
MY PATH 
FOR SELF- RELIANCE



MY PATH  FOR SELF- RELIANCE

ii

MGA INSTRUKSYON SA FACILITATOR

Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
Dakbayan sa Salt Lake, Utah

© 2016 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. 
All Rights Reserved.

Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika

Pagtugot sa Iningles: 8/16 
Pagtugot sa paghubad: 8/16 

Hubad sa My Path for Self- Reliance 
Cebuano 

13232 853

Mga instruksyon sa facilitator sa Debosyonal kanunayng makita diha sa 
purple nga mga kahon. Alang sa dugang nga tabang sa pagpahigayon og usa ka 
debosyonal, tan- awa sa pahina 13.

UNSAON SA PAGGAMIT NIINI NGA BOOKLET

Kini nga booklet gidesinyo aron magamit sa debosyonal nga format. 
Hinoon, mahimo usab kining magamit sa laing grupo o sa indibidwal 
nga kahimtang, lakip sa:
○ Ikalimang mga leksyon sa Dominggo.
○ Mga miting sa Korum o Relief Society.
○ Diha sa panimalay.
○ Lain pang tukma nga mga kahimtang.

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

BASAHA TAN- AWA HISGUTI PAMALANDUNGI KALIHOKAN

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

Ang tibuok grupo 
manan- aw sa 
video.

Isip gamay nga 
grupo sa (2–8 
ka mga tawo), 
ipakigbahin ang 
mga hunahuna 
sulod sa mga 2–4 
ka minutos.

Magtinagsa sa 
pagpamalandung 
ug magsulat 
sa hilum sulod 
sa mga 2–3 ka 
minutos.

Magtinagsa o 
magtinabangay 
sa pagbuhat isip 
gamay nga grupo 
(2–8 ka mga tawo) 
sulod sa gihatag 
nga pahanon.

Ang debosyonal sa My Path kinahanglang molungtad sa dili molapas 
sa 90 ka minutos.
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MENSAHE GIKAN SA UNANG KAPANGULOHAN

Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang Ginoo namahayag, “Mao 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 kinahanglanon sa atong kina-
buhi ug sa mga sakop sa atong pamilya.

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

Amo kamong dapiton nga magkugi sa pagtuon ug mogamit niining 
mga baruganan ug motudlo niini sa mga sakop sa inyong pamilya. Sa 
pagbuhat ninyo sa ingon, ang inyong kinabuhi mapanalanginan. 
Inyong makat- unan unsaon sa paglihok ang inyong pag- uswag ngadto 
sa dugang nga pagka- self- reliant. Kamo mapanalanginan 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. Nakaila Siya 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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MY PATH FOR SELF- RELIANCE (ANG AKONG 
DALAN ALANG SA KAUGALINGON NGA 
PAGPANINGKAMOT)

UNSAON SA PAGSUGOD

1. Sugdi sa pag- ampo (ug himno, kon gusto).

 2. Ang usa ka sakop sa presidency sa stake mahimong mohatag 
og 3-  ngadto sa 5 ka minutos nga pasiuna ug pagpamatuod.

 3. Usa ka sakop sa komite sa stake self- reliance modapit sa 
tibuok grupo sa pag- abli sa ilang mga booklet sa pahina 2 ug 
magsunod samtang ang sakop sa komite magbasa sa tulo ka 
mga paragraph sa ubos.

Facilitator: 

Welcome niining debosyonal sa My Path for Self- Reliance. Ang katuyo-
an niining miting mao ang pagtabang kaninyo nga makasabut kon 
ngano ug sa unsang paagi nga kamo mahimong mas self- reliant. Imbis 
usa ka mamumulong magpresentar ngadto sa grupo, maghisgut kita 
og mga baruganan diha sa ginagmay nga mga grupo, dungan nga 
magbasa, mamalandong, ug magsulat sa atong mga hunahuna.

