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PAANO GAMITIN ANG MANWAL NA ITO

Ang Ang Aking Saligan ay tumutulong sa mga tao na matutuhan 
at maipamuhay ang mga alituntunin ng doktrina na humahan-
tong sa espirituwal at temporal na self-reliance. Mas maganda 
kapag narepaso ito sa isang maliit na grupo na may 8 hanggang 
12 tao o bilang isang pamilya. Linggu-linggo ibang miyembro ng 
grupo ang magiging facilitator. Ang facilitator ay hindi nagtuturo 
ng alituntunin sa grupo. Sa halip, sinusunod niya ang mga 
materyal at hinihikayat ang lahat na makibahagi. Lahat ng video 
ay matatagpuan online sa srs .lds .org/ videos.

KAPAG NAKITA MO ANG MGA PROMPT NA ITO, SUNDIN ANG MGA DIREKSYONG ITO

Magreport Pag-isipang 
Mabuti Panoorin Talakayin Basahin Aktibidad Mangakong 

Gawin
Ibinabahagi ng 
grupo ang 
kanilang 
progreso sa 
pagtupad sa 
mga pangako 
sa loob ng 3–4 
na minuto.

Magninilay ang 
bawat isa at 
susulat nang 
tahimik sa 
loob ng mga 
2–3 minuto.

Manonood ng 
video ang 
grupo.

Magbabahagi 
ng mga ideya 
bilang isang 
grupo sa loob 
ng mga 2–4 na 
minuto.

Isang tao ang 
magbabasa 
nang malakas 
para sa buong 
grupo.

Gagawa nang 
isa-isa o 
magkakasama 
sa loob ng 
mga 5 minuto.

Bawat tao ay 
nangakong 
umaksyon sa 
mga item sa 
loob ng 
linggong ito.

MGA SELF-RELIANCE GROUP

Matutulungan ka ng mga self-reliance group na mapahusay ang 
iyong personal na pera, trabaho, maliit na negosyo, o 
edukasyon. Para makasali sa isang self-reliance group, kontakin 
ang inyong stake self-reliance specialist.
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THOMAS S. MONSON, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, Set. 
1986, 3; sa pagsipi kay 
Marion G. Romney, sa 
Conference Report, 
Okt. 1976, 167
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MENSAHE MULA SA UNANG PANGULUHAN

Mahal naming mga Kapatid:

Ipinahayag ng Panginoon, “Layunin ko ito na maglaan para sa 
a in  m a bana ”  a    . n  a a aya  na i o ay 
isang pangako mula sa Panginoon na magbibigay Siya ng mga 
temporal na biyaya at mga oportunidad para maging self-reliant, 
na kaya nating tustusan ang mga pangangailangan natin at ng 
ating pamilya sa buhay na ito.

Ang booklet na ito, ang Ang Aking Saligan, ay inihanda para 
makatulong sa mga miyembro ng Simbahan na matutuhan at 
magawa ang mga alituntunin ng pananampalataya, edukasyon, 
kasipagan, at pagtitiwala sa Panginoon. Sa pagtanggap at 
pagsasabuhay ng mga alituntuning ito, higit ninyong makakam-
tan ang mga temporal na biyayang ipinangako ng Panginoon.

Inaanyayahan namin kayo na pag-aralang mabuti at isabuhay 
ang mga alituntuning ito at ituro ang mga ito sa mga miyembro 
ng inyong pamilya. Kapag ginawa ninyo ito, mabibiyayaan ang 
inyong buhay. Matututo kayo kung paano kumilos sa inyong 
pagsulong tungo sa lalo pang pagiging self-reliant. Mabibiyayaan 
kayo ng mas malaking pag-asa, kapayapaan, at pag-unlad.

Kayo ay tunay na anak ng ating Ama sa Langit. Mahal Niya 
kayo at hindi kayo pababayaan. Kilala Niya kayo at handa 
Siyang ipagkaloob sa inyo ang mga espirituwal at temporal na 
biyaya ng self-reliance.

Taos na sumasainyo,

Ang Unang Panguluhan
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1: ANG SELF-RELIANCE AY ISANG  
ALITUNTUNIN NG KALIGTASAN

Bago magsimula, basahin ang “Paano Gamitin ang Manwal na Ito” sa loob ng 
pabalat sa harap.

an  sa anan

Ano ang isang masaganang buhay?

“He Polished My Toe,” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang 
i o  asa in sa a ina  .

Naniniwala ka ba na mayroong solusyon sa mga problema mo? 
Paano tayo magiging marapat sa kapangyarihan ng Panginoon 
para tulungan tayo?

Ang reperensya sa Handbook 2 a  an  si i ni  a in  . a s 
sa anan . n  a i in  s ian  ay in i nan an a an 

na magagawa o matatamo natin ang anumang gusto natin. Sa 
halip, ito ay paniniwala na sa pamamagitan ng biyaya, o nagbibi-
gay-kakayahang kapangyarihan ni Jesucristo at sa sariling sikap, 
natatamo natin ang lahat ng espirituwal at temporal na panga-
ngailangan sa buhay na kailangan natin para sa ating sarili at sa 
ating pamilya. Ang self-reliance ay katibayan ng ating tiwala o 
pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng 
mga himala sa ating buhay at bigyan tayo ng lakas para mag-
tagumpay sa mga pagsubok at paghihirap.

Paano ka natulungan ng biyaya ni Cristo na makamtan ang 
espirituwal at temporal na mga pangangailangan sa buhay?

AKTIBIDAD

Step 1: Pumili ng partner at basahin ang bawat alituntunin sa ibaba.

Step 2: Talakayin kung bakit makakatulong sa inyo ang paniniwala sa mga 
katotohanang ito para maging mas self-reliant.

MGA ALITUNTUNIN NG DOKTRINA TUNGKOL SA SELF-RELIANCE

1. Ang self-reliance ay isang kautusan. “Iniutos ng Panginoon sa Simbahan at mga 
miyembro nito na [umasa sa sarili at] 
tumayo sa sariling mga paa” (Mga Turo ng 
mga Pangulo ng Simbahan:  
Spencer W. Kimball  .

2. Makakapagbigay at magbibigay ang 
Diyos ng paraan para maging 
self-reliant ang Kanyang matwid na 
mga anak.

“At layunin ko ito na maglaan para sa aking 
mga banal, sapagkat lahat ng bagay ay akin” 

 a    .

3. Ang temporal at espirituwal ay iisa 
sa Diyos.

“Dahil dito, katotohanang sinasabi ko sa 
inyo na ang lahat ng bagay sa akin ay 

s i i a ”  a    .

Pag-isipang mabuti:

Talakayin:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

“Ang pag-asa sa sarili 
ay ang abilidad, 
pangako, at pagsisikap 
na tustusan ang 
espirituwal at temporal 
na mga pangangaila-
ngan sa buhay para sa 
sarili at sa pamilya. 
Kapag ang mga 
miyembro ay natutong 
umasa sa sariling 
kakayahan, mas 
makapaglilingkod din 
sila at mas 
mapanganga lagaan 
ang iba.”

HANDBOOK 2: 
ADMINISTERING THE 
CHURCH (2010), 6.1.1

“Anuman ang dahilan 
ng pag-asa natin sa iba 
para sa mga desisyon o 
kabuhayang mailalaan 
naman natin sa ating 
sarili ay nagpapahina 
sa ating espirituwalidad 
at nagpapabagal sa 
pag-unlad natin tungo 
sa dapat nating 
marating ayon sa plano 
ng ebanghelyo.”

DALLIN H. OAKS, 
“Pagsisisi at 
Pagbabago,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2003, 40

“Ako’y naparito upang 
sila’y magkaroon ng 
buhay, at magkaroon 
ng kasaganaan nito.”

JUAN 10:10
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PINAKINTAB NIYA ANG DALIRI KO SA PAA

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER ENRIQUE R. FALABELLA: 
Habang lumalaki ako, wala kaming 
gaanong pera. Naaalala ko nang 
lapitan ko isang araw ang aking ama at 
sinabi ko sa kanya, “Papa, kailangan ko 
po ng bagong sapatos. Luma na po 
itong suot ko.” Tumigil siya at tiningnan 
ang sapatos ko at nakita niya na 
talagang luma na ito. Sabi niya, “Pala-
gay ko maaari nating ayusin ito.” 
Kumuha siya ng kaunting itim na shoe 
polish at nilagyan ang sapatos ko, at 
makintab at maganda na ito. Sabi niya 
sa akin, “Hayan, maayos na ang 
sapatos mo, anak.” Sumagot ako, 
“Hindi po, hindi pa. Kita pa rin po ang 
daliri ng paa ko.” Sabi niya, “Kung 
gayon, aayusin din natin iyan!” Kumuha 
pa siya ng shoe polish at nilagyan niya 
ang daliri ko sa paa!

Noong araw na iyon nalaman ko na 
mayroong solusyon sa bawat prob-
lema. Kumbinsido ako na ang alitun-
tuning ito ng self-reliance at ang 
inisyatibong ito ay isang paraan para 
mapabilis ang gawain ng Panginoon. 
Bahagi ito ng gawain ng kaligtasan. 
Tayong lahat ay maaaring maging mas 
mabuti pa kaysa ngayon. Kailangan 
ninyong kalimutan ang kawalan ng 
interes. Maraming beses tayong 
kampante, at sumisira ito sa ating 
pag-unlad. Araw-araw ay maaari akong 
umunlad kung ipapasiya kong gumawa 
ng isang bagay na kakaiba para 
mapaganda ang hindi magandang 
nagawa ko noon. Kung gagawin mo ito 
nang may pananalig, na nagpapakita 
ng pananampalataya at pag-asa kay 
Cristo na nariyan Siya para tumulong 
sa iyo, makikita mo ang paraan para 
umunlad sa temporal at espirituwal na 
mga bagay. Ito ay dahil sa ang Diyos ay 
buhay, at ikaw ay Kanyang anak.

Bumalik sa pahina 4.

asa in an  sinabi ni an on  a ion  . omn y sa anan . 
Paano mo malalaman na nagiging mas self-reliant ka?

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 asa in an  i am n  nan  an an sa a ina   a  
salungguhitan ang ipinangakong mga pagpapala. Ano ang 
kailangan mong gawin para matamo ang mga ito? Isulat ang 
iyong mga naisip sa ibaba.

 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa self-reliance sa 
iyong pamilya o mga kaibigan.

Talakayin:

Mangakong Gawin:

“Kung hindi aasa sa 
sarili ang isang tao 
hindi niya ma-
gagawang maglingkod. 
Paano tayo magbibigay 
kung wala naman 
tayong ibibigay? Ang 
pagkain para sa 
nagugutom ay hindi 
nagmumula sa mga 
estanteng walang 
laman. Ang perang 
pantulong sa nanga-
ngailangan ay hindi 
magmumula sa 
pitakang walang 
laman. Ang suporta at 
pag- unawa ay hindi 
magmumula sa 
hungkag na dam-
damin. Ang pagtuturo 
ay hindi magmumula 
sa walang alam. At higit 
sa lahat, ang espiri-
tuwal na patnubay ay 
hindi magmumula sa 
taong mahina ang 
espirituwalidad.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature of 
Self-Reliance,” Ensign, 
Nob. 1982, 93
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2: MANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO

Ibahagi sandali sa grupo kung paano ka naging mas self-reliant 
noong nakaraang linggo.

Paano nakakaapekto ang aking pananampalataya kay Jesucristo 
sa pagiging self-reliant ko?

“Exercise Faith in Jesus Christ,” available sa srs .lds .org/ videos. 
a an  i o  asa in sa a ina  .

