padulong sa ubos 

sa lista.

Kada gabii, report 
ngadto sa Langitnong 

Amahan pinaagi sa 
pag- ampo. Pangutana. 
Paminaw. 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 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.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa 
maalamon nga paggamit sa panahon ngadto sa inyong 
pamilya o mga higala.

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:
Basaha:

I- commit:

“Ang panahon mao ang 
tanang puhunan nga 
ania sa yuta. . . . Kon 
gamiton sa hustong 
paagi, magdala kini 
nianang unsay modu-
gang sa inyong kahamu-
gaway, kaharuhay, ug 
katagbawan. Ato kining 
hunahunaon, ug dili na 
molingkod nga mangi-
yugpos, mag- usik sa 
panahon.”

BRIGHAM YOUNG, sa 
Mga Pagtulun- an sa 
mga Presidente sa 
Simbahan: Brigham 
Young, pahina 156

5: GAMITA ANG PANAHON  
SA MAALAMON NGA PAAGI
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ANG GASA NGA PANAHON

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, naa nimo ang 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 nakapanalangin ka og daghan, sama 
nako. Wala ko kahibalo kon giunsa nimo 
kini paghimo.
SISTER B.: Gusto ba gyud ka nga masa-
yud? 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] binuhatan.” Giingon kini diha sa 

  p i .
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 mosulti nako sa pagbuhat 
og laing butang. Maayo kana.
Nagtrabaho ko og maayo, pero duna koy 
kalinaw. Nasayud ko nga ang Dios 
motabang 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. Manguta-
na ko kon unsay mahimo nako nga mas 
maayo. Maminaw ko. Gibati nako pirme 
ang Iyang gugma. Nasayud ko nga 
palamboon Niya ang unsay gisulayan 
nako pagbuhat. 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 mas maayo nga motraba-
ho ug moserbisyo.

Balik sa pahina 14.
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“Dili kamo magtinapulan; 
kay siya nga tapulan dili 
makakaon sa pan ni 
makasul- ob sa mga 
saput sa mamumuo.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 42:42

Daklit nga ipaambit sa grupo ang usa ka butang nga inyong nahimo 
sa miaging semana tungod kay maayo ninyong pagkadumala ang 
inyong panahon.

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 17)

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

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

Basaha ang kinutlo gikan ni Elder D. Todd Christofferson (sa pahina 
17). 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.

➊
PAGBATON OG  

POSITIBO NGA KINAIYA

➋
HINUMDUMI NGA 
MAGTINABANGAY

➌
PULIHI ANG KAHADLOK 

OG HUGOT NGA 
PAGTUO

➍
PADAYON UBAN 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, ayaw, ug ayaw gyud 
paghunong; lahutay uban 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.

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

6: TRABAHO: ANGKUNA ANG  
RESPONSIBILIDAD UG MOLAHUTAY

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

JAMES E. FAUST, 
“Paglahutay,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2005, 51
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“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 makatukod 
ug makahas- has sa 
kinaiya, makamugna og 
katahum, ug mao ang 
instrumento sa atong 
pagserbisyo sa usag usa 
ug sa Dios. Ang gipahi-
nungod nga kinabuhi 
puno sa buhat, usahay 
balik- balik, . . . usahay 
wala mahatagi og bili 
apan kanunayng 
nagbuhat niadtong 
makapalambo, . . . 
makapabayaw, [ug] 
makapadasig.”

D. TODD CHRISTOFFER-
SON, “Mga Hulagway 
sa Gipahinungod nga 
Kinabuhi,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 17

ANG PANAW NI SEDRICK

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

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

Usa ko ka branch missionary sa barangay 
sa Kipusanga. Kinahanglan kong mangan-
dam alang sa pagmisyon sa gawas sa 
nasud. Aron makamisyon, kinahanglan ko 
og passport, nga nagkantidad na karon og 
250 U.S. 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 14 ka kilometro gikan 
dinhi. Ang Lusuku mga 29 ka kilometro. 
Ang Kamanda mga 29 usab. Moadto mi 

didto ug mamalit og saging, ug amo kining 
dad- on og balik dinhi aron ibaligya.

Sa pag- adto sa mga barangay magbisikle-
ta 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 ginagmay- 
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, ug 70 dollars 
nga natigum.

Balik sa pahina 16.