Ang labing importante nga bahin niining kasinatian mao ang mga 
pag- aghat nga inyong madawat pinaagi sa Espiritu samtang ang Ginoo 
mopakita kaninyo kon unsay inyong mahimo aron mas mahisama 
Kaniya. Awhagon namo kamo sa pagsulat niining mga impresyon kon 
makadawat kamo niini ug dayon buhaton kini.

Sa katapusan niining miting, dapiton kamo sa pagpili og grupo sa 
self- reliance nga makatabng ninyo sa pagkab- ot sa mosunod:
○ Mangita og trabaho o palamboon ang inyong kasamtangang 

panarbaho
○ Mas maayong pagdumala sa inyong personal ug panalapi sa 

pamilya
○ Makapili sa education path ug molampos sa pag- eskwela
○ Magpalambo og gamay ninyong negosyo
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Apan sa pagkakaron, ila- ilahon usa nato ang matag usa og mas 
maayo.

Hangyoa ang mga partisipante sa matag lamesa sa paggahin og 
usa ka gutlo ug ipaila kadiyot ang ilang kaugalingon ngadto sa 
uban diha sa ilang lamesa. Ang matag pagpaila kinahanglan dili 
molapas sa 30 o 40 segundos.

Facilitator: 

UNSA ANG SELF- RELIANCE?

Ang tumong sa inisyatibo sa self- reliance mao ang pagtabang sa mga 
indibidwal nga makatabang sa ilang kaugalingon nga mahimong 
self- reliant. Ang self- reliance labaw pa sa pagbaton og maayong 
trabaho, pagtipig og pagkaon, o kwarta sa bangko. Ang self- reliance 
mao “ang abilidad, pasalig, ug paningkamot sa pagsangkap sa 
espiritwal ug temporal nga mga gikinahanglan sa kinabuhi alang sa 
kaugalingon ug sa pamilya. Kon ang mga miyembro mahimong self- 
reliant, mas maayo usab silang makaserbisyo ug makaamuma sa 
uban,” ug ang pagtrabaho giisip nga usa ka magmamando nga baru-
ganan sa ilang kinabuhi (Handbook 2: Administering the Church [2010], 
6.1.1).

Unsa ang mga kinaiya sa usa ka self- reliant nga indibidwal? Ang 
self- reliant ba nga mga indibidwal magsalig lang sa gobyerno o sa 
tabang sa Simbahan kon makatrabaho sila alang sa ilang 
panginahanglan?

Hisguti:

ANG SELF- RELIANCE MAHINUNGDANON ALANG SA KALUWASAN

Si Presidente Thomas S. Monson mitudlo: “Atong himoon ang atong 
kaugalingon nga self- reliant ug dili magsalig. Ang kaluwasan dili 
maangkon pinaagi sa lain nga baruganan” (“Guiding Principles of 
Personal and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3; kinutlo gikan ni 
Marion G. Romney, sa Conference Report, Okt. 1976, 167).

Samtang mahimo kamo nga mas self- reliant, sa unsang paagi nga 
mahimo kamong mas sama sa Langitnong Amahan?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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ANG ESPIRITWAL UG ANG TEMPORAL USA RA

GRUPO NGA KALIHOKAN (3- 4 ka minutos)

Isip grupo, hisguti ang pipila ka temporal ug espirituhanon nga mga panginahanglan 
sa kinabuhi. Ilista ang pipila sa ubos.

TEMPORAL NGA PANGINAHANGLAN  
SA KINABUHI

ESPIRITUHANON NGA  
PANGINAHANGLAN SA KINABUHI

Si Presidente Dieter F. Uchtdorf nagtudlo, “Sama sa duha ka bahin sa 
sinsilyo, ang temporal ug espiritwal dili mabulag” (“Pagsangkap pinaagi 
sa Pamaagi sa Ginoo,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 53). Diha sa mga 
kasulatan, ang Ginoo namahayag, “Ang tanan nga mga butang ngari 
kanako mga espirituhanon, ug wala mahinabo sa bisan unsa nga 
panahon nga Ako mihatag nganha kaninyo og balaod nga temporal” 
(D&P 29:34).