Bakit palaging humahantong sa pagkilos ang tunay na pana-
nampalataya? Bakit kailangan ang pananampalataya para 
tulungan tayo ng Diyos sa temporal at sa espirituwal?

Mateo 6:30 at ang sipi mula sa Lectures on Faith sa anan

AKTIBIDAD

Ang daan patungong self-reliance ay isang paglalakbay na may pananampa-
lataya. Hinihikayat tayo ng Unang Panguluhan at ng Korum ng Labindalawa na 
gawing priyoridad sa buhay ang pagpapalago ng ating pananampalataya sa Ama 
sa Langit at sa Kanyang Anak. Step 1: Bilang grupo, basahin ang mga priyoridad 
ng propeta sa box sa ibaba. Step 2: Talakayin kung paano kayo matutulungan ng 
tapat na paggalang sa Sabbath, pagtanggap ng sakramento, at pagbabasa ng 
Aklat ni Mormon na maging mas self-reliant.

MGA PRIYORIDAD AT PANGAKO NG PROPETA

“Isipin ang saklaw ng pahayag na iyan! Ang kabuuan ng mundo ay ipinangako sa kanila na 
na a ana i in  bana  sa a a  n  abba ” ss   . son  n  abba  ay a -
ran,” Ensign o Liahona, ayo   in nan in sa  a    .

“Ang espirituwalidad ay hindi tulog gayundin ang mga tipan [sa sakramento]. Ang mga 
tipan ay naghahatid hindi lamang ng mga pangako kundi ng espirituwal na kapangyari-

an” i   . n s n  n a  o i y ainin  m in  b . .

“Pinatototohanan ko na ang [Aklat ni Mormon] ay maaaring maging personal na ‘Urim at 
mmim sa inyon  b ay”  i a   . o   o  o   oo  o  o mon in y 

Life,” Ensign, .  .

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Ipakita ang iyong pananampalataya ngayong Linggo sa 
pagpapanatiling banal sa araw ng Sabbath at sa mapitagang 
pagtanggap ng sakramento.
 Basahin ang Aklat ni Mormon araw-araw.
 Basahin ang mga banal na kasulatan sa pahina 7. Pumili ng 
isa at ibahagi ito sa inyong pamilya o mga kaibigan.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Mangakong Gawin:

“Hindi ba depende sa 
pananampalataya 
ninyo ang lahat ng 
klase ng pagsisikap 
ninyo? . . . Kapag 
natanggap natin ayon 
sa ating pananampa-
lataya ang lahat ng 
temporal na pagpapa-
lang natatanggap natin, 
gayon din natin 
natatanggap ayon sa 
ating pananampa-
lataya ang lahat ng 
espirituwal na pagpa-
palang natatanggap 
natin. Ngunit ang 
pananampalataya ay 
hindi lamang alitun-
tunin ng pagkilos, kundi 
ng kapangyarihan din.”

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3

“Nguni’t kung pinara-
ramtan ng Dios ng 
ganito ang damo sa 
parang, na ngayon ay 
buhay, at sa kinabu-
kasa’y iginagatong sa 
kalan, hindi baga 
lalonglalo na kayong 
pararamtan niya, Oh 
kayong mga kakaunti 
ang 
pananampalataya?”

MATEO 6:30
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MANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER DAVID A. BEDNAR: Ang 
pagkilos ay nagpapakita ng pananam-
palataya. Dala ng mga anak ni Israel 
ang kaban ng tipan. Dumating sila sa 
Ilog Jordan. Ang pangako ay tatawid sila 
sa tuyong lupa. Kailan nahawi ang 
tubig? Nang mabasa muna ang kani-
lang mga paa. Naglakad sila sa ilog—ku-
milos sila. Sumunod ang 
kapangyarihan—nahawi ang tubig.

Madalas nating sabihin, “Okey, uu-
nawain ko nang husto ang kaalamang 
ito, at pagkatapos ay isasagawa ko 
iyan.” Sinasabi ko na dapat sapat na 
ang alam natin para magsimula. Nasa 
tamang direksyon na tayo. Ang pana-
nampalataya ay isang alituntunin—ang 
alituntunin—ng paggawa at ng kapang-
yarihan. Ang tunay na pananampa-
lataya ay nakatuon sa Panginoong 
Jesucristo at palaging humahantong sa 
pagkilos at paggawa.

(Tingnan sa “Seek Learning by Faith” 
[mensaheng ibinigay sa Church Educa-
tional System religious educators, 

b.    s .o  m ia ib a y

Bumalik sa pahina 6.



MGA BANAL NA KASULATAN TUNGKOL SA FAITH IN ACTION

Dahil ayaw tumigil ni Daniel sa pagda-
rasal, itinapon siya sa yungib ng mga 

on  n ni  an  ios . . . ay  na s o 
n  aniyan  an  a  . . . i ini om an  
m a bibi  n  m a on  . . . a  a an  
anomang sugat na nasumpungan sa 
kaniya, sapagka’t siya’y tumiwala sa 
kaniyang Dios” (Daniel 6:22–23; 
in nan in sa m a a a a  .

Ibinigay ng Panginoon kay Lehi ang 
Liahona para gabayan ang kanyang 
pamilya, at “kumilos ito para sa kanila 
alinsunod sa kanilang pananampa-
a aya sa iyos. . . . an  si a ay 
naging mga tamad, at nakalimot na 
pairalin ang kanilang pananampalataya 
a  a i in  masi asi  . . . in i si a 
sumulong sa kanilang paglalakbay” 

ma .

“Dalhin ninyo ang buong ikasangpung 
ba a i sa ama i  . . . a  s b in ninyo 

a o n ayon . . . n  in i o b b -
san sa inyo ang mga dungawan sa 
langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang 
pagpapala, na walang sapat na silid na 
a a a yan” a a ias .

Noong panahon ng taggutom, hiniling 
ni Elijah sa isang balo na ibigay nito sa 
kanya ang huling pagkain nito. Ipina-
ngako ni Elijah na dahil sa pananampa-
lataya niya, maglalaan ang Panginoon 
ng pagkain sa kanya, at hindi ito 
ma bos. in nan sa   a a i .

“Ang dukha at mapagkailangan ay 
humahanap ng tubig, at wala, at ang 
kanilang dila ay natutuyo dahil sa 
uhaw; akong Panginoon ay sasagot sa 
kanila, akong Diyos ng Israel ay hindi 
magpapabaya sa kanila” (Isaias 41:17; 
in nan in sa a a a .
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“At muli, katotohanang 
sinasabi ko sa inyo, 
hinggil sa inyong mga 
utang—masdan aking 
kalooban na dapat 
ninyong bayaran ang 
lahat ng inyong utang.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 104:78

3: HAWAKAN NANG MAAYOS ANG PERA

Ibahagi sandali sa grupo kung paano napalakas ng araw ng 
Sabbath o ng Aklat ni Mormon ang iyong pananampalataya 
noong nakaraang linggo.

Bakit napakahirap hawakan nang maayos ang pera—at bakit 
napakahalaga nito?

“First Things First!” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang video? 
asa in sa a ina  .

Bakit kailangan nating i-monitor at tipirin ang ating pera?

Doktrina at mga Tipan 104:78 at ang pahayag mula sa Ihanda 
ang Bawat Kinakailangang Bagay sa anan

Basahin ang paraan ng self-reliant sa maayos na paghawak ng 
a ibaba . aano na in i o ma a a a ian

GINAGAWA NG SELF- RELIANT

➀
Magtrabaho nang mabuti at 

matalino upang 
makatanggap ng pera.

➁
Unahing bayaran ang 

Panginoon.

➂
Pangalawa ay bayaran ang 

ating sarili.

➃
Pagkatapos gumastos tayo 

nang mas mababa kaysa ating 
kinikita at umiwas sa utang.

Kinita Mga ikapu at mga handog Impok na pera Mga bayarin sa 
kasalukuyan

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

“Magbayad ng tithing at 
mga offering, . . . 
umiwas sa pangungu-
tang, . . . magbadyet, . . . 
alamin kung paano 
ninyo mababawasan 
ang paggastos sa mga 
bagay na hindi mahal-
aga . . . [at] disiplinahin 
ang sarili na mamuhay 
ayon sa inyong ipinla-
nong badyet.”

IHANDA ANG BAWAT 
KINAKAILANGANG BAGAY 
(BOOKLET, 2007), 3
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“Tila may damdaming 
namamayani sa kultura 
natin ngayon na kamtin 
ngayon din ang mga 
bagay na gusto natin. 
. . . Kapag nagkaroon 
tayo ng sobra-sobrang 
utang, . . . ginawa 
nating busabos ang 
ating sarili, na ginu-
gugol ang buong 
panahon, lakas, at 
kabuhayan para 
mabayaran ang ating 
mga utang. . . . Mahala-
gang . . . magkaroon 
tayo ng plano sa 
paggastos at pag-iim-
pok—isang badyet—at 
pagtukoy kung ano ang 
gusto at ano ang 
kailangan.”

ROBERT D. HALES, 
“Seek and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (Church 
Educational System 
fireside, Mar. 2009), lds 

.org/ media -library

AKTIBIDAD

Step 1: Repasuhin ng bawat isa ang paggastos ninyo sa ibaba.

ANO ANG PAKIRAMDAM KO SA PAGGASTOS KO?

Kategorya Hindi ako 
magastos

Maganda 
ang paki-
ramdam 

ko sa 
paggastos 

ko

Masyado 
akong 

magastos

Halimbawa  Damit ✓
Pagkain sa mga restoran

Groseri

Mga meryenda at inumin

Libangan

Tirahan

Utilities

Pananamit

Mga gamit sa bahay

Transportasyon

Insurance o Seguro

Telepono

Pambayad sa mga utang

Ikapu

Mga donasyon sa kawanggawa

Iba pa

Step 2: asa in an  sinabi ni  ob   . a s sa anan . a a ayin n  
paano mo mababawasan ang paggastos sa mga kategorya kung saan ka masya-
dong magastos.

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 I-monitor ang kinikita at ginagastos mo araw-araw. Magagamit 
mo an  n om  an  ns  o  sa a ina  .
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa maayos na 
paghawak ng pera sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Mangakong Gawin:



3: HAWAKAN NANG MAAYOS ANG PERA
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UNAHIN ANG MAHALAGA!

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, i-assign sa mga group member ang mga 
role mula sa script at ipabasa ito.

TAGPO: Batang lalaki at batang babae, 
na nakadamit na pang-matanda, at 
ginagaya ang kanilang mga magulang.

BATANG LALAKI: Narito na ako, mahal.

BATANG BABAE: Welcome home. 
Naku, mukhang pagod ka.

BATANG LALAKI: Ikaw rin. Ang dami 
mo yatang ginawang trabaho?

BATANG BABAE: Kailangan nating 
magtrabaho, ’di ba?

BATANG LALAKI: Kumita ako ng 10 
ngayon.

BATANG BABAE: Naku, blessing ’yan. 
Unahin natin ang mahalaga. Magbayad 
tayo ng ikapu.

BATANG LALAKI: Pero paano kung 
kulangin ang pera natin?

BATANG BABAE: Diyan papasok ang 
pananampalataya!

BATANG LALAKI: Okey. Ano ang 
susunod?

BATANG BABAE: Bumili tayo ng 
pagkain, magtabi ng pamasahe, at 
bayaran ang upa sa bahay. At pagkata-
pos, magandang bumili ng isang 

an . . . 
BATANG LALAKI: Pero hindi pwede. 
Kulang na ang pera natin.

BATANG BABAE: Pwede ba tayong 
umutang?

BATANG LALAKI: Sabi nila delikadong 
mangutang. Huwag tayong pumasok sa 
problema.

BATANG BABAE: Okey. Tama ka. Eh, 
ano ang gagawin natin dito?