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

I- commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton 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 traba-
ho ug paglahutay ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Pamalandungi:

I- commit:

“Ang atong responsibili-
dad mao ang pagbarug 
gikan sa pagkaigo- igo 
lang ngadto sa pagka-
banggiitan, gikan sa 
kapakyasan ngadto sa 
kalampusan. Ang atong 
buluhaton mao ang 
mahimong pinakamaa-
yo sa atong kaugali-
ngon. Usa sa labing 
mahinungdanong 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
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“Tan- awa, ikaw wala 
makasabut; ikaw 
nagdahum nga Ako 
mohatag niini nganha 
kanimo, samtang ikaw 
wala maghunahuna 
gawas sa pagpangutana 
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 hunahu-
na nga makahimo 
kanimo sa pagkalimot sa 
butang nga sayop.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 9:7–9

7: SULBARA ANG MGA PROBLEMA

Daklit nga ipaambit sa grupo ang usa ka lisud nga buluhaton nga 
inyong nahuman sa miaging semana.

Nganong gitugutan man kita sa Langitnong Amahan nga mosagubang 
og mga problema ug mga hagit?

“A Bigger Truck? [Mas Dako nga Trak?]” anaa sa srs .lds .org/ videos. 
(Walay video? Basaha ang pahina 19)

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: 

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

“Ang Ginoo naglaum nga 
kita makatabang og 
sulbad sa atong kaugali-
ngong mga problema. . . . 
Mga tawo kita nga dunay 
hunahuna, nga kahiba-
long mangatarungan. Kita 
dunay abilidad sa pag- ila 
sa atong mga pangina-
hanglan, 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 nakahi-
mo 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. Naghimo 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 18.

  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 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. 
Hinumdumi, ayaw paghunong. Nagkinahanglan og pana-
hon ang pagsulbad sa mga problema ug ang paghimo og 
mga kausaban.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa pagsul-
bad og mga problema ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Basaha:

Hisguti:

I- commit:

“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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“Kon kamo anaa sa 
pag- alagad sa inyong 
mga isigkatawo kamo 
anaa lamang sa 
pag- alagad sa inyong 
Dios.”

MOSIAH 2:17

8: MAGHIUSA, DUNGAN NGA MAGSERBISYO

Daklit nga ipaambit sa grupo ang usa ka butang nga inyong gihimo sa 
miaging semana aron sa pagtabang sa pagsulbad og problema.

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. 
a a  i o  a a a ang pa ina 

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 
maoy 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 4:26, ug ang kinutlo gikan ni 

i nt  o on  . in k  naa a t o .

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, makahi-
mo kamo sa:

 Pagpahigayon og service project diha sa inyong komunidad.
 Pag- andam sa inyong family history gamit ang booklet 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.

 Pagtabang sa usa ka tawo sa iyang dalan padulong sa 
self- reliance.

Report:

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 pagba-
ton sa usa ka kapasaylo-
an sa inyong mga sala 
sa matag adlaw, . . . Ako 
manghinaut 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 kahupa-
yan, sa espirituhanon ug 
lawasnon, sumala sa 
ilang mga 
panginahanglan.”

MOSIAH 4:26

“Kon magkahiusa kamo, 
mawalay kinutuban ang 
inyong gahum. Makahi-
mo mo og bisan unsa 
nga gusto ninyong 
himoon.”

GORDON B. HINCKLEY, 
“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 Kaugalingon: 
Ang Sakrament, ang 
Templo, ug Sakripisyo 
sa Pagserbisyo,” 
Ensign o Liahona,  
Mayo 2012, 36

SA PAMAAGI SA GINOO

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

PRESIDENTE HENRY B. EYRING: Ang 
mga baruganan nga anaa sa pundasyon 
sa programa sa welfare sa Simbahan dili 
lamang alang sa usa ka panahon o sa usa 
ka dapit. Alang kini sa tanang panahon ug 
a tanang apit. . . .

. . . ng paagi a pag at niini k a o. 
Kadtong nakatigum na og daghan 
angayng mopaubos sa ilang kaugalingon 
aron motabang niadtong nanginahanglan. 
Kadtong naa sa kaabunda boluntaryong 
mosakripisyo sa pipila sa ilang kahamuga-
way, 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 mahimong 
mahitabo. Ang naghatag ug ang nakada-

wat mapanalanginan. (Gikuha gikan sa 
pakigpulong nga gihatag ni Presidente 
Eyring sa pagpahinungod sa Sugarhouse 
Utah Welfare Services Center, Hunyo 
2011, LDS .org)

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
Mga kaigsoonan, ang matag usa kanato 
adunay pakigsaad nga responsibilidad sa 
pag- ila sa panginahanglan sa uban ug 
pagserbisyo sama sa gihimo sa Manlulu-
was—sa pagtabang, pagpanalangin, ug 
pagbayaw niadtong naglibut kanato.

Kasagaran, ang tubag sa atong pag- ampo 
dili moabut samtang kita nagluhod lang 
apan samtang kita naglihok nga nagser-
bisyo sa Ginoo ug nagserbisyo niadtong 
anaa sa atong palibut. Ang dili hinakog 
nga mga buhat sa serbisyo ug pagpahinu-
ngod mohapsay sa atong mga espiritu, 
motangtang sa mga himbis gikan sa atong 
espirituhanong mga mata, ug moabli sa 
mga bintana sa langit. Diha sa pagkahi-
mong 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 20.

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 sa semana. 
I- tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag buluhaton.

 Buhata ang plano nga inyong gihimo sa pagserbisyo og usa 
ka tawo.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa 
pagserbisyo ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Basaha:

I- commit:

“Kon kita magtinaba-
ngay, . . . makahimo kita 
sa tanan. Kon ato 
kanang buhaton, atong 
matangtang ang 
kahuyang sa usa ka 
tawo nga nag- inusara 
ug mapuli ang kalig- on 
sa daghan nga nagtina-
bangay og serbisyo.”

THOMAS S. MONSON, 
“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values,” Ensign, Mayo 
1999, 118
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“Ako mosulti kanimo 
diha sa imong hunahu-
na ug sa imong kasing-
kasing, pinaagi sa 
Espiritu Santo, nga 
moabut diha kanimo ug 
nga mopuyo diha sa 
imong kasingkasing.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 8:2

9: MAKIG- ISTORYA: MOHANGYO UG MAMINAW

Daklit nga ipaambit sa grupo kon sa unsang paagi nga miserbisyo 
kamo og usa ka tawo sa miaging semana.

Kanus- a man ang Langitnong Amahan mitubag sa akong mga 
pag- ampo?

“Creating Lift [Pagpasaka],” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? 
a a a ang pa ina 

Unsaon man nato sa pag- ila sa mga tubag sa atong mga pag- ampo? 
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 maningkamot 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.

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:
“Ang inyong kalag 
mapanalanginan 
samtang magkat- on 
kamo sa pagpaminaw, 
dayon maminaw aron 
makakat- on gikan sa 
mga anak, mga ginika-
nan, mga kauban, mga 
silingan, ug mga lider sa 
Simbahan, kining tanan 
makapalambo sa 
kapasidad sa pagpami-
naw 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 magagi-
kan sa pagkahimong 
makasangkap sa ilang 
kaugalingon.”

HENRY B. EYRING, 
“Mga Oportunidad sa 
Paghimo og Maayo,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2011, 22

PAGPASAKA

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 gikusgon ibabaw sa 
pako. Kon ang pagpasaka sa ibabaw mas 
kusog kaysa gibug- aton nga mobitad 
paubos [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 kahasol 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 gikan 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 Langit-
nong Amahan mao nga kita mahimong 
makig- istorya Kaniya pinaagi sa pag- ampo. 
Kita mahimong makig- istorya Kaniya sa 
atong mga kasinatian sa kinabuhi, mga 
pagsulay, ug mga panalangin. 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 22.

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 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 matina-
hurong maminaw alang sa giya.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa komuni-
kasyon ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Basaha:

I- commit:

“Kinahanglan kita nga 
mangayo og panabang 
sa atong Langitnong 
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 
madaginuton nga 
tigsangkap sa atong 
mga kaugalingon ug sa 
uban.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagkahimong 
Madaginuton nga mga 
Tigsangkap sa Tempo-
ral ug Espirituhanong 
Paagi,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2009, 
7–8
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“Kami nagtuo sa 
pagkamatinuoron.”

MGA ARTIKULO SA 
HUGOT NGA PAGTUO 
1:13

10: IPAKITA ANG KALIGDONG

Daklit nga ipaambit sa grupo ang usa ka tubag sa pag- ampo sa 
miaging semana.

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 25)

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.

Basaha ang Mosiah 4:28 (naa sa tuo) ug ang kinutlo gikan ni Elder 
Joseph B. Wirthlin (sa pahina 25). 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 sa semana. 
I- tsek ang box kon makompleto ninyo ang matag buluhaton:

 Palamboa ang usa sa walo ka mga aspeto nga inyong gigraduhan 
sa ibabaw.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa kaligdong 
ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I- commit:

“Hangtud nga ako 
mamatay dili ko gayud 
isalikway ang pagka-
hingpit sa kasingkasing 
[kaligdong] gikan 
kanako.”

JOB 27:5

“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
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“Ang kaligdong nagpasa-
but nga kanunayng 
maghimo kon unsa ang 
husto ug maayo, bisan 
unsa pa man ang 
hinanaling mga 
sangputanan. Nagpasa-
but kini nga magmata-
rung gikan gayud sa 
kahiladman sa atong 
kalag, dili lamang diha 
sa atong mga lihok 
apan, mas importante, 
diha sa atong mga 
hunahuna ug kasingka-
sing. . . . Ang ginag-
mayng pagpamakak, 
ginagmayng pagpanikas, 
o ginagmayng pagpa-
mintaha dili madawat 
sa Ginoo. . . . Ang 
kinadak- ang ganti sa 
kaligdong mao ang 
kanunay nga pagpakig- 
uban sa Espiritu Santo, 
. . . [kinsa mao ang] 
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 og buhaton diha 
sa balay ug gibayaran ko sa pagtrabaho. 
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 pasabut 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 24.
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“Pangitaa ninyo nga 
makugihon ug magtudlo 
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 pagtulun- 
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

11: TINGUHAA ANG PAGKAT- ON: DESISYON 
KON ASA ANG INYONG PADULNGAN UG 
UNSAON NGA MAKAABUT DIDTO

Daklit nga ipaambit ang usa ka kasinatian diha nga mipakita kamo og 
kaligdong sa miaging semana.

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 29)

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 Presi-
dente 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 27). 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.” Sunod semana aduna kamoy kahigayunan sa 
pagpaambit sa inyong “misyon sa kinabuhi” ngadto sa grupo.

ANG AKONG MISYON SA KINABUHI

Unsa man ang gusto nakong maabut lima ka tuig gikan karon?

Ngano?

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

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Pamalandungi:

“Duna kitay responsibili-
dad 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 hunahuna aron 
sa pagpanghawod diha 
sa buhat sa kalibutan 
alang sa pagpanalangin 
sa tanang katawhan.”

GORDON B. HINCKLEY, 
“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 hangtud 
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 nga giribyu, 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?

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 og 
inadlaw nga 
direksyon gikan 
sa Espiritu 
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- evaluate 
ang akong 
pag- uswag 
matag gabii sa 
dili pa ko 
matulog.

Akong ipaambit 
ang akong 
progress chart 
ngadto sa usa 
ka sakop sa 
pamilya matag 
Dominggo.

I- commit:

“Ebanghelyo kini sa 
paghinulsol, ug kina-
hanglan kita nga 
maghinulsol ug maning-
kamot nga mahimong 
maayo. Sa pagkatinuod, 
ang proseso sa paghinul-
sol, 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” (debos-
yonal sa Brigham 
Young University, Ene. 
5, 1992), 2, speeches 
.byu .edu
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11: TINGUHAA ANG PAGKAT- ON

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 respon-
sable sa inyong pag- uswag.

Step 2: Paghunahuna mahitungod sa matang sa tabang nga inyong gikinahanglan. 
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 mahimo nimong 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 kinabuhi.” 
Kon mag- abut kamo sa imong mentor:
 Ribyuha ang imong pag- uswag.
 Ribyuha ang mga babag sa imong pag- uswag ug unsay imong gibuhat sa pagbun-

tog niini.
 Ribyuha sa piho kon unsa ang imong plano nga buhaton sa dili pa kamo magkita 

pag- usab sa imong mentor.

“Sa akong katuigan isip 
young adult, nangayo ko 
og tambag sa akong 
mga ginikanan ug sa 
matinud- anon, kasali-
gan 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 Pagbun-
tog sa mga Hagit sa 
Kalibutan Karon,” 
Ensign o Liahona, Nob. 
2015, 46
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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 maka-
palit sa mga butang nga ganahan sa uban 
mao kadtong adunay maayo nga edukas-
yon. Akong nakita nga ang edukasyon 
importante aron makaangkon 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 moabut og 
tunga sa adlaw. Wala pa gayud ako sukad 
makagawas sa among baranggay. Dili  
kaayo ko 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 moapil sa iyang eskwelahan 
ug malipay gyud ko pag- ayo kon iya kong 
dawaton. Dayon miingon siya, “Nan, 

atong tan- awon kon mogawas na ang 
resulta sa test.” Miingon ko, “Salamat, 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 bugtong estudyante gikan sa akong 
eskwelahan sa primary nga napili ngadto 
sa usa sa pinakamaayong 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 
mahimong 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 magtiayon nga 
misyonaryo nga midapit kanamo sa ilang 
panimalay, diin mipahigayon sila og mga 
miting uban sa mga miyembro sa Simba-
han. Kon wala pa ko sa Nairobi nianang 
higayuna, dili gayud unta nako makapla-
gan ang ebanghelyo. Ang kamatuoran nga 
aduna akoy sigurado nga trabaho nakatu-
got nako sa pagserbisyo 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 kaugalingon 
sa temporal nga paagi ug mahimong 
self- reliant usab sa espirituhanong paagi.

Balik sa pahina 26.
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“Busa, diha sa mga 
ordinansa niana, ang 
gahum sa pagka- 
diosnon gipakita.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 84:20

12: DAWATA ANG MGA ORDINANSA SA TEMPLO

Ipaambit ang imong “misyon sa kinabuhi” nga paragraph kon 
gusto nimo.

Unsa man ang pipila ka mga butang nga labing importante kanimo?

“Doing What Matters Most [Pagbuhat sa Unsay Labing Importante],” 
anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? Basaha ang pahina 31)

Unsang dili importante nga mga butang ang makapalinga kanato 
gikan sa paglambo? Sa unsang paagi nga ang mga ordinansa sa 
ebanghelyo makatabang kanato?

Doktrina ug mga Pakigsaad 84: 20 ug ang kinutlo gikan ni Presidente 
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 
anghel mobantay kanila” (D&P 109:22).

“Kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, . . . [nga] walay hinagiban nga mahimo 
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?”

Report:

Pamalandungi:

Tan- awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ang Ginoo mopanala-
ngin kanato samtang 
magpahigayon kita sa 
sagradong mga ordinan-
sa 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. Mamahi-
mo 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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PAGBUHAT SA UNSAY LABING IMPORTANTE

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.

PRESIDENTE DIETER F. UCHTDORF: 
Human sa aksidente, ang mga nag- 
imbistigar misulay og suta sa hinungdan. 
Ang gear nga para pangtugpa andam na 
gayud diay unta alang sa maayong 
pagtugpa. Ang eroplano anaa sa perpek-
tong mekanikal nga kondisyon. Walay 
problema sa tanang gamit—gawas lang sa 
usa: ang napunder nga bombilya. Kad-
tong gamay nga bombilya—nga 20 
sentimos ra ang kantidad—ang sinugda-

nan sa nagsunod- sunod nga mga panghi-
tabo 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 impor-
tante niadtong higayuna samtang wala 
magtan- aw sa labing importante.

Ang kalagmitan sa pagpokus ngadto sa dili 
kaayo importante nga ipuli sa pinakaim-
portante mahitabo dili lamang sa mga 
piloto apan sa tanan. Kitang tanan 
na i ig o. . . . ng in ong ga na na 
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 30.

I- commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton 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 ordinansa sa templo.
 Ipaambit ang inyong nakat- unan karon mahitungod sa mga 
ordinansa sa templo ngadto sa inyong pamilya o mga higala.

Adto sa pahina 32 ug ribyuha ang sunod ninyo nga mga lakang.

I- commit: “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, 
Mayo 2016, 99; 
nagkutlo sa Mga 
Pagtulun- an sa mga 
Presidente sa Simba-
han: Howard W. Hunter 
(2015), 202
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“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 
gamhanan sa pagluwas. 
. . . Kamo kinahanglan 
gayud mopadayon sa 
unahan uban ang 
pagkamakanunayon 
kang Kristo.”

2 NEPHI 31:19–20

PADAYON DIHA SA INYONG  
DALAN PAINGON SA SELF- RELIANCE

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 masayud 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.
 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 
ANAA KANIYA ANG 
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:

“Ang Ginoo naghunahu-
na gayud kanato aron 
hatagan kita og 
direksyon alang sa 
pagserbisyo ug sa 
oportunidad sa pagpa-
lambo og self- reliance. 
Ang Iyang mga baruga-
nan makanunayon ug 
dili gayud mausab.”

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nob. 1981, 91
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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 nakatu-
man 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




	Mensahe gikan sa Unang Kapangulohan
	1:	Ang Self-Reliance Usa ka Baruganan sa Kaluwasan
	2:	Magpakita og Hugot nga Pagtuo diha ni Jesukristo
	3:	Pagdumala sa Kwarta
	4:	Maghinulsol ug Magmasulundon
	5:	Gamita ang Panahon sa Maalamon nga Paagi
	6:	Trabaho: Angkuna ang Responsibilidad ug Molahutay
	7:	Sulbara ang mga Problema
	8:	Maghiusa, Dungan nga Magserbisyo
	9:	Makig-istorya: Mohangyo ug Maminaw
	10:	Magpakita sa Kaligdong
	11: Tinguhaa ang Pagkat-on: Desisyon Kon Asa ang Inyong Padulngan ug Unsaon nga Makaabut Didto
	12:	Dawata ang mga Ordinansa sa Templo
		Letter of Completion