Sa unsang paagi ang pagkakita og trabaho ug pagkakita og 
panginabuhian parehong temporal ug espiritwal nga butang?

Hisguti:

Basaha:
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UNSA MAN KAMO KA- SELF- RELIANT SA TEMPORAL UG SA ESPIRITWAL 
NGA PAAGI?

INDIBIDWAL NGA KALIHOKAN (5 ka minutos)

Ang self- reliance nagkinahanglan og abilidad, pasalig, ug paningkamot. Sa inyong 
kaugalingon, butangi og tsek diha sa matag kahon nga labing haum kaninyo. Pagmati-
nuoron sa inyong kaugalingon. Kon dili kamo komportable sa pagmarka niini sa 
publiko, tabuni ang inyong mga tubag.

Wala 
gayud

Panagsa Usahay
Kasaga-

ran
Kanu-

nay
Aduna koy mga kahanas sa pagsangkap alang sa akong 
mga panginahanglan.
Aduna koy budget ug gisunod kini.

Nagtigom ko og kwarta.

Wala koy utang (gawas sa edukasyon o sa panimalay).
Ang akong kinabuhi nagsentro sa mga butang nga labing 
mahinungdanon.
Mag- ampo ko ug magtuon sa mga kasulatan kada adlaw.
Mabati nako ang mga pag- aghat gikan sa Espiritu kada 
adlaw sa akong kinabuhi.
Makabayad ko og ikapulo ug mga halad sa puasa.

Makaambit ko sa sakrament kada semana.

Takus ako nga naghupot og temple recommend.
Aduna koy trabaho nga makahatag sa akong mga 
panginahanglan.
Makab- ot nako ang akong mga panginahanglan nga wala 
magsalig sa mga programa sa gobyerno.

Nagbayad ko sa akong binulan nga abangan.

Aduna koy igo nga medical care.

Maka- eskwela ang akong mga anak.
Makaserbisyo ko sa uban panahon sa ilang 
panginahanglan.

Aduna bay laing mga butang nga kinahanglan nimong usbon aron mahi-
mong self- reliant? Unsa kaha ang inyong kinabuhi kon inyong mapalambo 
ang mga item sa ibabaw?

Pamalandungi:
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UNSAON NAKO NGA MAS MAHIMO KONG SELF- RELIANT?

1. Ang Ginoo Makatabang Kaninyo nga Mahimong Self- Reliant

“I Will Provide for My Saints,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? 
Padayon sa pagbasa.)

GRUPO NGA KALIHOKAN (5 ka minutos)

Sa ubos mao ang sulat nga gipaambit ni Presidente Dieter F. Uchtdorf sa video.

Isip usa ka grupo:

1. Pagpuli- puli sa pagbasa sa matag paragraph.

2. Sa matag paragraph, buhata ang mosunod:
○ Badlisi ang piho nga mga panalangin nga gisaad sa Unang Kapangulohan.
○ Lingini unsay kinahanglan gayud ninyong buhaton aron madawat kadto 

nga mga panalangin.
○ Hisguti sa makadiyot unsay inyong nakat- unan.

Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang Ginoo namahayag, “Mao 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 mosang-
kap sa temporal nga mga panalangin ug moabli sa mga oportunidad sa pagka- self- 
reliant, nga mao ang abilidad nga kita makasangkap sa mga kinahanglanon sa atong 
kinabuhi ug sa mga sakop sa atong pamilya.

Kini nga booklet 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 mapanalanginan. Inyong makat- unan unsaon sa paglihok ang inyong pag- 
uswag ngadto sa dugang nga pagka- self- reliant. Kamo mapanalanginan 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. Nakaila Siya ninyo ug andam nga mopadangat diha ninyo 
sa espiritwal ug temporal nga mga panalangin sa pagka- self- reliant.

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan

Tan- awa:
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Unsa man gayud ang akong mabuhat aron makadawat sa “mas dako 
nga paglaum, kalinaw, ug kauswagan” nga gisaad sa Unang 
Kapangulohan?