BATANG LALAKI: Iimpok natin! Baka 
may mangyaring emergency.

BATANG BABAE: Tama nga. Pero wala 
na tayong pang-pasyal.

BATANG LALAKI: Magkasama naman 
tayo! At dadagdagan ko pa ang kita ko.

BATANG BABAE: Hindi ako gaanong 
gagastos!

BATANG LALAKI: Sa ganyang paraan 
magiging masaya tayo—at self-reliant!

BATANG BABAE: Tama! Hindi naman 
pala mahirap. Bakit pinapahirap ito ng 
matatanda?

BATANG LALAKI: Alam mo na. Ganoon 
talaga sila.

Bumalik sa pahina 8.
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INCOME AND EXPENSE RECORD

Isulat kung magkano ang nagagastos mo bawat linggo. Ano kaya ang pakiram-
dam kung may sapat na pera ka para sa mga pangangailangan mo?

MAGKANO ANG NAGAGASTOS KO LINGGU-LINGGO?
Magkano ang kaila ngan 
ko bawat buwan para 
maging self-reliant?

Linggo 
1

Linggo 
2

Linggo 
3

Linggo 
4

Kinita

Ikapu, mga handog

Savings

Pagkain

Tirahan

Mga gastusing medikal

Transportasyon

Mga gastusin sa pag-aaral

Pambayad sa mga utang

Pananamit

Utilities

Telepono

Libangan

Insurance o Seguro

Iba pa

Kabuuang gastos
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“May isang batas . . . 
kung saan ang lahat ng 
pagpapala ay nakasala-
lay—at kapag tayo ay 
nagtatamo ng anumang 
mga pagpapala mula sa 
Diyos, ito ay dahil sa 
pagsunod sa batas kung 
saan ito ay nakasalalay.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 130:20–21

4: MAGSISI AT MAGING MASUNURIN

Ibahagi sandali sa grupo ang pag-unlad mo sa pagrerekord ng 
kita at gastusin noong nakaraang linggo.

Paano nauugnay ang pagsisisi at pagsunod sa self-reliance?

“Obedience Brings Blessings,” available sa srs .lds .org/ videos. 
a an  i o  asa in sa a ina  .

Anong mga pagpapala ang natanggap mo na sa pagsunod sa mga 
batas ng Diyos? Paano tayo tinutulungan ng pagsisisi na umunlad?

Doktrina at mga Tipan 130:20–21 at ang sinabi ni Propetang 
os  mi  sa anan

AKTIBIDAD

Ang pagsunod sa partikular na mga batas ay nagdudulot ng partikular na mga 
pagpapala.

Step 1: Sa sarili mo, isulat sa kaliwang column ang ilang pagpapalang hangad mo.

Step 2: Tukuyin ang mga batas o alituntuning kailangan mong sundin para 
matanggap mo ang mga pagpapalang hangad mo.

MGA PAGPAPALANG NAIS KONG MATANGGAP MGA BATAS O ALITUNTUNING 
SUSUNDIN

Tatlong buwang savings o impok na pera
Mga ikapu at handog (Malakias 3:10–12)
Sumunod sa badyet

asa in an  os   a  an  m a sinabi nina  y  . 
o an  a  an on  n   . imba  sa a ina  . a i  

tayo kailangang magsisi, magpakabanal, at magsikap na gumawa 
ng mabuti kapag hangad nating maging self-reliant?

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Sundin ang batas na pinili mo sa aktibidad sa itaas.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa pagsunod sa 
iyong pamilya o mga kaibigan.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

Mangakong Gawin:

“Ginawa ko itong 
panuntunan: Kapag 
inutos ng Panginoon, 
gawin ito.”

MGA TURO NG MGA 
PANGULO NG SIMBAHAN: 
JOSEPH SMITH (2007), 
187, 191.
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“Kung mas gusto natin 
ng karangyaan o ng 
mga bagay na kaila-
ngan natin kaysa 
pagsunod, hindi natin 
matatanggap ang mga 
pagpapala na nais 
niyang ibigay sa atin.”

SPENCER W. KIMBALL, 
sa The Teachings of 
Spencer W. Kimball, 
inedit ni Edward L. 
Kimball (1982), 212

ANG PAGSUNOD AY NAGDUDULOT NG MGA PAGPAPALA

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

PANGULONG THOMAS S. MONSON: 
Napakagandang pangako! “Siya na 
sumusunod sa mga kautusan ay 
tumatanggap ng katotohanan at 
liwanag, hanggang sa siya ay maluwal-
hati sa katotohanan at malaman ang 
a a  n  ba ay”  a     . . . .

Mga kapatid, ang pinakamalaking 
pagsubok sa buhay na ito ay pagsunod. 
“Susubukin natin sila,” sabi ng Pangi-
noon, “upang makita kung kanilang 
gagawin ang lahat ng bagay anuman 
ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang 
Diyos” [Abraham 3:25].

Sinabi ng Tagapagligtas, “Sapagkat lahat 
ng magkakaroon ng pagpapala sa aking 
mga kamay ay susunod sa batas na 
itinakda para sa pagpapalang yaon, at 
ang mga batayan nito, gaya ng pinasi-
mulan bago pa ang pagkakatatag ng 

ai i ”  a    .

Wala nang mas dakila pang halimbawa 
ng pagsunod kaysa sa ipinakita ng ating 
Tagapagligtas. Sinabi ni Pablo tungkol 
sa Kanya:

“Bagama’t siya’y Anak, gayon ma’y 
natuto ng pagtalima sa pamamagitan 
ng mga bagay na kaniyang tiniis;

“At nang siya’y mapaging sakdal, ay siya 
ang gumawa ng walang hanggang 
kaligtasan ng lahat na mga nagsisita-
lima sa kaniya” [Sa Mga Hebreo 5:8–9].

Ang Tagapagligtas ay nagpakita ng 
dalisay na pagmamahal sa Diyos sa 
pamamagitan ng sakdal na pamumu-
hay, sa pagsasakatuparan ng Kanyang 
sagradong misyon. Kailanma’y hindi 

Siya nagyabang. Kailanma’y hindi Siya 
nagmalaki. Kailanma’y hindi Siya 
nagtaksil. Palagi Siyang mapagpa-
kumbaba. Palagi Siyang taos. Palagi 

iyan  mas n in. . . .

Nang maharap sa matinding pagdurusa 
sa Getsemani, kung saan dumanas Siya 
ng matinding sakit kung kaya’t “ang 
kaniyang pawis ay naging gaya ng 
malalaking patak ng dugo na nagsisi-
tulo sa lupa” [Lucas 22:44], ipinakita 
Niya ang pagiging masunuring Anak sa 
pagsasabing, “Ama, kung ibig mo, ilayo 
mo sa akin ang sarong ito: gayon ma’y 
huwag mangyari ang aking kalooban, 
kundi ang iyo” [Lucas 22:42].

Katulad ng tagubilin ng Tagapagligtas sa 
Kanyang mga Apostol noon, Kanya rin 
tayong tinatagubilinan, “Sumunod ka sa 
akin”  [Juan 21:22]. Handa ba tayong 
sumunod?

Ang kaalamang hinahanap natin, ang 
sagot na hinahangad natin, at ang lakas 
na ninanais natin ngayon para maharap 
ang mga hamon ng magulo at pabagu-
bagong mundong ito ay maaaring 
mapasaatin kapag handa tayong 
sundin ang mga utos ng Panginoon. 
Babanggitin kong muli ang mga salita 
ng Panginoon: “Siya na sumusunod sa 
mga kautusan [ng Diyos] ay tumatang-
gap ng katotohanan at liwanag, hang-
gang sa siya ay maluwalhati sa 
katotohanan at malaman ang lahat ng 
ba ay”  a    .

Mapagpakumbaba kong idinadalangin 
na nawa ay pagpalain tayo nang sagana 
na ipinangako sa mga masunurin. Sa 
pangalan ni Jesucristo, na ating Pangi-
noon at Tagapagligtas, amen.

(“Ang Pagsunod ay Nagdudulot ng mga 
Pagpapala,” Ensign o Liahona, Mayo 

  

Bumalik sa pahina 12.

“Magpakabanal kayo; 
sapagka’t bukas ay 
gagawa ng mga 
kababalaghan ang 
Panginoon sa inyo.”

JOSUE 3:5

“Pagpapalain ng 
Panginoon ang mga 
taong nais umunlad at 
magpakabuti, na 
tinatanggap na kaila-
ngan ang mga kautusan 
at nagsisikap na sundin 
ang mga ito. . . . 
Tutulungan Niya kayong 
magsisi, ayusin ang 
sarili, ayusin ang 
anumang kailangan 
ninyong ayusin, at 
magpatuloy. Kalaunan, 
mapapasainyo ang 
tagumpay na inyong 
hinahanap.”

JEFFREY R. HOLLAND, 
“Bukas ay Gagawa ng 
mga Kababalaghan ang 
Panginoon sa Inyo,” 
Ensign o Liahona, Mayo 
2016, 126
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“Sapagkat masdan, ang 
buhay na ito ang 
panahon para sa mga 
tao na maghanda sa 
pagharap sa Diyos; oo, 
masdan, ang araw ng 
buhay na ito ang araw 
para sa mga tao na 
gampanan ang 
kanilang mga gawain.”

ALMA 34:32

Ibahagi sandali sa grupo ang isang pagpapalang natanggap mo 
noong nakaraang linggo dahil naging masunurin ka.

Bakit isa sa pinakadakilang mga kaloob ng Diyos ang oras?

“The Gift of Time,” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang video? 
asa in sa a ina  .

Ano ang natutuhan mo mula kay Sister Benkosi?

ma  a  an  sinabi ni an on  i am o n  sa anan

AKTIBIDAD

Step 1: Kasama ang partner mo, basahin ang limang hakbang na magagawa 
ninyo bawat araw para matalinong magamit ang inyong oras.

➊
MAGLISTA NG 

MGA GAGAWIN

➋
MANALANGIN

➌
MAGTAKDA NG 

MGA PRIYORIDAD

➍
MAGTAKDA NG 
MGA MITHIIN, 

KUMILOS

➎
MAGREPORT

Tuwing umaga, ilista 
ang mga gagawin. 

Idagdag ang pangalan 
ng mga taong 
paglilingkuran.

Manalangin na 
patnubayan ka. 

Repasuhin ang iyong 
listahan ng mga 

gagawin. Makinig. 
Mangakong gagawin 
ang lahat ng iyong 

makakaya.

Sa iyong listahan ng 
mga gagawin, isulat 

ang 1 sa tabi ng 
pinakamahalaga, 2 sa 
tabi ng kasunod na 
mahalaga, at iba pa.

Makinig sa Espiritu. 
Magtakda ng mga 
mithiin. Magsikap 

nang husto. Magsi-
mula sa pinapinaka-

mahalagang gawain at 
isunod ang iba pang 

nasa listahan.

Tuwing gabi, magre-
port sa Ama sa Langit 

sa panalangin. 
Magtanong. Makinig. 
Magsisi. Damhin ang 

Kanyang pagmamahal.

Step 2: Sa hiwalay na papel, ilista ang mga gagawin mo. Dapat ay mahahalagang 
gawain ang mga ito para sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, o sa simbahan, o 
sa paglilingkod sa pamilya—hindi lang basta araw-araw na gawaing-bahay. 
Ipagdasal at unahin ang mahalaga sa listahan mo.

Step 3: Bukas dapat kang magtakda ng mga mithiin, kumilos, at magreport kung 
paano mo nagamit ang iyong oras.