Pamalandungi:

2. Ang Mga Kasulatan Makatabang Kaninyo nga Mahimong 
Self- Reliant

Ang Ginoo motabang kanato sa daghang mga paagi samtang magpa-
kita kita og hugot nga pagtuo diha Kaniya. Usa sa mga himan nga 
Iyang gihatag kanato mao ang mga kasulatan. Si propeta Nephi 
mitudlo, “Pagbusog sa mga pulong ni Kristo; kay tan- awa, ang mga 
pulong ni Kristo magtug- an kaninyo sa tanan nga mga butang nga 
inyong buhaton” (2 Nephi 32:3).

Kanus- a ang mga kasulatan mitabang kaninyo sa inyong kaugali-
ngong kinabuhi?

Hisguti:

Basaha:
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GRUPO NGA KALIHOKAN (5–7 ka minutos)

Ang Basahon ni Mormon gihatag isip usa ka himan alang sa atong panahon. Kon 
atong ipahisama ang mga bersikulo sa Basahon ni Mormon ngadto sa atong kinabu-
hi, makadawat kita sa tanang gikinahanglan nga giya. Isip usa ka grupo, basaha ug 
hisguti ang matag usa sa mga pamahayag sa ubos gikan sa mga propeta ug mga 
apostoles. Badlisi ang mga panalangin nga gisaad alang sa pagtuon ug paggamit sa 
mga kasulatan.

Henry B. Eyring: “Ang pagbasa sa mga kasulatan aron mahibalo kon unsay 
buhaton mao ang nakapalahi. . . . Makakita kita og mga tubag diha sa mga 
kasulatan. Ang Ginoo nahibalo nang daan sa tanan natong mga problema ug sa 
tanan natong mga panginahanglan, ug Siya mibutang og panabang diha sa mga 
kasulatan para kanato—kana kon ato gayud nga pangitaon” (“Usa ka Pagtuki 
mahitungod sa Pagtuon sa Kasulatan,” Liahona, Hulyo 2005, 10).

Boyd K. Packer: “Walay dakong problema nga atong giatubang nga kita dili 
mapanalipdan kon nakahibalo kita sa mga pinadayag ” (“Teach the Scriptures,” 
Teaching Seminary Preservice Readings Religion 370, 471, ug 475 [2004], 75).

Richard G. Scott: “Ang Basahon ni Mormon adunay mga tubag sa mga proble-
ma nga atong giatubang kada adlaw sa kinabuhi” (“The Power of the Book of 
Mormon in My Life,” Ensign, Okt. 1984, 10).

M. Russell Ballard: “Ang Basahon ni Mormon, labaw sa tanang mga basahon 
nga akong nailhan, mao ang labing mahinungdanon nga kapanguhaan nga anaa 
kanato alang sa mga tubag sa tinuod nga mga problema sa kinabuhi” (“We Add 
Our Witness,” Ensign, Mar. 1989, 8).

Russell M. Nelson: “Gusto ba ninyong mawala ang usa ka bati nga batasan? 
Gusto ba kamo nga molambo ang relasyon sa inyong pamilya? Gusto ba ninyong 
molambo ang inyong espirituhanon nga kapasidad? Basaha ang Basahon ni 
Mormon! Kini ang mas makapaduol kaninyo ngadto sa Ginoo ug sa Iyang mahi-
gugmaon nga gahum” (“A Testimony of the Book of Mormon,” Ensign, Nob. 1999, 
71).

Samtang naningkamot ko nga mamahimong mas self- reliant, 
unsa ang akong mahimo aron makadawat og dugang nga perso-
nal nga giya gikan sa mga kasulatan?

Pamalandungi:
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3. Ang Pag- apil sa Grupo sa Self- Reliance Makatabang Kaninyo nga 
Makasugod

Aron matabangan kamo nga mas mahimong self- reliant, aduna kamoy 
oportunidad sa pag- apil sa grupo sa self- reliance sa inyong ward o 
stake. Ang grupo sa self- reliance mao ang grupo sa mga indibidwal 
kinsa magpundok aron magkat- on ug mogamit sa praktikal nga mga 
kahanas alang sa panarbaho, edukasyon, ug mga panalapi.

Ang mga grupo sa self- reliance kasagaran magkapundok og duha ka 
oras sa matag semana sulod sa tulo ka bulan. Ang mga miting magsu-
nod sa proseso nga sama niining debosyonal. Ang mga sakop sa 
grupo magdungan og basa ug sa paghisgot, mokompleto sa mga 
kalihokan, ug tinagsa tagsa nga mamalandong aron ang Espiritu Santo 
makadasig kanila kon unsaon sa paglihok.

Ang grupo sa self- reliance lahi sa kadaghanan sa mga klase sa Simba-
han. Walay magtutudlo! Hinoon, ang grupo magsilbi isip usa ka konse-
ho inubanan sa Espiritu Santo isip ang magtutudlo. Ang mga sakop sa 
grupo magtinambagay samtang magkat- on sila og bag- ong kahanas, 
magsulbad og mga problema, mopasalig sa pagbuhat sa mga butang 
atol sa semana, ug moreport sa ilang pag- uswag.

Ang mga sakop sa grupo mopalambo usab og lig- on nga panaghigala-
ay ug mobati sa gugma sa Dios sa ilang pagtinabangay. Pinaagi sa 
pag- apil sa grupo, dili lang kini basta makabenepisyo kaninyo, apan 
makaserbisyo kamo niini og dako sa pagtabang sa uban sa ilang dalan 
padulong sa self- reliance!

“The Power of the Group,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay video? 
Padayon sa pagbasa.)

Kon aduna, pagdapit og usa ka tawo nga kanhi nang nakaapil sa 
grupo sa self- reliance aron mopakigbahin sa iyang kasinatian 
(sulod sa tulo ka minuto).

Facilitator: 

Hain nga Grupo sa Self- Reliance ang Angay Ninyong Apilan?

“Choosing a Self- Reliance Group,” anaa sa srs .lds .org/ videos. (Walay 
video? Basaha ang mga summary sa grupo pahina 11.)

Basaha:

Tan- awa:

Tan- awa:
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INDIBIDWAL NGA KALIHOKAN (3- 4 ka minutos)

Sa inyong kaugalingon, basaha ang tanang pamahayag sa ubos, ug lingini ang (mga) 
pamahayag nga magamit diha ninyo. Ang summary sa matag grupo anaa sa 
pahina 11.

Mangita 
og Mas 
Maayong 
Trabaho

Perso-
nal nga 
Panalapi

Edukasyon 
alang sa Mas 
Maayong 
Trabaho

Pagsugod ug 
Pagpalambo 
sa Akong 
Negosyo

1. Nagkinahanglan ko dayon og kwarta. ✓
2. Wala koy trabaho. ✓
3. Nagkinahanglan ko og arang- arang nga trabaho. ✓
4. Gusto nakong magtigom og kwarta. ✓
5. Gusto nakong wagtangon ang utang. ✓
6. Gusto kong maandam sa pinansyal nga paagi sa 

umaabut. ✓
7. Nagkinahanglan ko og edukasyon o training para 

makakuha og mas maayong trabaho o magsu-
god og bag- ong panginabuhi.

✓
8. Nagkinahanglan ko og tabang sa pagpili sa akong 

education path. ✓
9. Gusto ko nga magmalampuson sa pag- eskwela. ✓

10. Gusto kong makat- on og dugang bahin sa mga 
halad sa edukasyon sa Simbahan, sama sa 
Pathway (tan- awa sa pahina 12).