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain:

 Gawin ang mga hakbang na ito sa araw-araw para magamit 
nang mas matalino ang iyong oras. Magreport tuwing gabi sa 
Ama sa Langit sa iyong mga panalangin.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa matalinong 
paggamit ng oras sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Mangakong Gawin:

“Panahon lang ang 
puhunang mayroon 
dito sa lupa. . . . Kung 
gagamitin sa tamang 
paraan, magdudulot ito 
sa inyo ng dagdag na 
kaginhawahan, 
kaluwagan, at kasiya-
han. Isaalang-alang 
natin ito, at huwag 
nang maupo na 
nakahalukipkip ang 
mga kamay, na 
nagsasayang ng oras.”

BRIGHAM YOUNG, sa 
Discourses of Brigham 
Young, pinili ni John A. 
Widtsoe (1954), 214

5: GAMITIN NANG MATALINO ANG ORAS
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ANG KALOOB NA ORAS

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, i-assign sa mga group member ang mga 
role mula sa script at ipabasa ito.

KOFI: Hello, Sister Benkosi. Kumusta?

SISTER BENKOSI: Okey ka ba, Kofi?

KOFI: Naku, Sister Benkosi. Marami po 
akong ginagawa. Kailangan kong magtra-
baho at magsilbi at tumulong sa aking 

ami ya . . . a  may oo ba  a a o. an  
talaga ang oras ko!

SISTER B.: Kofi, nasa iyo ang lahat ng oras.

KOFI: Ano po?

SISTER B.: Iho, binigyan tayo ng Diyos ng 
magandang kaloob—ang ating panahon. 
Gugulin natin ito sa bagay na 
pinakamahalaga.

KOFI: Pero paano po, Sister Benkosi? Lagi 
kayong maraming nagagawa. Matagum-
pay po kayo sa inyong pamilya at negosyo. 
Naglingkod kayo at natulungan ang 
marami, gaya ko. Di ko alam kung paano 
n’yo ito nagawa.

SISTER B.: Gusto mo bang malaman? 
Kung mauupo ka at makikinig, sasabihin 
ko sa iyo ang sikreto ko.

Madaling-araw akong gumigising. Nagbibi-
his ako at naghihilamos.

Nagbabasa ako ng mga banal na kasula-
tan. Pagkatapos inililista ko ang gagawin 
ko sa araw na iyon.

Iniisip ko kung sino ang paglilingkuran ko. 
Nagdarasal ako para malaman ang 
kalooban ng Diyos. At nakikinig ako.

Kung minsan pumapasok sa isip ko ang 
mga pangalan o mukha ng mga tao. 
Idinaragdag ko sila sa listahan ko.

KOFI: Kaya ba lagi ninyong nalalaman 
kung sino ang paglilingkuran ninyo?

SISTER B.: Oo, Kofi. At nagdarasal ako na 
bigyan ako ng lakas at karunungan. 
Dalangin ko na ang Diyos ay “[ilaan] ang 
a in  a ana .” inabi iyan sa   i 

32.

Nagpapasalamat ako sa Kanya. Nanga-
ngako na gagawin ko ang lahat ng aking 
makakaya. Nagpapatulong ako sa Kanya 
sa mga bagay na hindi ko kayang gawin.

Pagkatapos tinitingnan ko ang listahan ko. 
Nilalagyan ko ng 1 ang pinakamahalaga, at 
ng 2 ang kasunod.

KOFI: Paano ninyo nalalaman kung ano 
ang uunahin?

SISTER B.: Nakikinig ako kapag nagda-
rasal ako! Pagkatapos ay kumikilos ako. 
Tinitingnan ko ang number 1 at sinisikap 
kong unahin ito, at isinusunod ko ang 
number 2.

Kung minsa’y may nagbabago. Sinasabi sa 
akin ng Espiritu Santo na iba ang gawin 
ko. Maganda iyon.

Nagpapakasipag ako, pero panatag ako. 
Alam kong tutulungan ako ng Diyos.

Kaya, sa tulong ng listahan ko at ng 
Espiritu, ginagawa ko ang mahalaga, Kofi.

KOFI: Parang simple lang gawin pero 
mahirap din.

SISTER B.: Tama ka! Bago ako matulog, 
nagdarasal ako. Nagrereport ako sa Ama 
sa Langit. Sinasabi ko sa Kanya ang 
nangyari sa maghapon. Nagtatanong ako. 
Itinatanong ko kung ano ang puwede ko 
pang pagbutihin. Nakikinig ako. Madalas 
kong madama ang Kanyang pagmamahal. 
Alam kong pinag-iibayo Niya ang sinisikap 
kong gawin. Sa gayo’y napapanatag ako, 
Kofi, at nakakatulog.

KOFI: Ayos ‘yan, Mamma Benkosi. Gusto 
ko ang kapanatagang iyan. Gusto kong 
gamitin ang aking oras. Gusto kong 
gumawa at maglingkod nang mas mabuti.

Bumalik sa pahina 14.
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“Huwag kayong maging 
tamad; sapagkat siya 
na tamad ay hindi 
makakakain ng tinapay 
ni makapagsusuot ng 
kasuotan ng 
manggagawa.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 42:42

Ibahagi sandali sa grupo ang isang bagay na nagawa mo noong 
nakaraang linggo dahil nagamit mo nang matalino ang oras mo.

Bakit nais ng Ama sa Langit na ako mismo ang maging respon-
sable sa buhay ko?

“Sedrick’s Journey,” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang 
i o  asa in sa a ina  .

Paano tayo matututong magtiyaga, kahit mahirap ang trabaho?

o ina a  m a i an  a  an  sinabi ni an on  am s  . 
a s  sa anan

asa in an  sinabi ni  .  o  is o son sa 
a ina  . a i  inaasa an n  an inoon na a a aba an 

natin ang tinatanggap natin?

AKTIBIDAD

Step 1: Pumili ng partner at magkasama ninyong basahin ang bawat hakbang sa 
huwaran sa ibaba.

Step 2: Sabihan ninyo ang isa’t isa na magsalita tungkol sa isang napakahirap na 
gawain o hamon na kasalukuyang kinakaharap ng isa.

Step 3: Tulungan ang isa’t isa na iangkop ang apat na hakbang sa ibaba sa 
mahirap na gawain o hamon.

➊
MAGKAROON NG 

MABUTING 
PAG-UUGALI

➋
TANDAAN NA 

MAGTULUNGAN

➌
PALITAN NG PANA-
NAMPALATAYA ANG 

TAKOT

➍
SUMULONG NANG MAY 

PAGTITIYAGA AT 
TAPANG

Ilista ang iyong mga 
pagpapala.

Magpatulong sa mga 
kaibigan, kasamahan, 
kagrupo, at sa iba pa.

Iwasang mag-alinlangan. 
Tandaan na nasa Panginoon 
ang lahat ng kapangyarihan. 
Manalangin sa Kanya at 
tanggapin ang Kanyang 
kalooban.

Huwag na huwag sumuko; 
magtiis nang may pananam-
palataya. Maghanap ng mga 
lesson na maaaring itinuturo 
sa iyo ng Panginoon.

Step 4: Sumulat ng dalawa o tatlong paraan na makakasulong ka nang may 
pananampalataya, na nagtitiwala na maglalaan ang Diyos.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

6: MAGTRABAHO: MAGING  
RESPONSABLE AT MAGTIYAGA

“Ang pagtitiyaga ay 
makikita sa mga taong 
. . . hindi sumusuko kahit 
sabihin pa ng iba na, 
‘Hindi magagawa ito.’”

JAMES E. FAUST, 
“Pagtitiyaga,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2005, 51
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“Ipinlano ng Diyos ang 
mortal na buhay na ito 
na nangangailangan ng 
patuloy na paggawa. . . . 
Sa pamamagitan ng 
paggawa natutustusan 
natin at napagiginhawa 
ang buhay. . . . Ang 
paggawa ay nagpapala-
kas at nagdadalisay ng 
pagkatao, lumilikha ng 
kagandahan, at ang 
kasangkapan sa ating 
paglilingkod sa isa’t isa at 
sa Diyos. Ang buhay na 
inilaan ay puno ng 
paggawa, minsan 
paulit-ulit, . . . minsan 
hindi napahahalagahan 
ngunit palaging gi-
nagawa ang yaong 
nagpapaunlad, . . . 
nakatutulong, [at] 
nagpapabuti.”

D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Larawan ng Isang Buhay 
na Inilaan,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 17

ANG PAGLALAKBAY NI SEDRICK

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

SEDRICK: Ako si Sedrick Kambesabwe. 
Nakatira ako sa Democratic Republic of 
the Congo. Miyembro ako ng LDS 
Church.

Branch missionary ako sa nayon ng 
Kipusanga. Kailangan kong maghanda 
sa pagmimisyon sa ibang bansa. Para 
makapagmisyon, kailangan ko ng 
passport, na ang halaga ay 250 U.S. 
dollars.

Para kumita, bumibili kami ng tatay ko 
ng mga saging. Maraming inaaning 
saging ang ilang nayon: Tishabobo, 
Lusuku, at Kamanda.

Ang Tishabobo ay mga 9 na milya mula 
rito. Ang Lusuku ay 18 milya. Gayon din 
ang Kamanda. Pumupunta kami roon 

at bumibili ng mga saging, at ibinibenta 
rito sa amin.

Para makapunta sa mga nayon, nagbi-
bisikleta kami. Ang kaya naming dalhin 
ay apat o anim na buwig ng saging.

Kapag nakabisikleta ako, isa’t kalaha-
ting oras ang papunta at gayundin ang 
pabalik, kung hindi sira ang bisikleta at 
may lakas pa ako. Kapag tanghaling- 
tapat at masyadong mainit, mabagal 
ang kilos ko dahil sa init at sikat ng 
araw.

Kaya kong magdalawang biyahe kada 
araw kung madaling-araw ako gigising. 
Magandang paraan ito para mabayaran 
ang aking passport.

Ngayon ay kumikita na ako, paunti-unti, 
kaya nag-iimpok ako para sa pag-aaral 
at misyon ko. At ngayon, makalipas ang 
apat na taong pagtatrabaho, may 
pambayad na ako ng passport ko, may 
70 dollars pa akong impok.

Bumalik sa pahina 16.

asa in an  sinabi ni an on  omas  . onson sa anan . 
Paano ako tumutugon kapag dumaranas ako ng kabiguan?

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Pumili ng isang bagay na mahirap o hindi komportableng 
gawin at tapusin ang gawain. Isulat ito sa ibaba.

 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa trabaho at 
pagtitiyaga sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Pag-isipang mabuti:

Mangakong Gawin:

“Responsibilidad nating 
umangat mula sa 
pagiging karaniwan 
lamang tungo sa 
pagiging mahusay, mula 
sa kabiguan tungo sa 
tagumpay. Ang tungku-
lin natin ay maabot ang 
pinakamahusay natin. 
Isa sa pinakadakilang 
mga kaloob ng Diyos sa 
atin ay ang kagalakang 
magsikap na muli, dahil 
hindi kailangang 
magwakas sa kabiguan 
ang lahat.”

THOMAS S. MONSON, 
“The Will Within,” 
Ensign, Mayo 1987, 68
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“Masdan, hindi mo 
naunawaan; inakala mo 
na aking ibibigay ito sa 
iyo, gayong wala kang 
inisip maliban sa ito ay 
itanong sa akin.

“Subalit, masdan, sinasabi 
ko sa iyo, na kailangan 
mong pag-aralan ito sa 
iyong isipan; pagkatapos 
kailangang itanong mo 
sa akin kung ito ay tama, 
at kung ito ay tama aking 
papapangyarihin na ang 
iyong dibdib ay mag-
alab; samakatwid, 
madarama mo na ito ay 
tama.

“Subalit kung ito ay hindi 
tama wala kang madara-
mang gayon, kundi ikaw 
ay magkakaroon ng 
pagkatuliro ng pag-iisip 
na magiging dahilan 
upang makalimutan mo 
ang bagay na mali.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 9:7–9

7: LUTASIN ANG MGA PROBLEMA

Ibahagi sandali sa grupo ang isang mahirap na gawaing natapos 
mo noong nakaraang linggo.

Bakit tinutulutan ng Ama sa Langit na magkaroon tayo ng mga 
problema at pagsubok?

“A Bigger Truck?” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang video? 
asa in sa a ina  .

Ano ang tunay na problema sa kuwentong ito? Ano ang ilang 
opsyon ng dalawang lalaki?

o ina a  m a i an  a  an  sinabi ni  ob   . 
a s sa anan

AKTIBIDAD

Step 1: Pumili ng partner, at basahin ang mga hakbang sa ibaba.

MAGPASIYA AT KUMILOS
Manalangin na 
mapatnubayan. Magpasiya. 
Pagkatapos ay kumilos nang 
may pananampalataya. 
Maganda ba ang mga 
resulta? Kung hindi, 
subukang muli ang step  
1–3. Huwag sumuko!

PAG- ARALAN ANG 
MGA OPSYON
Ano ang posibleng 
mga solusyon?
Alin ang 
pinakamagandang 
solusyon?

LUTASIN 
ANG MGA 

PROBLEMA

ALAMIN
Ano ang tunay na problema?

➊

➋➌

Step 2: Pumili ng isang problemang kinakaharap mo at isulat ito sa ibaba.

Step 3: Gamitin ang bawat hakbang sa iyong problema.

Tukuyin: 

Pag-aralan ang mga opsyon: 

Magpasiya at kumilos: 

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

“Inaasahan ng Pangi-
noon na lulutasin natin 
ang sarili nating mga 
problema. . . . Tayo ay 
nag-iisip at matatali nong 
nilalang. May kakayahan 
tayong matukoy ang 
ating mga pangangail-
angan, magplano, 
magtakda ng mga 
mithiin, at lutasin ang 
ating mga problema.”

ROBERT D. HALES, “Every 
Good Gift,” New Era, Ago. 
1983, 8, 9
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“At ngayon, kung ang 
Panginoon ay may 
gayon kadakilang 
kapangyarihan, at 
makagagawa ng 
maraming himala sa 
mga anak ng tao, 
paanong hindi niya ako 
maaaring atasan, na 
ako ay gumawa ng 
sasakyang-dagat?”

1 NEPHI 17:51

MAS MALAKING TRAK?

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER DALLIN H. OAKS: Dalawang 
lalaki ang nagsosyo sa negosyo. 
Nagtayo sila ng maliit na silungan sa 
tabi ng mataong daan. Kumuha sila ng 
sasakyan at nagpunta sa bukid ng isang 
magsasaka, at doo’y bumili ng isang 
trak ng milon na tig-iisang dolyar ang 
halaga. Dinala nila ang trak na puno ng 
milon sa kanilang silungan sa tabi ng 
daan, at doo’y ipinagbili ang kanilang 

mga milon ng isang dolyar bawat isa. 
Nagbalik sila sa bukid ng magsasaka at 
b mi i n  isa an  a  n  . . . mi on na 
tig-iisang dolyar ang halaga. Dinala ang 
mga ito sa tabi ng daan, muling ipinag-
bili sa halagang isang dolyar ang bawat 
milon. Habang papunta sila muli sa 
bukid ng magsasaka upang muling 
magkarga, sinabi ng isang kasosyo sa 
isa, “Kaunti lang yata ang kita natin sa 
negosyong ito, ’di ba?” “Hindi naman,” 
sagot ng isa pa. “Palagay mo kailangan 
natin ng mas malaking trak?”

(“Pokus at mga Priyoridad,” Liahona, 
yo  

Bumalik sa pahina 18.

  i  a    i  sa anan

Paano nakabuo ng sasakyang-dagat si Nephi?

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Kumilos ayon sa mga hakbang na tinalakay mo sa aktibidad 
upang simulan ang paglutas sa problema mo. Tandaan, 
huwag sumuko. Matagal lumutas ng mga problema at 
gumawa ng mga pagbabago.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa paglutas ng 
mga problema sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
Gawin:

“Ngayon ako, si Nephi, 
ay hindi ginawa ang 
mga kahoy alinsunod 
sa pamamaraang 
natutuhan ng tao, ni 
aking binuo ang 
sasakyang-dagat 
alinsunod sa pamama-
raan ng tao; kundi 
binuo ko ito alinsunod 
sa pamamaraang 
ipinakita ng Panginoon 
sa akin; kaya nga, hindi 
ito alinsunod sa 
pamamaraan ng tao.

“At ako, si Nephi, ay 
madalas na umakyat sa 
bundok, at madalas 
akong nanalangin sa 
Panginoon; anupa’t 
nagpakita sa akin ang 
Panginoon ng mga 
dakilang bagay.”

1 NEPHI 18:2–3
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“Kung kayo ay nasa 
paglilingkod ng inyong 
kapwa-tao, kayo ay 
nasa paglilingkod 
lamang ng inyong 
Diyos.”

MOSIAS 2:17

8: MAGKAISA, MAGKASAMANG MAGLINGKOD

Ibahagi sandali sa grupo ang isang bagay na ginawa mo noong 
nakaraang linggo para malutas ang isang problema.

Paano ako talagang nailigtas ng paglimot sa aking sarili sa 
paglilingkod sa iba?

“In the Lord’s Way,” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang 
i o  asa in sa a ina  .

Paano nabubuksan ng paglinglikod sa iba ang “mga dungawan 
ng langit” sa iyong buhay?

Pakiramdam ng ilan ay nararapat sila sa anumang mayroon na 
ang iba, na maaaring magsanhi ng hinanakit. Pakiramdam 
naman ng iba ay may karapatan sila sa mga bagay na hindi nila 
pinaghirapan. Ang dalawang patibong na ito ay bumubulag sa 
mga tao kaya hindi nila makita ang isang mahalagang katoto-
hanan: lahat ng bagay ay sa Diyos. Ang hinanakit at pag-angkin 
ng karapatan ay madaraig sa pamamagitan ng pagtutuon sa 
mga pangangailangan ng iba. Basahin ang Mosias 2:17, Mosias 

 a  an  sinabi ni an on  o on  . in y sa anan .

AKTIBIDAD

Step 1: Bilang grupo, mag-isip ng isang tao na nangangailangan ng tulong.

Step 2: Talakayin ang mga talento, kontak, at resources na maibibigay mo.

Step 3: Planuhing paglingkuran ang taong iyon. Halimbawa, maaari kayong:
 Magsagawa ng service project sa inyong komunidad.
 Ihanda ang inyong family history gamit ang booklet na My 

Family: Stories That Bring Us Together. Pagkatapos ay mag-
punta sa templo at magsagawa ng mga sagradong orde-
nansa para sa mga kapamilyang yumao na.

 Tumulong sa isang tao sa kanyang daan patungong 
self-reliance.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Ang Aking 
Pamilya

Mga Kuwentong Nagbibigkis sa Atin

“Hinihikayat namin lalo na ang mga kaba-
taan at young single adult na gamitin sa 
gawain sa templo ang pangalan ng sarili 
nilang pamilya o ang pangalan ng mga 
ninuno ng mga miyembro ng kanilang 

ward at stake. Dapat tiyakin ng mga lider 
ng priesthood na natututuhan ng mga 

kabataan at ng kanilang mga pamilya ang 
doktrina ng pagbabaling ng kanilang puso 
sa kanilang mga ninuno at ang biyayang 

dulot ng pagdalo sa templo.”

Liham ng Unang Panguluhan, Okt. 8, 2012

“At ngayon, alang-alang 
sa . . . pananatili ng 
kapatawaran ng inyong 
mga kasalanan sa 
araw-araw, . . . nais 
kong ibahagi ninyo ang 
inyong kabuhayan sa 
mga maralita, bawat 
tao alinsunod sa kung 
ano ang mayroon siya, 
gaya ng pagpapakain 
sa nagugutom, pagpa-
panamit sa hubad, 
pagdalaw sa may 
karamdaman, at 
pangangasiwa sa 
kanilang ikagiginhawa, 
kapwa espirituwal at 
temporal, alinsunod sa 
kanilang mga 
pangangailangan.”

MOSIAS 4:26

“Kapag nagkakaisa 
kayo, ang inyong 
kapangyarihan ay 
walang-hangganan. 
Magagawa ninyo ang 
naisin ninyong gawin.”

GORDON B. HINCKLEY, 
“Ang Iyong 
Pinakamalaking 
Hamon, Inay,” Liahona, 
Ene. 2001, 113
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“Ang layunin ng [pagi-
ging self-reliant sa] 
temporal at espirituwal 
ay ilagay ang ating sarili 
sa mas mataas na lugar 
nang maiahon natin sa 
hirap ang ibang 
nangangailangan.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagkilala sa Ating Sarili: 
Ang Sakramento, ang 
Templo, at Sakripisyo sa 
Paglilingkod,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2012, 36

SA PARAAN NG PANGINOON

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

PANGULONG HENRY B. EYRING: Ang 
mga alituntunin sa pagtatatag ng 
programang pangkapakanan ng 
Simbahan ay hindi pangminsanan o sa 
isang lugar lamang. Ang mga ito ay para 
sa a a  n  ana on a  a . . . .

. . . n  a aan a a ma a a i o ay 
malinaw. Yaong mas nakakaangat sa 
buhay ay dapat magpakumbaba ng 
kanilang sarili para tulungan ang mga 
nangangailangan. Yaong sagana ang 
buhay ay dapat kusang magbigay ng 
tulong, oras, mga kasanayan at re-
sources upang maibsan ang paghihirap 
ng mga nangangailangan. At ang mga 
ito ay dapat ibigay sa paraang mapa-
palakas ang kakayahan ng tinutulungan 
para mapangalagaan ang kanilang mga 
sarili [at pagkatapos ay mapangalagaan 
ang iba. Kapag ginawa ito ayon sa 
pamamaraan ng Panginoon, napaka-
ganda ng kahahantungan nito. Kapwa 

pagpapalain ang tumulong at tinulu-
ngan. (Hango sa mensaheng ibinigay ni 
Pangulong Eyring sa paglalaan ng 
Sugarhouse Utah Welfare Services 

n  nyo   .o

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Mga kapatid, lahat tayo ay may respon-
sibilidad sa tipan na maging sensitibo 
sa mga pangangailangan ng iba at 
maglingkod tulad ng ginawa ng Taga-
pagligtas—tumulong, magbasbas, at 
magpasigla sa mga nasa paligid natin.

Kadalasan, ang sagot sa ating dalangin 
ay hindi dumarating habang nagdarasal 
tayo kundi habang naglilingkod tayo sa 
Panginoon at sa mga nasa paligid natin. 
Ang di-makasariling paglilingkod at 
lubos na paglalaan ay nagpapadalisay 
sa ating espiritu, nag-aalis ng tabing sa 
ating espirituwal na mga mata, at 
nagbubukas ng mga dungawan ng 
langit. Sa pagiging sagot sa dalangin ng 
iba, kadalasan ay nasasagot ang sarili 
nating dalangin.

(“Paghihintay sa Daan Patungong 
Damasco,” Ensign o Liahona, Mayo 

 

Bumalik sa pahina 20.

a sinabi nina  ob   . a s a  an on  omas  . 
onson sa anan

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Kumilos ayon sa planong ginawa mo para mapaglingkuran 
ang isang tao.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa paglilingkod sa 
iyong pamilya o mga kaibigan.

Basahin:

Mangakong Gawin:

“Kapag nagtutulungan 
tayo, . . . magagawa 
natin ang anumang 
bagay. Kapag ginawa 
natin ito, inaalis natin 
ang kahinaan ng isang 
taong nakatayong 
mag-isa at hinahalin-
han ito ng lakas ng 
marami na sama- 
samang naglilingkod.”

THOMAS S. MONSON, 
“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values,” 
Ensign, Mayo 1999, 118





22

“Sasabihin ko sa iyo sa 
iyong isipan at sa iyong 
puso, sa pamamagitan 
ng Espiritu Santo, na 
pasasaiyo at manana-
hanan sa iyong puso.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 8:2

9: MAKIPAG-USAP: MANALANGIN AT MAKINIG

Ibahagi sandali sa grupo kung paano mo pinaglingkuran ang 
isang tao noong nakaraang linggo.

Kailan nasagot ng Ama sa Langit ang aking mga dalangin?

“Creating Lift,” available sa srs .lds .org/ videos. (Walang video? 
asa in sa a ina  .

Paano natin makikilala ang mga sagot sa ating mga dalangin? 
Bakit mahalagang bahagi ng panalangin ang pakikinig?

o ina a  m a i an  a  an  sinabi ni an on  ss   . 
son sa anan

Bakit mahalagang kasanayan ang pakikinig? Paano tayo matutu-
lungan ng pakikinig na mabuti sa ating trabaho?

AKTIBIDAD

Step 1: Bilang grupo, basahin ang mga hakbang sa ibaba at talakayin sandali 
ang mga ito.

Step 2: Hilingin sa isa o dalawang kagrupo na sabihin sa iba ang isang hamon o 
tanong na mayroon sila. Dapat sikapin ng iba pa na makinig, na sinusunod ang 
mga hakbang na ito.

Step 3: Kapag tapos na kayo, sabihin sa mga kagrupong nagsalita kung ano ang 
nadama nila nang sikapin talaga ng grupo na makinig.

➊
MAG- CONCENTRATE

 ○ Magpokus sa mga sinasabi 
at galaw ng nagsasalita.

 ○ Huwag sumabad.
 ○ Huwag magbasa o 

magpadala ng mensahe  
sa iyong telepono.

➋
BIGYAN NG 

PAGPAPAHALAGA
 ○ Tingnan ang nagsasalita.
 ○ Gumamit ng maiikling 

salita gaya ng “oo” o 
“okey.”

 ○ Pasalamatan ang 
nagsalita.

➍
MAGTANONG

 ○ Itanong, “Naunawaan 
ko ba?”

 ○ Makinig, at hintayin 
ang sagot. ➌

MAGREPASO
 ○ Sabihing: “Kung gayon, ang 

sinasabi mo ay . . .”
 ○ Pagkatapos ay ulitin ang 

narinig mo.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

“Ang inyong kaluluwa 
ay mapagpapala kapag 
natuto kayong makinig, 
pagkatapos ay makinig 
para matuto mula sa 
mga bata, magulang, 
asawa, kapitbahay, at 
lider ng Simbahan, 
lahat ng ito ay magpa-
paibayo sa inyong 
kakayahang makinig na 
mabuti sa mga payo 
mula sa langit.”

RUSSELL M. NELSON, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, Mayo 1991, 24
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“Pinakikinggan ng Ama 
sa Langit ang mga 
panalangin ng Kanyang 
mga anak sa buong 
mundo na humihingi 
ng pagkaing makakain, 
damit para takpan ang 
kanilang katawan, at 
dangal na magmumula 
sa kakayahang pag-
laanan ang kanilang 
sarili.”

HENRY B. EYRING, “Mga 
Pagkakataong Gumawa 
ng Mabuti,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2011, 22

PAGLIKHA NG PAG-ANGAT

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Para maiangat ang eroplano mula sa 
lupa, kailangang lumikha ng pag-angat. 
Sa aerodynamics, nangyayari ang 
pag-angat kapag dumadaan ang 
hangin sa mga pakpak ng eroplano at 
ang puwersa ng hangin sa ilalim ng 
pakpak ay mas malakas kaysa sa 
puwersa ng hangin sa ibabaw ng 
pakpak. Kapag nahigitan ng pag-angat 
ang paghila pababa ng grabidad 
[gravity], umaangat ang eroplano sa 
lupa at nagsisimulang lumipad.

Sa gayunding paraan, makalilikha tayo 
ng pag-angat sa ating espirituwal na 
buhay. Kapag ang puwersang tumutu-
lak sa atin pataas ay mas malakas 
kaysa sa mga tukso at kalungkutang 
humihila sa atin pababa, makaaangat 
at makalilipad tayo tungo sa kinaroroo-
nan ng Espiritu.

Bagaman maraming alituntunin ng 
ebanghelyo na tumutulong sa atin 
upang makaangat, gusto kong magtuon 
ng pansin sa isang ito.

Panalangin!

Ang panalangin ay isa sa mga alitun-
tunin ng ebanghelyo na nagpapaangat. 
May kapangyarihan ang panalangin na 
ilayo tayo mula sa ating mga alalahanin 
sa mundo. Maiaangat tayo ng panala-
ngin mula sa mga ulap ng pagdurusa o 
kadiliman tungo sa maliwanag at 
maaliwalas na papawirin.

Isa sa pinakadakilang mga pagpapala at 
pribilehiyo at oportunidad na mayroon 
tayo bilang mga anak ng ating Ama sa 
Langit ay ang pagkakataon nating 
makausap Siya sa pamamagitan ng 
panalangin. Masasabi natin sa Kanya 
ang mga karanasan natin sa buhay, 
pagsubok, at pagpapala. Makaririnig at 
makatatanggap tayo ng makalangit na 
patnubay mula sa Banal na Espiritu 
[anumang oras at saanmang lugar].

in nan sa i   . o  ana-
langin at ang Bughaw na Papawirin,” 
Ensign o Liahona, nyo  

Bumalik sa pahina 22.

a sinabi nina an on  n y  . y in  a   ob   . 
a s sa anan

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Manalanging mag-isa at bilang pamilya tuwing umaga at gabi. 
Mag-ukol ng oras matapos ang bawat panalangin na mapi-
tagang nakikinig para sa patnubay.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa pagkikipag-
usap sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Basahin:

Mangakong Gawin:

“Dapat tayong humingi 
ng tulong sa ating Ama 
sa Langit at humanap 
ng lakas mula sa 
Pagbabayad-sala ng 
Kanyang Anak na si 
Jesucristo. Sa mga 
bagay na kapwa 
temporal at espirituwal, 
. . . ito ay magbibigay-
daan sa atin na maging 
masisinop na tagapag-
laan para sa ating mga 
sarili at sa iba.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagiging Masinop na 
Tagapaglaan sa 
Temporal at sa 
Espirituwal,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2009, 7–8
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“Naniniwala kami sa 
pagiging matapat.”

MGA SALIGAN NG 
PANANAMPALATAYA 
1:13

10: MAGPAKITA NG INTEGRIDAD

Ibahagi sandali sa grupo ang sagot sa isang panalangin noong 
nakaraang linggo.

Bakit mahal ng Panginoon ang mga taong may “integridad 
[ang puso]”?

“What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” available sa 
s s . s .o  i os. a an  i o  asa in sa a ina  .

Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng integridad? Paano 
ipinagpapalit ng mga tao ang kanilang kaluluwa para makuha 
ang gusto nila sa buhay na ito?

a a i an n  ananam a a aya  a  ob  sa anan

AKTIBIDAD

Bigyan ng marka o grado ang iyong sarili sa sumusunod na mga aspeto.

MAGLAGAY NG NUMERO SA UNAHAN NG BAWAT ITEM PARA IPAKITA 
KUNG GAANO KADALAS MO GINAGAWA ITO
1 = hindi kailanman, 2 = paminsan-minsan, 3 = madalas, 4 = palagi

_______1.  Tinutupad ko ang lahat ng aking pangako at tipan.

_______2.  Tapat ako sa sinasabi ko at sa mga rekord na iniingatan ko.

_______3.  Hindi ako nagsasalita nang labis-labis para magmukhang mas maganda ang 
mga bagay-bagay.

_______4.  Ibinabalik ko ang lahat ng hiniram ko at hindi ko kinukuha ang mga bagay na 
hindi akin.

_______5.  Lubos ang katapatan ko sa aking asawa sa salita at sa gawa.

_______6.  Hindi ako nandaraya kahit kailan, kahit alam kong hindi ako mahuhuli.

_______7.  Kapag may napulot akong isang bagay na hindi akin, isinasauli ko ito sa may-ari.

_______8.  Lagi kong binabayaran ang perang hinihiram ko.

asa in an  osias  sa anan  a  an  sinabi ni  
os   . i in sa a ina  . a i  ai an an n  sona  na 
integridad sa pagbabayad ng utang o negosyo o student loan 

a  n   oan

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain:

 Paghusayin ang isa sa walong aspetong minarkahan mo sa 
itaas.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa integridad sa 
iyong pamilya o mga kaibigan.

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

Mangakong Gawin:

“Hanggang sa ako’y 
mamatay ay hindi ko 
aalisin sa akin ang 
aking pagtatapat.”

JOB 27:5

“At nais kong inyong 
pakatandaan, na 
sinuman sa inyo ang 
manghiram sa kanyang 
kapitbahay ay narara-
pat na isauli ang bagay 
na kanyang hiniram, 
alinsunod sa kanyang 
pinakipagkasunduan, o 
kung hindi, kayo ay 
magkakasala; at 
marahil, inyong 
papapangyarihin ang 
inyong kapitbahay na 
magkasala rin.”

MOSIAS 4:28
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“Ang ibig sabihin ng 
integridad ay palaging 
paggawa ng tama at 
mabuti, anuman ang 
ibunga nito. Ibig sabihin 
ay pagiging mabuti 
mula sa kaibuturan ng 
ating kaluluwa, hindi 
lamang sa ating mga 
kilos kundi, ang mas 
mahalaga, sa ating 
puso’t isipan. . . . Ang 
kaunting pagsisinunga-
ling, pandaraya, o 
pananamantala ay 
hindi kalugud-lugod sa 
Panginoon. . . . Ang 
pinakadakilang 
gantimpala ng inte-
gridad ay ang palaging 
pagsama ng Espiritu 
Santo, . . . [na] gagabay 
sa lahat ng ating 
ginagawa.”

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, Mayo 1990, 30, 
32, 33

ANONG IBIBIGAY NG TAO NA KATUMBAS SA KANIYANG BUHAY?

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER ROBERT C. GAY: Minsa’y 
itinanong ito ng Tagapagligtas sa 
Kanyang mga disipulo: “Anong 
ibibigay ng tao na katumbas sa 
kaniyang buhay?”

Ito ay tanong na itinuro sa akin ng aking 
ama na pag-isipan kong mabuti ma-
raming taon na ang nakalilipas. Habang 
lumalaki ako, binigyan ako ng mga 
magulang ko ng mga gawaing-bahay at 
binigyan ako ng allowance para sa 
gawaing iyon. Madalas kong gamitin 
ang perang iyon, na mahigit 50 cents 
kada linggo, para manood ng sine. Ang 
halaga ng tiket sa sinehan noon ay 25 
cents para sa isang batang 11-taong-
gulang. May natitira pa akong 25 cents 
para ipambili ng kendi, na tig-5 cents 
ang isa. May sine na, may kendi pa! Ang 
sarap ng buhay ko noon.

Maayos ang lahat hanggang sa mag-12 
anyos ako. Habang nakapila isang 
hapon, nalaman ko na ang halaga ng 
tiket para sa 12-anyos ay 35 cents, at 
ibig sabihin niyan ay mababawasan ng 
dalawa ang kendi. Dahil hindi ako 
handang isakripisyo iyon, ikinatwiran ko 
na, “Tulad pa rin noong isang linggo ang 
hitsura mo.” Pagkatapos ay lumapit ako 
at humingi ng tiket na halagang 25 
cents. Hindi nagduda ang kahera, at 
lima pa rin ang nabili kong kendi sa 
halip na tatlo.

Sa tuwa sa nagawa ko, nagmadali 
akong umuwi para ikuwento kay Itay 
ang malaking tagumpay ko. Habang 
ikinukuwento ko ang mga detalye, wala 
siyang imik. Pagkatapos ko, tumingin 
lang siya sa akin at sinabing, “Anak, 
ipagbibili mo ba ang kaluluwa mo sa 
halagang singko?” Tumimo ang sinabi 
niya sa batang puso ko. Hinding-hindi 
ko nalimutan ang aral na ito.

(“Anong Ibibigay ng Tao na Katumbas sa 
Kaniyang Buhay?” Ensign o Liahona, 

ob.  

Bumalik sa pahina 24.
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“Masigasig na mag-
hanap at turuan ang 
bawat isa ng mga salita 
ng karunungan; oo, 
maghanap kayo sa 
mga pinakamabubu-
ting aklat ng mga salita 
ng karunungan; 
maghangad na matuto, 
maging sa pamamagi-
tan ng pag-aaral at 
gayon din sa pamama-
gitan ng pananampa-
lataya. . . . Magtayo ng 
isang bahay . . . ng 
pagkakatuto.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 88:118–19

11: MAGHANGAD NA MATUTO: MAGPASIYA KUNG 
SAAN KA PATUNGO AT PAANO MAKARATING DOON

Ibahagi sandali ang isang karanasan nang magpakita ka ng 
integridad noong nakaraang linggo.

Paano lumilikha ng pagkakataon ang pag-aaral?

“Education for a Better Life,” available sa srs .lds .org/ videos. 
a an  i o  asa in sa a ina  .

no an  ninais ni  os   . i a i noon   anyos siya  
Ano ang ginawa niya tungkol dito?

Doktrina at mga Tipan 88:118–19 at ang sinabi ni Pangulong 
o on  . in y sa anan

Ano ang mga naiisip at nadarama mo mula sa Espiritu Santo 
para mapabuti ang iyong buhay?

AKTIBIDAD—PAGLIKHA NG ISANG “MISYON SA BUHAY”

Step 1: asa in an  sinabi ni an on  n y  . y in  sa a ina  . ay 
plano ang Panginoon para sa iyo. Biniyayaan ka Niya ng espesyal na mga kaloob 
at talento na magtutulot sa iyo na maging katulad ng nais Niyang kahinatnan 
mo. Magagampanan mo ang iyong misyon dito sa lupa kung ikaw ay masigasig 
sa paghahangad na maunawaan at sundin ang Kanyang kalooban para sa iyo.

Step 2: Sagutin ang mga tanong sa ibaba upang masimulan ang paglikha ng 
iyong plano o “misyon sa buhay.” Sa susunod na linggo magkakaroon ka ng 
pagkakataong ibahagi sa grupo ang iyong “misyon sa buhay.”

ANG MISYON KO SA BUHAY

Saan ko gustong mapunta sa loob ng limang taon?

Bakit?

Anong mga kasanayan, kaalaman, o karanasan ang kailangan ko para 
makarating doon?

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Pag-isipang mabuti:

“Responsibilidad natin 
at isang hamon sa atin 
na makilahok sa 
negosyo, siyensya, 
gobyerno, medisina, 
edukasyon, at iba pang 
kapaki-pakinabang at 
makabuluhang gawain. 
Obligasyon nating 
sanayin ang ating mga 
kamay at isipan na 
magpakahusay sa 
gawain sa mundo para 
mapagpala ang buong 
sangkatauhan.”

GORDON B. HINCKLEY, 
“A City upon a Hill,” 
Ensign, Hulyo 1990, 5
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“Magsumamo na ipakita 
sa inyo ng Espiritu ang 
gustong ipagawa sa 
inyo ng Panginoon. 
Planuhing gawin ito. 
Mangakong sundin Siya. 
Kumilos nang may 
determinasyon hang-
gang sa magawa ninyo 
ang iniutos Niya. At 
manalangin pagkata-
pos upang . . . mala-
man kung ano pa ang 
gagawin ninyo.”

HENRY B. EYRING, 
“Kumilos nang Buong 
Sigasig,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2010, 63

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Kumpletuhin ang sumusunod na mga mithiin at mag-mentor 
sa mga aktibidad.
 Tapusin ang pagsulat ng plano sa iyong “misyon sa buhay” at 
talakayin ito sa inyong pamilya.
 Pakiusapan ang isang tao na maging mentor mo at itakda ang 
oras ng iyong pagkikita.

AKTIBIDAD—PAGLIKHA NG MGA MITHIIN

Step 1: asa in an  sinabi ni an on  o a   . n  sa anan . a i  sa 
mga mithiin, kumikilos tayo para matamo ang ating mga inaasam.

Ang mga mithiin ay dapat:
1. Maging tukoy at maaaring sukatin.
2. Isulat at ilagay sa lugar kung saan mo makikita ang mga ito araw-araw.
3. Magkaroon ng takdang araw ng pagtatapos.
4. Magkaroon ng partikular na mga gagawin para maisakatuparan ang 

mithiin.
5. Palaging repasuhin, ireport, at i-update.

Step 2: Sa hiwalay na papel, isulat ang dalawa o tatlong mithiing makakatulong 
sa iyo na makamtan ang iyong misyon sa buhay. Sundin ang halimbawa sa ibaba. 
Ilagay ang papel sa lugar na makikita mo ito araw-araw.

MITHIIN BAKIT?

PARTIKULAR 
NA MGA 
HAKBANG 
PARA MAKA-
MIT ANG 
MITHIIN

TIMELINE

KANINO KO 
IREREPORT 
ANG AKING 
PROGRESO?

HALIMBAWA: 
Basahin ang 
Aklat ni 
Mormon nang 
30 minuto 
bawat araw.

Para makatang-
gap ako ng 
patnubay 
araw-araw mula 
sa Espiritu 
Santo.

1. Gumising 
nang alas-6:00 
n.u. araw-araw.
2. Magbasa 
bago 
mag-almusal.
3. Irekord ang 
aking progreso 
sa isang tsart.

Susuriin ko ang 
aking progreso 
gabi-gabi bago 
ako matulog.

Ibabahagi ko 
ang aking 
progress chart 
sa isang 
kapamilya 
bawat Linggo.

Mangakong Gawin:

“Ito ang ebanghelyo ng 
pagsisisi, at kailangan 
nating magsisi at 
magtika. Sa katunayan, 
ang proseso ng pagsi-
sisi, paggawa ng mga 
pangako, at pagtatakda 
ng mga mithiin ay 
dapat maging tuluy- 
tuloy. . . . Inihahabilin 
ko ang gawaing ito sa 
inyo.”

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless Spirit of 
Resolution” (Brigham 
Young University 
devotional, Ene. 5, 1992), 
2, speeches .byu .edu
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11: MAGHANGAD NA MATUTO

“Noong binata pa ako, 
humingi ako ng payo sa 
aking mga magulang at 
sa tapat at ma-
pagkakatiwalaang mga 
tagapayo. Ang isa ay 
lider ng priesthood; ang 
isa naman ay gurong 
naniniwala sa akin. . . . 
Mapanalanging piliin 
ang mga tagapagturo 
na iniisip ang inyong 
espirituwal na 
kapakanan.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagtugon sa mga 
Hamon ng Mundo 
Ngayon,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2015, 46

AKTIBIDAD—PAGHAHANAP NG MENTOR

Step 1: asa in an  sinabi ni  ob   . a s sa anan . ay iba  iban  i 
ng mga mentor. Maaaring kailanganin mo ng isang taong maraming karanasan 
para sagutin ang iyong mga tanong—isang taong nagawa na ang nais mong gawin. 
Ang ibang mga mentor ay maaaring mabubuting kaibigan o kapamilya. Ito ang mga 
taong handang mag-ukol ng mas maraming oras para hikayatin kang gumawa ng 
mga pagbabago sa buhay mo at gawin kang responsable sa iyong progreso.

Step 2: Pag-isipan ang uri ng tulong na kailangan mo. Ilista ang mga taong 
maaaring maging mentor mo. Pagnilayan at ipagdasal ang iyong listahan ng 
mga pangalan.

Step 3: Sagutin ang mga tanong sa ibaba para masimulan ang pakikipag-ugnayan 
sa mentor. Para maanyayahan ang isang tao na maging mentor mo, itanong mo 
lang, “Sinisikap kong baguhin ang buhay ko. Handa ka bang tulungan ako?”

ANG MENTOR KO

Sino ang gusto mong maging mentor mo?

Ano ang itatanong mo sa kanya para maging mentor mo?

Kailan kayo puwedeng magkita para ipaalam ang iyong “misyon sa buhay” 
at mga mithiin?

Gaano kadalas mo gustong makipagkita sa mentor mo?

Step 4: Alalahanin na ikaw ang responsable sa iyong “misyon sa buhay.” Kapag 
kinausap mo ang mentor mo:
 Repasuhin ang iyong progreso.
 Repasuhin ang mga balakid sa iyong progreso at ang ginagawa mo para 

malagpasan ang mga ito.
 Repasuhin ang partikular na plano mong gawin bago ka makipagkita ulit sa 

mentor mo.
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EDUKASYON PARA SA MAS MAGANDANG BUHAY

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER JOSEPH W. SITATI: Sa edad na 
13 nanirahan ako sa bukiring bahagi 
ng Kenya. Kapos sa buhay ang mga 
tao. Ngunit ang mga tila may kakaya-
hang bilhin ang mga bagay na hina-
ngaan ng iba ay ang mga taong may 
magandang pinag-aralan. Napansin ko 
na ang edukasyon ay susi sa mas 
magandang buhay.

Paulit-ulit kong naisip na puntahan at 
kausapin ang prinsipal ng isa sa mga 
paaralan na talagang gusto kong 
pasukan. Kinailangan ko ang bisikleta 
ng tatay ko para makapunta roon na 
umaabot ng kalahating araw. Hindi pa 
ako nakakalabas ng bayan namin. Hindi 
ako mahusay magsalita ng Ingles, at 
puti ang prinsipal na ito. Noon lang ako 
nakakilala o nakakausap nang deretsa-
han ng isang puti, kaya natakot akong 
isipin ito.

May patuloy na nagtutulak at nagsasabi 
sa akin na dapat kong gawin ito, kaya 
humayo ako para kausapin ang prinsi-
pal. Habang nakatingin ako sa kanya 
nakita ko na medyo nagulat siyang 
makita ang batang lalaking ito na 
nakatayong parang sundalo sa harap 
niya. Mukhang mabait siya dahil sa mga 
mata niya, kaya nagkaroon ako ng lakas 
ng loob. Sinabi ko sa kanya na gusto ko 
talagang mag-aral sa paaralan niya at 
magiging napakasaya ko kung tatang-

gapin niya ako. Pagkatapos ay sinabi 
niya, “Sige, tingnan natin kapag lumabas 
na ang mga resulta ng test.” Sabi ko, 
“Salamat po, sir.” Wala pang apat na 
minuto ay nakalabas na ako ng opisina.

Ang apat na minutong iyon na nasa 
loob ako ng opisinang iyon ay talagang 
mahahalagang sandali sa buhay ko. Ako 
lang ang estudyante mula sa primary 
school ko na napili sa isa sa pinaka-
mahusay na mga paaralan sa aming 
lugar. Nagpasalamat ako dahil naibigay 
sa akin ng butihing lalaking ito ang 
pagkakataong ito, at nahikayat ako 
nitong magsikap na maging pinaka-
mahusay na estudyante sa klase ko.

Nagbukas iyan ng mga bagong opor-
tunidad sa akin na makapasok sa isa 
pang magandang paaralan at mag-
handa para sa kolehiyo. Nakita ko sa 
unibersidad ang naging asawa ko dahil 
sa edukasyon ko. Nakakita ako ng 
trabaho sa lungsod dahil dito. Habang 
nakatira sa Nairobi, nakita namin ang 
isang missionary couple na nag-anyaya 
sa amin sa bahay nila, kung saan 
nagpupulong sila ng mga miyembro ng 
Simbahan. Kung wala ako sa Nairobi 
noon, hindi ko sana natagpuan ang 
ebanghelyo kailanman. Ang katoto-
hanan ay may matatag akong trabaho 
kaya ako nakapaglingkod sa Simbahan.

Pinatototohanan ko na ang edukasyon 
ay isang susi sa self-reliance. Mag-
bubukas ito ng maraming oportunidad 
sa inyo na maglaan para sa inyong 
sarili sa temporal at maging self-reliant 
din sa espirituwal.

Bumalik sa pahina 26.
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“Samakatwid, sa mga 
ordenansa nito, ang 
kapangyarihan ng 
kabanalan ay makikita.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 84:20

12: TUMANGGAP NG MGA ORDENANSA SA TEMPLO

Ibahagi ang sinabi mong “misyon sa buhay” kung gusto mo.

Ano ang ilan sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo?

“Doing What Matters Most,” available sa srs .lds .org/ videos. 
a an  i o  asa in sa a ina  .

Anong mga bagay na walang kabuluhan ang nakakaabala sa 
ating progreso? Paano tayo matutulungan ng mga ordenansa ng 
ebanghelyo?

o ina a  m a i an  a  an  sinabi ni an on  oy   . 
a  sa anan

Sa paghahangad nating maging self-reliant, bakit mahalagang 
maging karapat-dapat sa templo?

AKTIBIDAD

Step 1: asama an  a n  basa in an  sinabi ni  n in  . oo  sa 
anan  a  an  s m s no  na m a a a a sa bana  na as a an. a n i an 

ang ipinangakong mga pagpapala para sa mga taong sumasamba sa templo.

“Samakatwid, sa mga ordenansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay 
makikita” (D at T 84:20).

“At nang sila ay lumaki sa inyo, at makatanggap ng kaganapan ng Espiritu Santo, at 
mabuo alinsunod sa inyong mga batas, at maging handa na matamo ang bawat 
kinakailangang bagay” (D at T 109:15).

“At kapag ang inyong tao ay lumabag, sinuman sa kanila, sila ay madaling maka-
pagsisisi at bumalik sa inyo, at makahanap ng kasihan sa inyong paningin, at 
mapanumbalik sa mga pagpapala na inyong itinalagang ibubuhos sa mga yaong 
nagpipitagan sa inyo sa inyong bahay” (D at T 109:21).

“At hinihiling namin, Banal na Ama, na ang inyong mga tagapaglingkod ay maka-
hayo mula sa bahay na ito na sakbit ang inyong kapangyarihan, at nang ang 
inyong pangalan ay mapasakanila, at ang inyong kaluwalhatian ay bumalot sa 
kanila, at ang inyong mga anghel ay mangalaga sa kanila” (D at T 109:22).

“Hinihiling namin, Banal na Ama, . . . na walang sandatang ginawa laban sa kanila 
ang magtatagumpay” (D at T 109:24–25).

Step 2: Pagnilayang mag-isa, “Ano ang kailangan kong baguhin sa aking buhay 
upang makabahagi nang mas madalas sa mga ordenansa sa templo?”

Magreport:

Pag-isipang mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

“Pagpapalain tayo ng 
Panginoon sa pagsasa-
gawa natin ng sagra-
dong ordenansa ng 
mga templo. Ang mga 
pagpapala doon ay 
hindi limitado sa ating 
serbisyo o paglilingkod 
sa templo. Pagpapalain 
tayo sa lahat ng ating 
mga gawain. Magiging 
marapat tayo sa 
paggabay ng Pangi-
noon sa ating espiri-
tuwal at temporal na 
mga gawain.”

BOYD K. PACKER, Ang 
Banal na Templo (1980), 
182
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PAGGAWA NG PINAKAMAHALAGA

Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

NARRATOR: Isang eroplano ang 
bumagsak sa Florida isang gabing 
madilim noong Disyembre. Mahigit 
100 katao ang namatay. Mga 20 milya 
lamang ang layo para makalapag 
nang ligtas.

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Pagkatapos ng aksidente, sinikap ng 
mga imbestigador na alamin ang 
dahilan. Ang landing gear ay nakababa 
nang wasto. Nasa kundisyon ang 
makina ng eroplano. Lahat ay umaan-
dar nang maayos—lahat maliban sa 
isang bagay: isang pundidong bom-
bilya. Ang munting bombilyang iyon—
na mga 20 cents ang halaga—ang 

pinagmulan ng magkakarugtong na 
pangyayari na nauwi sa malagim na 
kamatayan ng mahigit 100 katao.

Siyempre, hindi ang pundidong bom-
bilya ang sanhi ng aksidente; nangyari 
ito dahil ang mga crew ay nagtuon ng 
pansin sa isang bagay na tila mahalaga 
nang sandaling iyon at nalimutan ang 
bagay na pinakamahalaga.

Ang ugaling magtuon ng pansin sa 
hindi mahalaga at pabayaan ang 
pinakamahahalagang bagay ay nangya-
yari hindi lamang sa mga piloto kundi 
sa lahat. Lahat tayo ay nasa panganib. 
. . . a a on ba an  isi  a  so ninyo 
sa mga bagay na panandalian at 
mahalaga lamang sa sandaling iyon, o 
sa mga bagay na pinakamahalaga?

(“Kami’y Gumagawa ng Dakilang Gawain, 
na Anopa’t Hindi Kami Makababa,” 
Ensign o Liahona, ayo   

Bumalik sa pahina 30.

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan 
ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain:

 Kung may temple recommend ka, itakda ang petsa ng 
pagdalo sa templo.
 Kung wala kang temple recommend, kausapin ang iyong 
bishop o branch president para pag-usapan kung paano ka 
makapaghahanda para matanggap ang iyong mga ordenansa 
sa templo.
 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa mga ordenansa 
sa templo sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Magpunta sa pahina 32 at repasuhin ang susunod mong mga hakbang.

Mangakong Gawin: “Makabubuting 
pag-aralan natin ang 
ika-109 na bahagi ng 
Doktrina at mga Tipan 
at sundin ang payo ni 
Pangulong [Howard W.] 
Hunter na “itatag ang 
templo ng Panginoon 
bilang dakilang 
simbolo ng [ating] 
pagiging miyembro.”

QUENTIN L. COOK, 
“Tingnan ang Inyong 
Sarili sa Templo,” Ensign 
o Liahona, Mayo 2016, 
99; sinipi mula sa Mga 
Turo ng mga Pangulo ng 
Simbahan: Howard W. 
Hunter (2015), 195
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“At ngayon, mga 
minamahal kong 
kapatid, matapos na 
kayo ay mapasa . . . 
landas [na ito], itata-
nong ko kung ang lahat 
ay nagawa na? Masdan, 
sinasabi ko sa inyo, 
Hindi; sapagkat hindi 
pa kayo nakalalapit 
maliban sa ito ay sa 
pamamagitan ng salita 
ni Cristo na may hindi 
matitinag na pananam-
palataya sa kanya, na 
umaasa nang lubos sa 
mga awa niya na 
makapangyarihang 
magligtas. . . . Magpatu-
loy sa paglakad nang 
may katatagan kay 
Cristo.”

2 NEPHI 31:19–20

MAGPATULOY SA IYONG DAAN  
PATUNGONG SELF-RELIANCE

Congratulations! Sa nakaraang 12 linggo nakapagtatag ka ng 
mga bagong gawi at naging mas self-reliant. Nais ng Panginoon 
na patuloy mong pag-ibayuhin ang mga kakayahang ito at 
magkaroon ng mga bagong kakayahan. Kapag nanalangin tayo 
at nakinig, matutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman ang 
mga bagay sa ating buhay na kailangan nating pagbutihin.

Ano ang magagawa natin para makapagpatuloy sa ating daan 
patungong self-reliance? Paano tayo patuloy na magtutulungan?

Mangakong gawin ang mga sumusunod sa susunod na 12 
linggo. Lagyan ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat 
gawain:

 Repasuhin at patuloy na ipamuhay ang lahat ng 12 alitun-
tunin at gawi ng self-reliance.
 Ibahagi sa iba ang natutuhan mo tungkol sa self-reliance. 
Patuloy na tulungan ang mga kagrupo mo o mag-alok na 
mag-facilitate ng bagong self-reliance group.
 Pag-ibayuhin ang mga kakayahan mo sa pamamagitan ng 
pakikibahagi sa isa pang self-reliance group.
 Pag-aralan ang mga alituntunin ng doktrina ng self-reliance sa 
ibaba.

MGA ALITUNTUNIN NG DOKTRINA TUNGKOL SA SELF-RELIANCE

ANG SELF-RELIANCE 
AY ISANG KAUTUSAN.

LAYUNIN NG PANGI-
NOON NA MAGLAAN 
PARA SA KANYANG 
MGA BANAL, AT 
TAGLAY NIYA ANG 
LAHAT NG KAPANG-
YARIHAN PARA GAWIN 
ITO.

ANG TEMPORAL AT 
ESPIRITUWAL AY 
HINDI 
MAPAGHIHIWALAY.

Doktrina at mga Tipan 
78:13–14; Moises 2:27–28

Doktrina at mga Tipan 
104:15; Juan 10:10; Mateo 
28:18; Mga Taga Colosas 
2:6–10

Doktrina at mga Tipan 
29:34; Alma 34:20–25

Basahin:

Talakayin:

Mangakong Gawin:

“Sapat ang malasakit 
ng Panginoon para 
bigyan tayo ng pat-
nubay sa paglilingkod 
at ng pagkakataong 
maging self-reliant. Ang 
Kanyang mga alitun-
tunin ay tapat at hindi 
nagbabago kailanman.”

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom That 
They May Receive with 
Dignity,” Ensign, Nob. 
1981, 91
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Ako,  , ay nakibahagi sa self-reliance group na 
inilaan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at 
nakumpleto ko ang lahat ng requirement gaya ng sumusunod:

Nakadalo ako sa 10 sa 12 miting.

Nagawa ko ang lahat ng 12 alituntunin at itinuro ang mga ito sa aking pamilya.

Nakakumpleto ako ng isang aktibidad sa paglilingkod.

Nagkaroon ako ng mga kasanayan, alituntunin, at gawi para maging self-reliant 
at ginamit ko ang mga ito. Patuloy kong gagamitin ang mga ito sa buong buhay 
ko.

Pangalan ng participant Lagda ng participant Petsa 

Pinatutunayan ko na nakumpleto ng participant na ito ang mga requirement na 
nakasaad sa itaas.

Pangalan ng facilitator Lagda ng facilitator Petsa 

Paalala: Maaaring magbigay ang stake o district self-reliance committee ng isang 
sertipiko mula sa LDS Business College.

IPAGPAPATULOY MO BA ANG IYONG DAAN 
PATUNGONG SELF-RELIANCE?

“Kung gayon, maging anong uri ng mga tao ba 
nararapat kayo? Katotohanang sinasabi ko sa 
inyo, maging katulad ko.”

3 Nephi 27:27
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