✓
11. Aduna na koy negosyo. ✓
12. Aduna koy kapanguhaan sa pagsugod og usa ka 

negosyo. ✓
13. Makaabag ko sa akong kaugalingon samtang 

magsugod og negosyo. ✓
14. Gusto nakong madugangan ang akong pagtuo 

diha kang Jesukristo. ✓ ✓ ✓ ✓
Ang paghimo og mga kausaban sa atong kinabuhi nagkinahanglan og 
hugot nga pagtuo ug paningkamot. Aron mouswag kamo, kinahanglan 
inyong ipasalig nga mohimo sa mosunod:
○ Motambong kada semana (kon mahimo 2 ka oras matag sema-

na sulod sa 3 ka bulan).
○ Mobuhat sa pasalig atol sa semana.
○ Moawhag sa kauban sa grupo sa paglampos.
○ Mobuhat og mga 4 hangtud 10 ka oras nga trabaho kada sema-

na gawas sa miting sa grupo.

Hain sa mga grupo ang labing haum sa akong sitwasyon? Andam ba ko 
nga mohimo niining mga pasalig aron mahimo kong mas self- reliant?

Pamalandungi:

Basaha:
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MGA SUMMARY SA GRUPO

Sa matag usa sa upat ka mga grupo sa self- reliance, ang mga sakop 
motuon ug mogamit sa mga baruganan gikan sa booklet sa Ang Akong 
Pundasyon alang sa Self- Reliance. Gihimo kini sa sinugdanan sa matag 
miting sa grupo, kay ang pagkat- on niining sukaranang mga baruga-
nan ug kahanas makatabang sa mga sakop sa grupo nga mouswag sa 
temporal ug espiritwal nga paagi, bisan unsa ang napili nga dalan. Ang 
mga sakop sa grupo makabaton og mas hugot nga pagtuo sa gahum 
ni Jesukristo sa pagsangkap alang kanila. Magpraktis usab sila sa mga 
kahanas sa kinabuhi, lakip sa pagdumala sa oras, komunikasyon, ug 
pagsulbad sa problema.

Mangita og Mas Maayong Trabaho

Alang niadtong nangita og trabaho o mas maayong trabaho. Ang mga 
sakop sa grupo makakat- on sa pag- ila sa mga oportunidad, pag- 
network, pagpresentar sa ilang mga kaugalingon sa propesyonal nga 
paagi, ug pagpangandam alang sa mga interbyu sa trabaho. Maghimo 
usab sila og tumong alang sa mga kontak ug mga interbyu.

Personal nga Panalapi

Alang niadtong gusto nga mas makadumala sa ilang mga panalapi. 
Ang mga sakop sa grupo makakat- on kon unsaon sa pagwagtang sa 
utang, sa pagpanalipod batok sa kalisdanan sa panalapi, ug pagpun-
dar alang sa umaabot. Maghimo sila og plano sa panalapi ug magsu-
nod sa budget. Awhagon ang mga kapikas nga mag- uban sa 
pagtambong.

Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho

Alang niadtong nanginahanglan og dugang nga edukasyon o training 
aron makatrabaho. Ang mga sakop sa grupo mangita, magmugna, ug 
mopresentar og panginabuhi ug plano sa edukasyon. Mogahin usab 
sila og panahon matag semana sa pagpraktis og mga kahanas nga 
makatabang kanila nga mas mahimong epektibo.

Pagsugod ug Pagpalambo sa Akong Negosyo

Alang niadtong aduna nay negosyo o mga kapanguhaan aron makasu-
god og usa ka negosyo. Ang mga sakop sa grupo makakat- on sa gawi 
ug mga kahanas sa malampuson nga mga tag- iya og ginagmay nga 
negosyo. Magpraktis sila sa pagtipig og rekord, marketing, ug pagdu-
mala sa kwarta. Makig- istorya sila sa mga tag- iya og negosyo, mga 
kustomer, ug mga tig- suplay ug makagama og mga plano sa pagpa-
lambo sa ilang negosyo.
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PAGPILI OG USA KA GRUPO

Usa ka sakop sa komite sa self- reliance motabang kaninyo karon nga 
maorganisar ngadto sa mga grupo sa self- reliance. Sa higayon nga 
makapili na kamo sa inyong grupo, isulat ang mosunod nga 
impormasyon.

ANG MGA MITING SA AKONG GRUPO SA SELF- RELIANCE

Adlaw:

Oras:

Lokasyon:

Ngalan sa facilitator:

Numero sa telepono:

Ang tigdumalang awtoridad mahimong mopakigbahin og mubo 
nga pagpamatuod.

Tapusa sa pag- ampo.

Facilitator: 

MGA OPORTUNIDAD SA CES EDUCATIONAL

Ang Church Educational System (CES) nagtanyag og barato nga oportunidad sa edukasyon nga 
mahimong mosangput sa mas maayong trabaho. Kini naglakip sa:

○ Mga ginagmayng kurso nga online ug training gikan sa LDS Business College nga makatabang 
kaninyo nga mo- qualify alang sa usa ka piho nga trabaho, mouswag sa inyong kasamtangan 
nga panarbaho, o makabaton og sertipikasyon. Ang mga kurso mokabat gikan sa 15 minutos 
ngadto sa 12 ka semana ug mosangpot ngadto sa usa ka garantisado nga interbyu sa trabaho.

○ Ang Pathway usa ka tuig nga programa nga makatabang kaninyo nga maandam o makabalik sa 
kolehiyo. Ang mga estudyante mokuha og mga kurso sa online ug moapil sa lokal nga panag-
pundok. Inig ka human, makatrabaho ang mga estudyante padulong sa usa ka sertipiko o 
degree sa lokal nga mga eskwelahan, BYU–Idaho, o LDS Business College. Ang Pathway nagki-
nahanglan og intermediate English.

Sa pagsuta kon unsay anaa sa inyong dapit, bisitaha ang churcheducation .lds .org.
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UNSAON SA PAGPAHIGAYON OG DEBOSYONAL SA MY PATH

Mga Instruksyon alang sa Stake Self- Reliance Committee
○ Ikaw mismo ang morebyu ug mokompleto niining booklet.
○ Pag- order og igo nga My Path for Self-Reliance nga mga booklet 

alang sa mga partisipante (store .lds .org).
○ Pagdala og igong gidaghanon sa mga ballpen o mga lapis alang 

sa mga partisipante.
○ Pagpahimutang og igong gidaghanon sa lingin nga lamesa diha 

sa cultural hall.
○ Pagbutang og mga sakop sa self- reliance committee diha sa 

matag pultahan aron sa pag- abi- abi niadtong manambong ug 
moapil sa mga partisipante sa mga lamesa.

○ Dapita ang usa ka tawo kinsa moapil sa kanhi grupo sa pagpa-
kigbahin sa iyang kasinatian sa debosyonal kon mahimo (tan- 
awa sa pahina 9).

○ Bisitaha ang srs .lds .org/ report aron ma- download ang Devotio-
nal Report Form nga kompletuhon atol sa debosyonal.

○ Hangyoa ang usa ka sakop sa komite sa matag lamesa aron 
pag- awhag og partisipasyon sa grupo ug magpabilin sa hustong 
direksyon.

○ Pahinumdumi ang mga partisipante nga i- silent ang ilang mga 
cell phone.

○ Ikonsiderar nga sugdan ang debosyonal uban sa awit, pag- 
ampo, ug usa ka mubo nga pag- welcome (3–5 ka minuto) gikan 
sa usa ka lider sa priesthood o sakop sa stake self- reliance 
committe.

○ Sunda ang materyal sumala sa nasulat diha sa booklet.
○ Ipasulat sa matag facilitator sa grupo ang ngalan ug ang nume-

ro sa telepono sa matag tawo nga miapil sa iyang grupo. Sa 
unang miting sa grupo, ang matag facilitator mokompleto og 
mas detalyado nga porma sa pagrehistro sa grupo.

○ Kon ang stake naglangkob sa dako nga heyograpikanhon nga 
area, ang stake committee mahimong mokonsiderar sa pagbu-
ak sa mga grupo sumala sa nahimutangan sa mga sakop sa 
grupo.

○ Bisitaha ang srs .lds .org/ report sa pagbutang sa impormasyon 
gikan sa Porma sa Devotional Report.

Sa dili pa ang 
Debosyonal:

Atol sa 
Debosyonal:

Human sa 
Debosyonal:






