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Kat- uni ug sunda kini nga mga baruganan, 
mga kahanas [skill], ug mga gawi [habit]. 

Moresulta kini ngadto sa espiritwal 
ug temporal nga self- reliance.
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“Ang self- reliance usa 
ka resulta sa atong 
pagtrabaho. . . . Ang 
atong padayon nga 
pag- uswag niining 
mahinungdanon nga 
buhat magdepende sa 
mas lawom nga pag-
sabut ug mas mainam-
pingong paggamit sa 
balaanong gipadayag 
nga mga baruganan sa 
welfare.”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3–5

MY FOUNDATION
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Minahal nga mga Kaigsoonan:

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

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

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

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

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan

PASIUNA
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 Pamalandungi: Ngano nga ang Langitnong Amahan gusto nga mahimo kong self- 
reliant? Kon mahimo kitang self- reliant, sa unsang paagi nga mahi-
sama kita Kaniya?

 Basaha: Kauban ang grupo, basaha ang sulat gikan sa Unang Kapangulohan 
(diha sa pahina 2) ug ang pamahayag ni Presidente Monson (naa sa 
tuo).

 Hisguti: Unsa nga mga saad ang anaa niini nga mga mensahe? Unsa ang 
inyong katungdanan?

 Basaha: Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 29:34 (naa sa tuo).

 Hisguti: Unsa ang inyong nakat- unan gikan sa Doktrina ug mga Pakigsaad 
29:34 bahin sa pag- eskwela, pagtrabaho, o pagsugod og negosyo? 
Nganong importante kaayo nga masabtan kini nga kamatuoran?

 Basaha: Ang My Foundation usa ka importante nga bahin sa mga miting sa 
grupo sa self- reliance. Ang mga sakop sa grupo nga motambong sa 
mga miting ug motuman sa ilang mga commitment makadawat 
og certificate gikan sa LDS Business College. Adto sa pahina 29 sa 
pagribyu sa mga requirement aron makadawat og certificate.
Diha sa baruganan 12 sa My Foundation, maghisgut kita bahin sa 
kaimportante sa mga ordinansa sa templo sama nga kini dunay ka-
labutan sa self- reliance. Atong malig- on ang tanang aspeto sa atong 
kinabuhi samtang kita motahud sa mga pakigsaad ug motabang sa 
pagdala og mga panalangin ngadto sa atong mga katigulangan.

“Ang self- reliance . . . 
usa ka mahinungdanon 
kaayo nga elemento 
sa atong espiritwal ug 
ingon man sa atong 
temporal nga kaayohan. 
. . . ‘Ang kaluwasan dili 
maangkon pinaagi sa 
lain nga baruganan.’ ”
THOMAS S. MONSON, 

“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3

“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.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 29:34

Tip alang sa 
Facilitator
Salig sa mga materyal.
Sunda ang outline.
Idumala ang panahon 
sa epektibong paagi.

UNSAON SA PAGSUGOD



Week 3
My Foundation: Principles, Skills, Habits

44

“Ug mao kini ang akong 
katuyoan sa paghatag 
sa akong mga santos.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 104:15

PAGPAKITA OG HUGOT NGA PAGTUO DIHA NI JESUKRISTO
 Pamalandungi: Sa unsang paagi nga ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 

makaapekto sa akong pagka- self- reliant?

 Tan-awa: “Exercise Faith in Jesus Christ” (naa sa srs. lds. org. Kon kamo walay 
access sa video, basaha ang script sa sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsa ang inyong mahimo sa pagpakita og hugot nga pagtuo diha ni 
Jesukristo nga makatabang ninyo nga mas mahimong self-reliant?

 Basaha: Basaha ang Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15 (naa sa tuo).

 Praktisa: Pagpili og usa ka pamahayag sa ubos ug basaha kini nga kamo ra. 
Hunahunaa kon sa unsang paagi nga ang kasulatan inyong magamit 
samtang nagtinguha kamo nga mahimong self- reliant. Ipakigbahin 
ang inyong mga hunahuna ngadto sa grupo.

MGA KASULATAN MAHITUNGOD SA HUGOT NGA PAGTUO INUBANAN SA BUHAT

Tungod kay si Daniel dili mohunong sa pag- ampo, gihulog siya ngadto sa langub sa mga leon, apan ang “Dios . . . nag-
padala sa iyang manulonda, ug . . . gitak- uman ang ba- ba sa mga leon, . . . ug walay kadaut nga hikaplagan diha kaniya, 
tungod kay siya misalig man diha sa iyang Dios.” Daniel 6:22–23 (Tan- awa usab sa mga bersikulo 16–21)

“Ang tanang butang mahimo ngadto sa magatuo. . . . Ang bata daw patay. . . . Apan gigunitan siya ni Jesus diha sa ka-
mot, ug iyang gibangon siya; ug siya mitindog.” Marcos 9:23, 26–27 (Tan- awa usab sa mga bersikulo 17–22, 24–25)

“Pangamuyo alang sa inyong mga panon sa umahan, nga sila mosanay.” Alma 34:25

Ang Ginoo mihatag kang Lehi sa Liahona aron mogiya sa iyang pamilya, ug “kini milihok alang kanila sumala sa ilang 
hugot nga pagtuo diha sa Dios. . . . [Kon] sila mga tapulan, ug nakalimot sa pagbansay sa ilang hugot nga pagtuo ug 
kakugi . . . sila wala mouswag diha sa ilang panaw.” Alma 37:40–41

“Dad- a ninyo ang tibuok ikapulo ngadto sa balay tipiganan . . . ug pinaagi niini sulayi ako karon . . . kon dili ba buksan ko 
kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug bu- boan ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga 
igong kabutangan sa pagdawat niini.” Malaquias 3:10

Atol sa kagutom, si Elijah mihangyo sa usa ka biyuda nga ihatag kaniya ang iyang katapusang pagkaon. Si Elijah misaad 
nga tungod sa iyang hugot nga pagtuo ang Ginoo mohatag kaniya og pagkaon, ug ang iyang pagkaon wala gayud 
mahurot. Tan- awa sa 1 Mga Hari 17

“Ug . . . gipakaon ikaw niya sa mana [sulod sa 40 ka tuig] . . . aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tawo dili mabuhi sa 
tinapay lamang, kondili sa tagsa- tagsa ka butang nga magagula gikan sa ba- ba sa Ginoo.” Deuteronomio 8:3

PAGPAKITA OG HUGOT NGA 
PAGTUO DIHA NI JESUKRISTO1
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 Praktisa: Pagsulat og duha ka mga paagi nga inyong mapakita ang hugot nga 
pagtuo diha ni Jesukristo:
  
 

 I- commit  
[Ipasalig]:

 Atol sa semana, pamalandunga ang nahabiling mga pamahayag ug 
mga kasulatan sa ibabaw, ug ipasalig nga buhaton ang mosunod nga 
mga aksyon. I- tsek ang mga box kon makompleto ninyo ang matag 
buluhaton:

□ Praktisa ang pagpakita og hugot nga pagtuo diha ni Jesukristo 
kada adlaw.

□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.

EXERCISE FAITH IN JESUS CHRIST
Kon dili mo makatan-aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER BEDNAR: Ang pagbuhat mao ang 
pagpakita sa hugot nga pagtuo. Ang mga 
anak sa Israel nagdala sa arka sa pakigsaad. 
Miabut sila sa Suba sa Jordan. Ang saad mao 
nga sila motabok agi sa uga nga yuta. Ka-
nus-a man nabahin ang tubig? Sa dihang ang 
ilang mga tiil nabasa. Milakaw sila ngadto sa 
tubig---mibuhat. Ang gahum misunod---ang 
tubig nabahin.

Kita usahay nagtuo, "Okey, makabaton ko 
niining hingpit nga kahibalo, ug dayon mau-
sab ko kana ngadto sa unsay akong himoon." 
Mosugyot ko nga kita aduna nay igong bu-
tang aron magsugod. Kita aduna nay hustong 
padulngan. Ang hugot nga pagtuo usa ka 
baruganan---ang baruganan---sa pagbuhat ug 
sa gahum. Ang tinuod nga hugot nga pag-
tuo nakatutok diha ni Ginoong Jesukristo ug 
kanunay nga moresulta sa pagbuhat.

(David A. Bednar, “What Must I Do?” 
[Leadership Pattern video, 2014]; David A. 
Bednar, “Seek Learning by Faith” pakigpulong 
ngadto sa mga religious educator sa Church 
Educational System, Peb. 3, 2006], lds. org/ 
media -library)

“Diha sa ika- katorse 
nga kapitulo sa Exodo 
ang mga anak ni Israel 
[mitunglo] kang Moises 
tungod sa pagdala ka-
nila—nga daw wala sa 
katarungan—ngadto sa 
Pulang Dagat [tungod 
kay wala nay kaikya-
san]. Sa pag- atubang 
nila sa Pulang Dagat, 
nga ang kasundalohan 
ni Paraon diha sa ilang 
luyo, wala sila magda-
hum . . . nga makakita 
og pig- ot nga dalan 
nga namugna nga wala 
pa gayud mamugna ka-
niadto. Apan nahitabo 
kini!”
NEAL A. MAXWELL, 
“On the Straight and 
Narrow Way,” New 
Era, Ago. 1971, 42
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“Kay tan- awa, kini nga 
kinabuhi mao ang 
panahon alang sa mga 
tawo sa pagpangan-
dam sa pagsugat sa 
Dios; oo, tan- awa ang 
adlaw niini nga kina-
buhi mao ang adlaw 
alang sa mga tawo sa 
paghimo sa ilang mga 
buluhaton.”
ALMA 34:32

GAMITA ANG PANAHON SA MAALAMON NGA PAAGI
 Pamalandungi: Ngano nga ang panahon usa man sa labing mahinungdanong mga 

gasa sa Dios?

 Tan- awa: “The Gift of Time” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsay inyong nakat- unan gikan ni Sister Benkosi?

 Praktisa: Ania ang lima ka mga lakang nga inyong mahimo kada adlaw aron 
magamit og maayo ang inyong panahon. Basaha ang kada usa. Gi-
buhat ba ni Sister Benkosi kining mga butanga?

Sugdi karon. Isulat dinhi niini nga workbook o sa usa ka lain nga 
papel. Buhata ang unang lakang: Ilista ang inyong mga buluhaton 
para ugma. Kinahanglang importante gayud kini nga mga buluha-
ton alang sa inyong trabaho, alang sa inyong pagtuon, o alang sa 
pagserbisyo sa simbahan o pamilya—dili kay basta inadlaw lang nga 
buluhaton.
Buhata ang step 2 ug step 3.
Ugma, buhata ang step 4 ug step 5.

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

□ Praktisa kini nga mga lakang kada adlaw sa paggamit sa in-
yong panahon sa mas maalamong paagi.

□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging baruganan sa foundation.

❶
ILISTA ANG MGA 

BULUHATON
Kada buntag, 

paghimo og lista 
sa mga buluhaton. 
Dugangi og mga 

ngalan sa mga tawo 
nga serbisyuhan.

❷
MAG- AMPO

Mag- ampo alang 
sa giya. Mami-

naw. I- commit nga 
himoon ang inyong 

pinakamaayo.

❸
MAGHIMO 
OG MGA 

PRAYORIDAD
Numeruhi ang inyong 
nag- unang mga pra-
yoridad. Butangi og 

“1” ang labing impor-
tante nga buluhaton, 
butangi og “2” ang 
sunod, ug ipadayon.

❹
MAGHIMO OG 
MGA TUMONG, 

LIHUKA
Paminaw sa Espiritu. 

Paghimo og mga 
tumong. Paning-
kamot. Sugdi sa 

labing importante 
nga buluhaton ug 
trabahoa padulong 

sa ubos sa lista.

❺
MO- REPORT

Kada gabii, more-
port sa Langitnong 
Amahan pinaagi sa 
pag- ampo. Mangu-

tana. Maminaw. 
Batia ang Iyang 

gugma. Paghinulsol.

Tip alang sa 
Facilitator
Kon ang mga sakop 
sa grupo dunay mga 
pangutana, tabangi 
sila nga makakita og 
mga tubag alang sa 
ilang kaugalingon.

GAMITA ANG PANAHON SA 
MAALAMON NGA PAAGI2
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THE GIFT OF TIME
Kon dili mo makatan- aw sa video, pagpili og mga tahas [role] ug basaha kini nga 
script.

KOFI: Hello, Sister Benkosi. Kumusta ka?

SISTER BENKOSI: Okey ra ka, Kofi?

KOFI: Oh, Sister Benkosi. Busy kaayo ko. Ki-
nahanglan kong motrabaho ug moserbisyo ug 
motabang sa akong pamilya . . . ug unya ang 
akong football, usab. Wala koy panahon!

SISTER B.: Kofi, naa nimo ang tanang 
panahon.

KOFI: Unsa?

SISTER B.: Dong, ang Dios mihatag nato og 
dakong gasa—ang atong panahon. Kina-
hanglan ato kining gamiton sa mga butang 
nga labing importante.

KOFI: Pero unsaon man, Sister Benkosi? 
Pirme kang dunay daghan kaayong nahimo. 
Nagmalampuson ka sa imong pamilya, sa 
imong negosyo. Nakaserbisyo ug nakapana-
langin ka og daghan, sama nako. Wala ko 
kahibalo kon giunsa nimo kini paghimo.

SISTER B.: Gusto ba gyud kang masayud? 
Kon molingkod lang ka ug maminaw, sulti-
han ka nako sa akong sekreto.

Kada buntag mobangon ko sa di pa 
mosubang ang adlaw. Mag- ilis ko ug 
manghilam- us ug manghugas sa kamot.

Magbasa ko sa mga kasulatan. Dayon mag-
himo ko og lista kon unsay akong buhaton 
nianang adlawa.

Maghunahuna ko kon kinsa kaha ang akong 
maserbisyuhan. Mag- ampo ko aron masayud 
sa kabubut- on sa Dios. Ug ako maminaw.

Usahay ang mga ngalan o mga nawong sa 
mga tawo mosantup sa hunahuna. Idugang 
nako sila sa akong lista.

KOFI: Ingon niana ba kanunay aron ka 
masayud kon si kinsa ang nagkinahanglan sa 
imong serbisyo?

SISTER B.: Oo, Kofi. Ug nag- ampo ko alang 
sa kalig- on ug kaalam. Nag- ampo ko nga ang 
Dios “mopahinungod sa [akong] binuhatan.” 
Giingon kini diha sa 2 Nephi 32.

Nagpasalamat ko Kaniya. Misaad ko nga 
akong buhaton ang akong pinakamaayo. 
Nangayo ko nga Iyang buhaton ang unsay 
dili nako mabuhat.

Dayon motan- aw ko sa akong lista. Akong 
butangan og “1” ang labing importante nga 
butang, dayon “2.”

KOFI: Giunsa nimo pagkahibalo sa mga 
prayoridad?

SISTER B.: Maminaw ko kon mag- ampo ko! 
Dayon ipadayon nako ang akong gibuhat. 
Akong tan- awon ang numero 1 ug mosulay sa 
pagbuhat niini og una, dayon ang numero 2.

Usahay ang mga butang mausab. Ang Espi-
ritu Santo misulti nako sa pagbuhat og laing 
butang. Maayo kana.

Nagtrabaho ko og maayo, pero duna koy 
kalinaw. Nasayud ko nga ang Dios motabang 
nako.

Mao nga, gamit ang akong lista ug ang Espi-
ritu, akong buhaton kon unsay importante, 
Kofi.

KOFI: Morag simple lang kanang paminawon 
ug lisud sa samang higayon.

SISTER B.: Husto ka! Kon mangandam na ko 
aron mohigda, mag- ampo ko. Moreport ko sa 
Langitnong Amahan. Sultihan nako siya kon 
unsay nahitabo nianang adlawa. Mangutana 
ko. Mangutana ko kon unsay mahimo nako 
nga mas maayo. Maminaw ko. Gibati nako 
pirme ang Iyang gugma. Ako nasayud nga 
Iyang padak- an ang akong gibuhat. Dayon 
duna koy kalinaw, Kofi, ug matulog na ko.

KOFI: Maayo kana, Mamma Benkosi. Gusto 
ko niini nga kalinaw. Gusto nakong gamiton 
ang akong panahon. Gusto nakong motra-
baho ug mas moserbisyo pa.

SISTER B.: Hununga ang mga butang nga 
dili importante, Kofi. Gamita ang imong pa-
nahon sa pagbuhat sa unsay importante. Ug 
ang Dios magauban kanimo kon ang imong 
kasingkasing maayo.

KOFI: Salamat.

SISTER B.: Karon lakaw na, dong. Daghan 
pa ka og buhaton.

“Ang panahon mao ang 
tanang puhunan nga 
ania sa yuta. . . . Kon 
gamiton sa hustong 
paagi, magdala kini 
nianang unsay modu-
gang sa inyong kaha-
mugaway, kaharuhay, 
ug katagbawan. Ato 
kining hunahunaon, ug 
dili na molingkod nga 
mangiyugpos, mag- usik 
sa panahon.”
BRIGHAM YOUNG, sa 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214
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“Adunay usa ka balaod 
. . . nga diha ang tanan 
nga mga panalangin 
gipasikad—Ug kon kita 
makadawat og bisan 
unsa nga panalangin gi-
kan sa Dios, kini tungod 
sa pagsunod niana nga 
balaod diin diha kini 
gipasikad.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 130:20–21

MAGMASULUNDON
 Pamalandungi: Unsa nga mga balaod ang kinahanglan nakong sundon aron mahi-

mong self- reliant?

 Tan- awa: “Obedience Brings Blessings” (Walay video? Basaha ang sunod nga 
pahina.)

 Hisguti: Ang pagkamasulundon sa mga balaod ug mga baruganan sa Dios mag-
hatag og espirituhanon ug temporal nga mga panalangin. Unsa nga 
mga kasinatian ang imong nasinati nga nagpamatuod niini?

 Basaha: Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20–21; pamahayag ni Joseph Smith 
(naa sa tuo)

 Praktisa: Tan- awa ang table sa ubos. Bantayi kon sa unsang paagiha nga ang pag-
kamasulundon sa piho nga mga balaod makahatag og piho nga mga 
panalangin. Pipila ka mga example ang gihatag.
Karon, paggahin og pipila ka minutos aron:
 1. Isulat ang piho nga mga panalangin nga inyong gitinguha sa 

inyong pagpangita og trabaho, self- employment, o edukasyon. 
Gamiton ang kolum diha sa tuo.

 2. Gamita ang kolum diha sa wala aron sa paglista sa mga balaod 
nga inyong masunod aron makadawat niadtong mga panalangin.

 Praktisa: Pagsulat og duha o tulo ka piho nga mga paagi nga inyong mapalambo 
ang inyong pagkamasulundon sa mga balaod nga inyong gipili:
  
 

SUNDA ARON MAKADAWAT

Mga balaod o mga baruganan Mga panalangin

Ang Pulong sa Kaalam (D&P 89) Mas maayo nga panglawas, dakong kahibalo

Mga ikapulo ug mga halad (Malaquias 3:10–12) Temporal ug espirituhanon nga mga panalangin, kalampusan sa atong 

trabaho, proteksyon

Motrabaho kada adlaw sa saktong oras Padayon nga panarbaho ug abilidad sa pagtigum

Mokaon og makaayo sa lawas ug mag- exercise 

kanunay

Maminusan ang imong mga adlaw nga dili makatrabaho tungod sa sakit

“Ako kining gihimo nga 
lagda: Kon ang Ginoo 
mosugo, buhata kini.”
JOSEPH SMITH, sa History 
of the Church, 2:170.

MAGMASULUNDON3
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“Kon ganahan kita og 
mga luho [luxury] o 
gani sa mga gikina-
hanglan labaw pa sa 
pagkamasulundon, ma-
wala kanato ang mga 
panalangin nga gusto 
Niyang ihatag kanato.”
SPENCER W. KIMBALL, sa 
Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

Tip alang sa 
Facilitator
Awhaga ang tanan 
sa paghimo ug 
pagtuman sa piho 
nga mga commitment 
ug sa pagtudlo sa 
ilang mga pamilya.

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

□ Praktisa nga magmasulundon kada adlaw.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

ANG PAGKAMASULUNDON MAKAHATAG OG PANALANGIN
Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

Pagkanindot nga saad! “Siya nga maghupot 
sa mga sugo [sa Dios] makadawat og kama-
tuoran ug kahayag, hangtud siya pagahima-
yaon diha sa kamatuoran ug masayud sa 
tanan nga mga butang” [D&P 93:28]. . . .

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

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

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

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

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

Ang Manluluwas mipakita sa tiunay nga 
gugma sa Dios pinaagi sa pagpuyo og 

hingpit nga kinabuhi, pinaagi sa pagtuman 
sa balaang misyon nga para Kaniya. Wala 
gayud Siya magmapahitas- on. Wala gayud 
Siya magpagarbo. Wala gayud Siya magma-
budhion. Nagmapainubsanon gayud Siya 
kanunay. Sinsero gayud Siya kanunay. Masu-
lundon gayud Siya kanunay. . . .

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

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

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

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

(Thomas S. Monson, “Ang Pagkamasulun-
don Makahatag og Panalangin,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2013, 89, 92)
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PAGDUMALA SA KWARTA
 Pamalandungi: Nganong ang pagdumala sa kwarta lisud kaayo—ug importante 

kaayo?

 Tan- awa: “First Things First!” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsay inyong nakat- unan gikan niining mga bataa? Nganong kina-
hanglan man kita nga mosubay sa atong kwarta? Nganong kina-
hanglan man kitang magtigum og kwarta?

 Basaha: Pamahayag gikan sa Andama Ang Matag Butang nga Kinahanglanon; Dok-
trina ug mga Pakigsaad 104:78 (naa sa tuo)

 Praktisa: Ania ang upat ka mga lakang nga inyong mahimo sa pagdumala ninyo 
sa inyong kwarta aron mas makaserbisyo kamo sa uban. Basaha kini 
nga mga lakang. Isip grupo, hisguti kon unsaon ninyo paghimo 
niini nga usa ka gawi.

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

□ Praktisa ang pagdumala sa inyong kwarta kada adlaw.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

❶
MAGKUGI UG 
MAG- INABTIK 
SA TRABAHO

Ipakita sa inyong emplo-
yer nga kugihan mong 
motrabaho kada adlaw. 
Ipakita nga importante 

mo. Pagmatinuoron.

❷
MOBAYAD SA 

MGA IKAPULO UG 
MGA HALAD

Kon kamo dunay perso-
nal nga kinitaan, unaha 
pagbayad ang ikapulo. 
Dayon ang Dios mo-
panalangin kaninyo.

❸
MOGASTO OG 
MINUS KAY SA 

INYONG KINITAAN
Mag- badyet. Irekord ang 
inyong kinitaan ug ma-
gasto. Likayi ang utang. 
Dugangi ang kinitaan. 
Mogasto og minus kay 

sa inyong kinitaan.

❹
MAGTIGUM  

KADA  
ADLAW

Magtigum og kwarta 
kada adlaw alang 
sa dugang kalinaw 

ug kagawasan.

“Bayad og ikapulo 
[tithes] ug mga halad 
[offerings], . . . likayi 
ang utang, . . . pagga-
mit og badyet, . . . de-
terminaha kon unsaon 
pagpakunhod sa inyong 
gasto alang sa mga dili 
kaayo mahinungdanon 
. . . [ug] disiplinaha ang 
inyong kaugalingon sa 
pagsunod sa plano sa 
badyet.”
ANDAMA ANG 
MATAG BUTANG NGA 
KINAHANGLANON: 
PANALAPI SA PAMILYA 
(booklet, 2007), 3

Tip alang sa 
Facilitator
Hangyoa ang usa ka 
tawo sa pagpakigbahin 
kon sa unsang 
paagi nga kining 
mga baruganan 
nakapanalangin sa 
iyang pamilya.

PAGDUMALA 
SA KWARTA4



My Foundation: Principles, Skills, Habits

1111

UNAHON ANG MGA BUTANG NGA KINAHANGLANON!
Kon dili mo makatan- aw sa video, pagpili og mga tahas ug basaha kini nga script.

SITWASYON: Batang lalaki ug batang 
babaye, nagsul- ob og sinina sa mga hamtong, 
nag- akting sama sa ilang mga ginikanan.

BATANG LALAKI: Abut na ko, palangga.

BATANG BABAYE: Welcome sa balay. Uy, 
kapoy lagi ka tan- awon.

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

BATANG BABAYE: Dili ba, kinahanglan 
man gyud tang motrabaho?

BATANG LALAKI: Duna koy kinitaan nga 
10 karon.

BATANG BABAYE: Ah, kanindot nga pana-
langin. Nan, unahon ang mga butang nga 
kinahanglanon. Atong bayaran ang atong 
ikapulo, dili ba?

BATANG LALAKI: Apan kon dili na kini 
paigo?

BATANG BABAYE: Diha mosulod ang 
pagtuo!

BATANG LALAKI: Okey. Unsa man ang 
sunod?

BATANG BABAYE: Kinahanglan kitang 
mopalit og pagkaon ug maggahin og pamilete, 
ug sa abangan. Ug dayon, mas maayo kon 
mopalit ta og lingkuranan. . . .

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

BATANG BABAYE: Pwede ba tang manghu-
lam?

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

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

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

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

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

BATANG BABAYE: Sulayan nako nga ma-
minusan ang gasto!

BATANG LALAKI: Nianang paagiha mag-
malipayon ta—ug self- reliant!

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

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

“Daw makaingon ta 
nga ang katungod nga 
makadawat [entitle-
ment] gidawat na sa 
kultura karon. . . . Kon 
mabug- atan kita sa 
sobra nga utang, atong 
. . . gibutang ang atong 
kaugalingon sa tinu-
yoan nga pagpaulipon, 
sa paggahin sa tanan 
natong panahon, sa 
tanan natong kusog, 
ug sa tanan natong pa-
maagi sa pagbayad sa 
atong mga utang. . . . 
Kinahanglan gayud nga 
kita . . . mohimo og 
plano sa paggasto ug 
pagtigum—sa pagbad-
yet—ug moila tali sa 
mga gusto [wants] ug 
sa mga panginahanglan 
[needs].”
ROBERT D. HALES, 

“Seek and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (fireside sa 
Church Educational 
System, Mar. 2009), 6–7; 
speeches. byu. edu

“Ug usab, sa pagkati-
nuod Ako moingon 
nganha kaninyo, 
mahitungod sa inyong 
mga utang—tan- awa 
mao kini ang akong 
kabubut- on nga kamo 
kinahanglan mobayad 
sa inyong tanan nga 
mga utang.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 104:78
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“Busa, ang Ginoong 
Dios mihatag ngadto 
sa tawo nga siya 
molihok alang sa iyang 
kaugalingon . . . [ug 
ang kalalakin- an ug 
kababayen- an ga-
wasnon] sa pagbuhat 
alang sa ilang mga 
kaugalingon ug nga dili 
pagaaghaton.”
2 NEPHI 2:16, 26

“Dili kamo magtina-
pulan; kay siya nga 
tapulan dili makakaon 
sa pan ni makasul- ob 
sa mga saput sa 
mamumuo.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 42:42

BUHATA: ANGKUNA ANG RESPONSIBILIDAD
 Pamalandungi: Ngano man nga inyong gibati nga ang Langitnong Amahan gusto 

nga atong angkunon ang personal nga responsibilidad alang sa 
atong kinabuhi?

 Tan- awa: “Sedrick’s Journey” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Giunsa ni Sedrick paggamit ang iyang kabubut- on ug pag- angkon sa 
responsibilidad alang sa iyang kaugmaon? Unsay mahitabo kang 
Sedrick kon iyang gibasol ang laing tawo tungod sa iyang mga hagit?

 Basaha: 2 Nephi 2:16, 26; Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42 (naa sa tuo)

 Praktisa: Atubanga ang usa ka sakop sa grupo nga duol ninyo. Magdungan, ba-
saha ang pamahayag ni Propeta Joseph Smith nga naa sa ubos. Iyang 
gihulagway ang iyang personal nga sitwasyon samtang nagdako. 
Hisguti kini nga mga pangutana:
• Unsa man ang iyang temporal nga sitwasyon?
• Unsa ang inyong nakat- unan bahin sa self- reliance gikan sa mga 

pulong sa Propeta?
• Unsa man ang gipasabut sa Propeta sa “kanunay nga pagtra-

baho”?

 Praktisa: Hunahunaa kon unsaon sa pag- angkon og dugang nga personal nga 
responsibilidad alang sa inyong pagka- self- reliant. Pagsulat og 
duha o tulo ka mga kausaban nga gusto ninyong himoon sa in-
yong mga binuhatan o mga kinaiya.
 
 

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

□ Praktisa ang pag- angkon og responsibilidad kada adlaw.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa foun-

dation.

“Kay ang pagkabutang sa akong amahan kabahin sa kalibutanon nga mga pa-
nginahanglan kulang kaayo, napugos kami sa pagtrabaho, nagpasuhol sa inad-
law nga buluhaton, kon kami makahigayon. Usahay kami anaa ra sa panimalay, 
usahay sa lain nga dapit, ug pinaagi sa kanunay nga pagtrabaho nakabaton og 
hamugaway nga panginabuhi.“

Joseph Smith—Kasaysayan 1:55

BUHATA: ANGKUNA ANG 
RESPONSIBILIDAD5
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“Ang Dios midesinyo 
niining mortal nga 
kinabuhi nga nagkina-
hanglan og kanunay 
nga paningkamot. . . . 
Pinaagi sa pagtrabaho 
kita makapatunhay 
ug makapalambo sa 
kinabuhi. . . . Ang 
pagtrabaho makatukod 
ug makahas- has sa 
kinaiya, makamugna 
og katahum, ug mao 
ang instrumento sa 
atong pagserbisyo sa 
usag usa ug sa Dios. 
Ang gipahinungod 
nga kinabuhi puno sa 
buhat, usahay balik- 
balik, . . . usahay wala 
mahatagi og bili apan 
kanunayng nagbuhat 
niadtong makapalambo, 
. . . makapabayaw, [ug] 
makapadasig.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Mga Hulagway sa 
Gipahinungod nga 
Kinabuhi,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 17

SEDRICK’S JOURNEY
Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

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

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

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

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

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

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

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

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

Karon duna na koy kinitaan, sa ginagmay- 
gagmay lang, aron ko makatigum alang sa 
galastuhan sa eskwelahan ug sa misyon. Ug 
karon, human sa upat ka tuig nga pagtra-
baho, duna na koy igong kwarta alang sa 
akong passport, plus 70 dollars nga natigum.
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“Ang igsoon nga lalaki 
ni Jared nangamuyo 
ngadto sa Ginoo, nag- 
ingon . . . ako naka-
himo sa mga kasko . . . 
[ug] diha kanila walay 
kahayag. . . . Ug ang 
Ginoo miingon . . . 
Unsa ang buot nimo 
nga Ako kinahanglan 
mobuhat . . . ? [Ug 
ang igsoon nga lalaki 
ni Jared] mitunaw 
gikan sa usa ka bato 
og napulo ug unom ka 
gagmay nga mga bato 
. . . ug nangamuyo 
pag- usab ngadto sa 
Ginoo, nag- ingon . . . 
ako nasayud, O Ginoo, 
nga ikaw nagbaton sa 
tanan nga gahum. . . . 
Busa hikapa kini nga 
mga bato . . . nga sila 
mahimo nga mohayag 
diha sa ngitngit.”
ETHER 2:18–19, 23; 3:1, 4

Tip alang sa 
Facilitator
Dugangi og kadasig 
ang panaghisgutan. 
Paapila ang tanan.

SULBARA ANG MGA 
PROBLEMA6

SULBARA ANG MGA PROBLEMA
 Pamalandungi: Nganong mibati man kamo nga ang Langitnong Amahan mitugot 

kanato nga mosagubang og mga problema ug mga hagit?

 Tan- awa: “Solve Problems and Make Decisions” (Walay video? Basaha ang sunod 
nga pahina.)

 Hisguti: Unsay gibuhat ni Karnero aron tabangan si Baboy nga masulbad ang 
iyang problema? (Hunahunaa kon giunsa niya pagtabang kaniya 
nga mailhan ang tinuod nga problema, sa pagtan- aw sa iyang mga 
opsyon, ug dayon sa pagdesisyon ug paglihok.)

 Basaha: Ether 2 ug 3 (basaha lamang ang mga kinutlo nga naa sa tuo)

 Hisguti: Unsa ang gibuhat sa igsoon nga lalaki ni Jared aron masulbad ang 
iyang problema?

 Praktisa: Sa ubos mao ang tulo ka mga lakang nga inyong mabuhat aron masul-
bad ang tanang matang sa mga problema inubanan sa pag- ampo ug 
hugot nga pagtuo. Basaha ug hisguti kini kauban ang usa ka sakop sa 
grupo. Kada usa ninyo kinahanglang motino og piho nga problema 
nga inyong gisagubang ug buhata ang mga lakang.

 Praktisa: Pagpili og problema nga inyong gisagubang isip pamilya ug isulat kini 
dinhi:
 
Atol sa semana, trabahoa kini nga problema kauban ang inyong pa-
milya. Hinumdumi, ayaw paghunong! Nagkinahanglan og panahon 
ang pagsulbad sa mga problema ug ang paghimo og mga kausaban.

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

□ Praktisa ang mga lakang sa pagsulbad sa problema nga inyong 
gisulat sa ibabaw.

□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

➊

➋➌

SULBARA ANG 
MGA PROBLEMA

ILHA
Unsa ang tinuod nga problema?

Mga Opsyon 
sa Pagtuon
Unsa ang posible nga 
mga solusyon?
Unsa ang pinakamaayo?

Modesisyon 
ug Molihok
Mag- ampo alang sa giya. 
Modesisyon. Dayon mo-
lihok inubanan sa hugot 
nga pagtuo. Maayo ang 
mga resulta? Kon dili, 
sulayi pag- usab ang step 
1–3.
Ayaw paghunong!
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SOLVE PROBLEMS AND MAKE DECISIONS
Kon dili mo makatan- aw sa video, pagpili og mga tahas ug basaha kini nga script.

BABOY: Gigutom ko!! Wala ang mag- uuma. 
Ang iyang anak tapulan ug wala koy ma-
kaon! Unsa man ang akong buhaton?

KARNERO: Baboy? Baboy! Unsa ang prob-
lema?

BABOY: Problema? Problema? Klaro, dili ba? 
Gigutom ko!

KARNERO: Hmmm. Dili kana imong prob-
lema.

BABOY: Ha? Unsay buot nimong ipasabut? 
Gigutom ko! Ug kanang tapulan nga bata 
wala magbuhat sa iyang trabaho.

KARNERO: Tinuod, pero iya nang problema. 
Ang imong problema mao, Asa man ka mo-
adto aron makakita og pagkaon?

BABOY: Ako? Mangita og pagkaon?

KARNERO: Sakto. Unsa ang imong mga 
opsyon?

BABOY: Magpabilin lang ko diri ug maghu-
lat!

KARNERO: Usa kana ka opsyon. Kumusta 
man kana?

BABOY: Bitaw. . . . Humph. . . . Kon ma-
kagawas lang ko diri, siguro makakita ko og 
pagkaon sa pundok sa basura.

KARNERO: Lain kana nga opsyon. Akong 
nabantayan nga kanang bataa mibiya sa 
imong gate nga wala trangkahe.

BABOY: Oo, pero wala pa lang gyud ko ka-
biya dinhi. Ug basin walay pagkaon didto.

KARNERO: Siguro panahon na aron mode-
sisyon ug molihok—magpabilin o mobiya.

BABOY: Okey. Problema ni nako, di ba?

KARNERO: Oo.

BABOY: Ug ang pundok sa basura ang akong 
labing maayo nga opsyon.

KARNERO: Kon mao kana sa imong pami-
naw.

BABOY: Busa kinahanglan kong modesisyon 
ug molihok.

KARNERO: Morag ingon ana.

BABOY: Sige. . . . Okey. . . . Nan, . . . nia na. 
[Nagsugod og kaon.] Hoy, Karnero, lami kini.

KARNERO: Maayo hinoon, Baboy!

“Ang mamugnaong mga 
pamaagi usahay gikina-
hanglan aron mapahia-
ngay sa lokal nga mga 
kahimtang. Kita dunay 
kinatibuk- ang mga 
lagda ug mga baruga-
nan, apan ang Ginoo 
naglaum nga kita 
makatabang og sulbad 
sa atong kaugalingong 
mga problema. . . . 
Kita dunay hunahuna, 
dunay pangatarungan 
nga mga tawhanong 
nilalang. Kita dunay 
abilidad sa pag- ila sa 
atong mga pangina-
hanglan, sa pagplano, 
sa pagtakda og mga tu-
mong, ug sa pagsulbad 
sa atong mga problema. 
. . . Kasagaran ang 
mga tawo mohangup 
sa mga ideya, mga 
imbensyon, ug mga 
pamaagi sa kinabuhi 
nga dili mosalir. Ang 
mamugnaong pamaagi 
usa ka disiplinado nga 
pamaagi aron matubag 
ang mga panginahang-
lan sa kinabuhi.”
ROBERT D. HALES, “Every 
Good Gift,” New 
Era, Ago. 1983, 8–9
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“Ug ang Ginoo mitawag 
sa iyang mga katawhan 
og Zion, tungod kay sila 
usa sa kasingkasing ug 
usa sa hunahuna . . . 
ug walay kabus taliwala 
kanila.”
MOISES 7:18

MAMAHIMONG USA, MAGTINABANGAY
 Pamalandungi: Unsa ang gipasabut sa “mamahimong usa”? Unsay kalabutan niini 

sa pagkahimong self- reliant?

 Tan- awa: “In the Lord’s Way” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsay gitudlo niini nga mensahe bahin sa pagserbisyo ug sa pagtinaba-
ngay?

 Basaha: Moises 7:18; Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15–17 (naa sa tuo)

 Praktisa: Buhata ang mosunod nga kalihokan:
 1. Sa inyong kaugalingon, hunahunaa sa hilum ang mga talento, 

mga kontak, o ubang mga kapanguhaan nga anaa kaninyo. Sa 
unsang paagi nga ang inyong mga gasa makatabang sa ubang 
mga sakop sa grupo nga mas mahimong self- reliant? Isulat ang 
inyong mga ideya:

 
 2. Isip grupo, ipakigbahin sa usag usa ang mga talento, mga kontak, 

o ubang mga kapanguhaan nga inyong gilista. Isulat ang mga 
kontak o mga kapanguhaan nga anaa sa uban nga makatabang 
kaninyo.

  

 
 3. Karon ilista sa ubos ang mga kapanguhaan nga anaa sa self- 

reliance center sa Simbahan, lakip na ang mga mentor, mga 
computer, ug uban pa. Nganong gikinahanglan man ninyo kini?

 
 4. Unsa nga mga kapanguhaan ang anaa ninyo nga makatabang 

ninyo ug sa uban aron mahimong self- reliant?

 
 5. Unsaon ninyo pagtabang ang uban sa ilang dalan paingon sa 

self- reliance?

 
 6. Sa unsang paagi nga magamit ninyo ang tabang sa uban sa 

inyong dalan?

 

“Ug mao kini ang akong 
katuyoan sa paghatag 
sa akong mga santos, 
kay ang tanan nga mga 
butang akò. Apan kini 
kinahanglan pagahi-
moon sa akong kauga-
lingon nga pamaagi; ug 
tan- awa kini ang pama-
agi nga Ako, ang Ginoo, 
nagtakda sa paghatag 
sa akong mga santos, 
aron ang mga kabus 
ipataas, pinaagi niana 
ang mga adunahan 
ipaubos. Kay ang yuta 
puno, ug adunay igo 
ug kapin pa.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 104:15–17

MAMAHIMONG USA, 
MAGTINABANGAY7
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 Basaha: Sa pagpraktis nga mamahimong usa, makahimo mo sa mosunod:
• Motabang sa inyong pamilya nga molambo ang panaghiusa ug 

magtinabangay.
• Makig- istorya sa mga miyembro sa inyong ward nga mga self- 

reliant. Mangutana kon unsang mga tawhana o mga kapanguhaan 
ang mitabang nila. Mangutana kon maka- mentor ba sila ninyo!

• Moadto sa tulo ka mga dapit sa inyong komunidad nga dunay 
mga kapanguhaan sa pagtabang ninyo aron mas mahimong self- 
reliant. Isulat ang mga serbisyo nga ilang mahatag. Sugdi kini sa 
paggamit!

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

□ Praktisa nga makigtinabangay sa uban (pagtrabaho kauban 
ang inyong pamilya, mga miyembro sa ward, ug mga kapa-
nguhaan sa komunidad sigun sa gilista sa ibabaw).

□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

IN THE LORD’S WAY
Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

PRESIDENTE EYRING: Ang mga baruga-
nan sa foundation sa programa sa welfare sa 
Simbahan dili lamang alang sa usa ka pana-
hon o sa usa ka dapit. Alang kini sa tanang 
panahon ug sa tanang dapit. . . .

Ang paagi sa pagbuhat niini klaro. Kadtong 
nakatigum na og daghan angayng mopaubos 
sa ilang kaugalingon aron motabang niad-
tong nanginahanglan.

Kadtong naa sa kaabunda boluntaryong mo-
sakripisyo sa pipila sa ilang kahamugaway, 
panahon, mga kahanas, ug mga kapangu-
haan aron mahupay ang pag- antus niadtong 
nanginahanglan. Ug ang tabang ihatag aron 
molambo ang gahum sa mga nakadawat sa 
pag- atiman sa ilang kaugalingon [ug dayon 
sa pag- atiman sa uban].

Kon buhaton kini, sa pamaagi sa Ginoo, 
talagsaong butang ang mahimong mahitabo. 

Ang naghatag ug ang nakadawat mapanala-
nginan.

(Henry B. Eyring, pakigpulong nga gihatag 
atol sa pagpahinungod sa Sugarhouse Utah 
Welfare Services Center, Hunyo 2011, lds. org; 
ang mga pulong diha sa mga bracket gidu-
gang ni Presidente Eyring sa Marso 2014 nga 
interbyu)

PRESIDENTE UCHTDORF: Mga kaig-
soonan, ang matag usa kanato adunay 
pakigsaad nga responsibilidad [covenant 
responsibility] sa pag- ila sa panginahanglan 
sa uban ug pagserbisyo sama sa gihimo sa 
Manluluwas—sa pagtabang, pagpanalangin, 
ug pagbayaw niadtong naglibut kanato.

Kasagaran, ang tubag sa atong pag- ampo dili 
moabut samtang kita nagluhod lang apan 
samtang kita naglihok nga nagserbisyo sa 
Ginoo ug nagserbisyo niadtong anaa sa atong 
palibut. Ang dili hinakog nga mga buhat 
sa serbisyo ug pagpahinungod mohapsay sa 
atong mga espiritu, motangtang sa mga him-
bis gikan sa atong espirituhanong mga mata, 
ug moabli sa mga bintana sa langit. Pinaagi 
sa pagkahimong tubag sa pag- ampo sa uban, 
sa kasagaran atong makaplagan ang tubag sa 
atong kaugalingon.

(Dieter F. Uchtdorf, “Naghulat diha sa Dalan 
sa Damasco,” Ensign o Liahona, Mayo 
2011, 76)

“Kon kita magtinaba-
ngay, . . . makahimo 
kita sa tanan. Kon 
ato kanang buhaton, 
atong matangtang ang 
kahuyang sa usa ka 
tawo nga nag- inusara 
ug ipuli ang kalig- on sa 
daghan nga nagtinaba-
ngay og serbisyo.”
THOMAS S. MONSON, 

“Church Leaders Speak 
Out on Gospel Values,” 
Ensign, Mayo 1999, 118
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“Ako mosulti kanimo 
diha sa imong huna-
huna ug sa imong 
kasingkasing, pinaagi 
sa Espiritu Santo, nga 
moabut diha kanimo 
ug nga mopuyo diha sa 
imong kasingkasing.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 8:2

MAKIG- ISTORYA: MOHANGYO UG MAMINAW
 Pamalandungi: Duna ba moy kasinatian sa dihang ang Langitnong Amahan mitu-

bag sa inyong mga pag- ampo kalabut sa trabaho, sa inyong negosyo, 
o sa inyong edukasyon?

 Tan- awa: “Creating Lift” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Sa gisulti ni Presidente Uchtdorf sa unsang paagi atong mapasaka 
[elevate] ang atong kaugalingon gikan sa kalibutanong mga kaba-
laka? Duna bay mga panahon nga wala nato mabantayi ang tubag sa 
atong mga pag- ampo? Ang pagpaminaw usa ba ka importante nga 
bahin sa pag- ampo?

 Basaha: Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2; kinutlo ni Elder Nelson (naa sa tuo)

 Hisguti: Isip grupo, hisguti kini nga mga pangutana: Nganong ang pagpaminaw 
usa man ka importante nga kahanas? Sa unsang paagi nga ang pag-
paminaw og maayo makatabang kanato sa atong trabaho?

 Praktisa: Buhata kini nga kalihokan aron makakat- on sa pagpalambo sa inyong 
mga kahanas sa pagpaminaw:
• Isip grupo, basaha ang mga lakang sa ubos ug hisguti kini sa 

daklit.
• Hangyoa ang usa o duha ka sakop sa grupo nga sultihan ang 

uban bahin sa usa ka hagit o pangutana nga sila aduna. Ang 
tanan kinahanglang maningkamot sa pagpaminaw, magsunod 
niining mga lakang.

• Pangutan- a ang mga sakop sa grupo kinsa misulti kon unsay 
ilang gibati sa dihang ang grupo naningkamot gayud sa pagpa-
minaw.

❶ MO- CONCENTRATE
• Mag- focus sa mga pulong ug 

linihukan sa nag- istorya.
• Ayaw baldaha. 

➋ DAYEGA
• Tan- awa ang nag- istorya.
• Gamit og mubo nga mga pulong 

sama sa “oo”o “okey.”
• Pasalamati ang nag- istorya. 

➌ RIBYUHA
• Ingna: “Sa ato pa, nag- ingon ka 

nga. . . .”
• Dayon sublia kon unsay inyong 

nadungog. 

➍ MANGUTANA
• Mangutana: “Nasabtan ba nako?”
• Hulata ang tubag ug paminaw. 

“Ang inyong kalag 
mapanalanginan 
samtang magkat- on 
kamo sa pagpaminaw, 
dayon maminaw aron 
makakat- on gikan sa 
mga anak, mga ginika-
nan, mga kauban, mga 
silingan, ug mga lider 
sa Simbahan, kining 
tanan makapalambo sa 
kapasidad sa pagpami-
naw sa tambag gikan 
sa kahitas- an.”
RUSSELL M. NELSON, 

“Listen to Learn,” Ensign, 
Mayo 1991, 24

MAKIG- ISTORYA: 
MOHANGYO UG MAMINAW8



My Foundation: Principles, Skills, Habits

1919

“Ang atong Langitnong 
Amahan naminaw sa 
mga pag- ampo sa Iyang 
mga anak sa tibuok 
yuta nga nangamuyo 
sa mga pagkaon aron 
kaunon, sa mga sinina 
aron itabon sa ilang 
mga lawas, ug sa 
dignidad nga magagi-
kan sa pagkahimong 
makasangkap sa ilang 
kaugalingon.”
HENRY B. EYRING, “Mga 
Oportunidad sa Paghimo 
og Maayo,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2011, 22

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

□ Praktisa ang mga lakang sa mas maayo nga pagpaminaw kau-
ban ang inyong pamilya.
◼ Hangyoa ang usa ka sakop sa pamilya sa pagpakigbahin 

og usa ka hagit o pangutana nga iyang gisagubang.
◼ Praktisa ang mga lakang sa pagpaminaw samtang nami-

naw mo niini nga hagit.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

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

PRESIDENTE UCHTDORF: Aron ang 
eroplano malayo sa yuta, kinahanglan nga 
imo kining pasakaon. Sa aerodynamics, ang 
pagsaka mahitabo kon ang hangin moagi sa 
pako sa eroplano sa paagi nga ang gikusgon 
niini ubos sa pako mas kusog kay sa gikus-
gon ibabaw sa pako. Kon ang pagpasaka sa 
ibabaw mas kusog kaysa gibug- aton nga mo-
bitad paubos sa gravity, ang eroplano mosaka 
gikan sa yuta ug molupad.

Sa sama nga paagi, kita makahimo sa pagba-
yaw sa atong espirituhanong kinabuhi. Kon 
ang pwersa nga motulod kanato padulong 
sa langit mas kusog kaysa mga pagtintal 
ug kasahol nga mobira kanato paubos, kita 
makasaka ug makaadto sa gingharian sa 
Espiritu.

Bisan og daghang mga baruganan sa ebang-
helyo ang makatabang kanato aron makab- ot 

ang pagkabayaw, ako gusto nga mopokus og 
usa ka piho nga butang.

[Pag- ampo!]

Ang pag- ampo mao ang usa sa mga baru-
ganan sa ebanghelyo nga makatabang sa 
pagpabayaw. Ang pag- ampo adunay gahum 
sa pagbayaw kanato gikan sa [kalibutanong 
mga kabalaka. Ang pag- ampo maka- ] pasaka 
nato ngadto sa mga panganod sa kaalautan 
[o] kangitngit ngadto sa kahayag ug klaro 
nga kapunawpunawan.

Usa sa dakong mga panalangin ug mga 
pribilehiyo ug mga oportunidad nga atong 
naangkon isip mga anak sa atong Langitnong 
Amahan mao nga kita mahimong makig- 
istorya Kaniya [pinaagi sa pag- ampo]. Kita 
mahimong makig- istorya Kaniya sa atong 
mga kasinatian sa kinabuhi, mga pagsulay, 
ug mga panalangin. Kita mahimong ma-
minaw ug makadawat og celestial nga giya 
gikan sa Balaang Espiritu [sa bisan unsang 
panahon ug sa bisan unsang dapit].

(Dieter F. Uchtdorf, “Pag- ampo ug ang Asul 
nga Kapunawpunawan,” Ensign o Liahona, 
Hunyo 2009, 5–6; ang mga pulong diha sa 
mga bracket gidugang ni Presidente Uchtdorf 
sa Marso 2014 nga interbyu)

“Kinahanglan kita nga 
mangayo og panabang 
sa atong Langitnong 
Amahan ug magtinguha 
og kusog pinaagi sa 
Pag- ula sa Iyang Anak, 
nga si Jesukristo. Diha 
sa temporal ug espiri-
tuhanong mga butang, 
[kini] makahimo kanato 
nga madaginuton nga 
tigsangkap sa atong 
mga kaugalingon ug sa 
uban.”
ROBERT D. HALES, 

“Pagkahimong 
Madaginuton nga mga 
Tigsangkap sa Temporal 
ug Espirituhanong 
Paagi,” Ensign o Liahona, 
Mayo 2009, 7–8
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MOLAHUTAY
 Pamalandungi: Unsaon nato sa pagkat- on nga magpadayon sa pagtrabaho sa usa ka 

buluhaton hangtud nga mahuman kini?

 Tan- awa: “Only a Stonecutter” (Walay video? Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsaon nato sa pagkat- on nga magpadayon gihapon bisan kon kini li-
sud? Sa unsang paagiha nga ang pagsalig diha sa Ginoo makaapekto 
sa atong abilidad nga molahutay?

 Basaha: Pamahayag ni Presidente Faust; Mga Hebreohanon 12:1; Doktrina ug 
mga Pakigsaad 58:4 (naa sa tuo)

 Praktisa: Magtinabangay aron makakat- on niining sumbanan sa paglahutay ug 
pagbuntog sa mga hagit:
• Isip grupo, basaha ang kada lakang diha sa sumbanan sa ubos.
• Atubanga ang usa ka tawo diha sa grupo. Pangutan- a ang usag 

usa kon duna bay katungdanan o buluhaton nga ilang giatubang 
nga lisud kaayo.

• Tabangi ang usag usa nga maagian ang upat ka mga lakang sa 
ubos, maghisgut bahin sa kalisud sa katungdanan o buluhaton.

• Mo- commit sa usag usa nga kamo molahutay—nga kamo magpa-
dayon hangtud nga ang katungdanan o buluhaton mahuman og 
tarung.

➊
PAGBATON OG 
POSITIBO NGA 

KINAIYA
Ilista ang inyong mga 
panalangin.

➋
HINUMDUMI  

NGA  
MAGTINABANGAY

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

➌
PULIHI ANG 

KAHADLOK OG 
HUGOT NGA PAGTUO

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

➍
PADAYON  

INUBANAN SA 
PAILUB UG KAISUG

Ayaw ug ayaw gyud pag-
hunong; lahutay inuba-
nan sa hugot nga pagtuo.

“Ayaw pagpabiktima sa tintasyon nga milaang nila ni Laman ug Lemuel. Sa dihang nakadawat sila sa bug- at 
nga buluhaton sa pagkuha sa mga palid ni Laban, ang rekord nagpakita nga sila mibagulbol, nag- ingon nga 
lisud kadtong butang nga gisugo nga ilang buhaton. Ug nawala kanila ang ilang oportunidad ug ang ilang 
ganti. Hinoon, himoa ang inyong kinaiya sama nianang sa ilang igsoon, nga si Nephi: ‘Ako moadto ug mobu-
hat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo’ (tan- awa sa 1 Nephi 3:5–7).”

Thomas S. Monson, Teachings of Thomas S. Monson (2011), 54

“Ang paglahutay mapa-
kita niadtong kinsa . . . 
dili mohunong bisan 
kon ang uban moingon 
nga, ‘Dili gyud kini 
mahimo.’ ”
JAMES E. FAUST, 

“Paglahutay,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2005, 51

“Dalaganon ta nga mala-
hutayon ang lumba nga 
atong ginaapilan.”
MGA HEBREOHANON 
12:1

“Kay human sa daghan 
nga kalisdanan moabut 
ang mga panalangin.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 58:4

MOLAHUTAY9
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 Praktisa: Pagpili og hagit nga giatubang sa inyong pamilya. Gamita ang sumba-
nan sa ibabaw ug pagtino og duha o tulo ka mga paagi nga maka-
padayon mo inubanan sa hugot nga pagtuo, mosalig nga ang Dios 
mosangkap:
  
 

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

□ Praktisa ang paglahutay diha sa mga paagi nga inyong gitino 
sa ibabaw.

□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

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

ELDER HOLLAND: Si John R. Moyle usa ka 
pioneer gikan sa England kinsa mitabok sa 
Estados Unidos nga nagguyod og kariton. Mi-
puyo siya sa Alpine, Utah, mga 22 ka milya 
(35 kilometro) gikan sa Templo sa Salt Lake.

Si Brigham Young mitawag ni Brother Moyle 
nga mahimong chief superintendent sa 
masonry atol sa pagtukod sa Templo sa Salt 
Lake.

Aron masiguro nga anaa na siya sa trabaho 
inigka- alas 8:00 sa buntag kada Lunes, si 
Brother Moyle magsugod og lakaw sa 22 ka 
milya mga alas 2:00 sa kaadlawon. Iyang 
humanon ang iyang trabaho sa semana sa 
alas 5:00 sa hapon ma- Biyernes ug dayon 
magsugod og lakaw pauli sa balay, moabut 
didto hapit na tungang gabii. Kada semana 
iyang sublion kanang iskedyul sulod sa 
dul- an sa 20 ka tuig atol sa pagtukod sa 
templo.

Kausa sa dihang nauli siya sa balay sa ka-
tapusan sa semana, usa sa iyang mga baka 
miiktin atol sa pagkuha og gatas ug mipatid 
ni Brother Moyle diha sa bitiis, migupok sa 
bukog ubos gamay sa tuhod.

Wala silay maayong tabang medikal sa uma-
han, busa ang iyang pamilya ug mga higala 
mitangtang sa mga bisagra sa pultahan ug 
gihimo kini nga lamesa ug gigaid siya didto 
aron operahan. Mikuha dayon sila og gabas 
nga pangputol og mga sanga sa kahoy ug 
giputol ang iyang bitiis pipila ka pye ubos sa 
tuhod.

Sa dihang sa katapusan ang bitiis nagsugod 
na sa pagkaayo, si Brother Moyle mikuha og 
piraso sa kahoy ug gihimo kining artipisyal 
nga bitiis. Una naglakaw- lakaw lang siya sa 
balay. Dayon naglakaw- lakaw na siya libut 
sa nataran. Sa katapusan misulay siya og 
gawas libut sa iyang luna nga gipanag- iya.

Sa dihang iyang gibati nga maagwanta na 
niya ang sakit, iyang gigaid ang iyang kahoy 
nga bitiis, milakaw sa 22 ka milya ngadto 
sa Templo sa Salt Lake, mikatkat sa damba, 
ug gunit ang silsil mikulit sa pamahayag nga 

“Pagkabalaan ngadto sa Ginoo.”

(Tan- awa usab sa Jeffrey R. Holland, “As 
Doves to Our Windows,” Ensign, Mayo 2000, 
76–77.)

“Ang atong respon-
sibilidad mao ang 
pagbarug gikan sa 
pagka- ordinaryo 
ngadto sa pagka-
banggiitan, gikan sa 
kapakyasan ngadto sa 
kalampusan. Ang atong 
buluhaton mao ang 
mahimong pinakama-
ayo sa atong kauga-
lingon. Usa sa labing 
mahinungdanong gasa 
sa Dios ngari kanato 
mao ang kalipay nga 
mosulay pag- usab, kay 
walay kapakyasan ang 
angay gayud nga maoy 
katapusan.”
THOMAS S. MONSON, 

“The Will Within,” Ensign, 
Mayo 1987, 68
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Tip alang sa 
Facilitator
Tabangi ang tanan 
nga mag- focus sa 
lihok [action]—dili 
lamang sa sulti.

IPAKITA ANG KALIGDONG
 Pamalandungi: Ngano kaha sa inyong pamati nga ang Ginoo nahigugma niadtong 

dunay “kaligdong sa kasingkasing”? (Tan- awa sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad 124:15.)

 Tan- awa: “What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” (Walay video? 
Basaha ang sunod nga pahina.)

 Hisguti: Unsay buot ipasabut sa pagbaton og kaligdong? Unsa ang pipila ka 
gagmayng mga butang diin ang mga tawo mitugyan sa ilang mga 
kalag aron makaangkon sa mga butang niini nga kinabuhi?

 Basaha: Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13; Mosiah 4:28; Job 27:5 (naa 
sa tuo)

 Praktisa: Magbuhat nga kamo ra, i- rate ang inyong kaugalingon sa mosunod 
nga mga aspeto.

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

□ Praktisa nga magpakita og kaligdong kada adlaw.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya.
□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-

tion.

Butangi og numero sa atubangan sa kada item aron ipakita kon unsa kasagad  
kamong molihok niining paagiha. 1 = dili gayud, 2 = usahay, 3 = kasagaran,  
4 = hapit kanunay, 5 = kanunay
 ___1. Akong gituman ang tanan nakong mga saad, mga commitment, ug mga 

pakigsaad.
 ___2. Ako hingpit nga matinuoron sa mga butang nga akong gisulti ug sa mga 

rekord nga akong gitipigan.
 ___3. Ako wala mopasulabi aron himoon ang mga butang nga makita nga mas 

maayo kay sa kon unsa kini.
 ___4. Akong iuli ang tanan nga akong hulaman ug dili manghilabut og mga butang 

nga dili ako.
 ___5. Ako hingpit nga matinuoron sa akong kapikas diha sa akong mga pulong ug 

mga lihok.
 ___6. Ako dili gayud manikas, bisan kon ako nasayud nga dili ko masakpan.
 ___7. Kon makakita ko og butang nga dili ako, ako kining iuli sa tag- iya.
 ___8. Ako kanunay nga mobayad sa kwarta nga akong gihulam, lakip na ang mga 

PEF loan gikan sa Simbahan.

IPAKITA ANG 
KALIGDONG

“Kami nagtuo sa 
pagkamatinuoron.”
MGA ARTIKULO 
SA HUGOT NGA 
PAGTUO 1:13

“Ug ako manghinaut 
nga kamo kinahanglan 
mahinumdom, nga 
bisan kinsa taliwala ka-
ninyo ang manghulam 
sa inyong silingan kina-
hanglan mouli gayud 
sa butang nga iyang gi-
hulaman, sumala niana 
nga siya miuyon, kay 
kon dili kamo makabu-
hat og sala; ug tingali 
nga kamo makahimo sa 
inyong silingan sa pag-
buhat usab og sala.”
MOSIAH 4:28

“Hangtud nga ako 
mamatay dili ko gayud 
isalikway ang pagka-
hingpit sa kasingkasing 
[kaligdong] gikan 
kanako.”
JOB 27:5

10
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WHAT SHALL A MAN GIVE IN EXCHANGE FOR HIS SOUL?
Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

ELDER ROBERT C. GAY: Ang Manluluwas 
nangutana sa Iyang mga tinun- an: “Unsa 
may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi 
niya sa iyang kinabuhi?”

Mao ning pangutanaha ang gitudlo sa akong 
amahan nga hunahunaon gayud dugay na. 
Sa akong pagdako, gitahasan ko sa akong 
ginikanan og buhaton diha sa balay ug 
gibayaran ko sa pagtrabaho. Gamiton nako 
ang kwarta nga kapin sa 50 sentabos kada 
semana sa pagtan- aw og sine. Kaniadto ang 
sine tag- 25 sentabos alang sa nag- edad og 
11. Mabinlan ko og 25 sentabos alang sa 
candy, nga tag- 5 sentabos ang buok. Sine 
unya duna pay lima ka candy! Wala nay 
makalabaw pa niini.

Maayo ra ang tanan hangtud nag- 12 na 
ko. Milinya ko usa ka hapon niana, akong 
naamguhan nga ang bayad sa 12 anyos tag- 
35 sentabos na, buot pasabut tulo na lang 
ka candy. Dili pa andam niana nga pagkun-
hod, mirason ko, “Pareho ra gihapon akong 
tan- awon kay sa miaging semana.” Mitikang 
ko ug nangayo og tag- 25 sentabos nga tiket. 
Wa mokihol ang cashier, ug nakapalit ko sa 
naandang lima ka candy imbis tulo na lang 
unta.

Nakabilib sa akong nahimo, midali dayon 
kog uli aron sultihan si papa sa dako nakong 
puntos. Dihang gisulti nako ang tanan, wala 
siya motingog. Sa nahuman na ko, gitan- aw 
ko niya ug miingon, “Anak, ibaligya ba nimo 
ang imong kalag sa usa ka sensilyo?” Midulot 
ang pulong sa akong kasingkasing nga 12 an-
yos. Leksyon kadto nga dili nako hikalimtan.

(Robert C. Gay, “Unsa May Ikahatag sa Tawo 
nga Arang Ikabawi Niya sa Iyang Kinabuhi?” 
Ensign o Liahona, Nob. 2012, 34.)

“Ang kaligdong nagpa-
sabut nga kanunayng 
maghimo kon unsa 
ang husto ug maayo, 
bisan unsa pa man ang 
hinanaling mga sang-
putanan. Nagpasabut 
kini nga magmatarung 
gikan gayud sa kahilad-
man sa atong kalag, dili 
lamang diha sa atong 
mga lihok apan, mas 
importante, diha sa 
atong mga hunahuna 
ug kasingkasing. . . . 
Ang ginagmayng pag-
pamakak, ginagmayng 
pagpanikas, o ginag-
mayng pagpamintaha 
dili madawat sa Ginoo. 
. . . Ang kinadak- ang 
ganti sa kaligdong 
mao ang kanunay 
nga pagpakig- uban 
sa Espiritu Santo, . . . 
[kinsa mao ang] mogiya 
kanato sa tanan natong 
buhaton.”
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Personal Integrity,” 
Ensign, Mayo 
1990, 30–33
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TINGUHAA ANG PAGKAT- ON UG ANG EDUKASYON
 Pamalandungi: Ang mga propeta miingon nga ang edukasyon mao ang yawe sa 

oportunidad. Unsa nga ebidensya nga inyong nakita nga kini ti-
nuod?

 Tan- awa: “The Glory of God Is Intelligence” (Walay video? Basaha ang sunod nga 
pahina.)

 Hisguti: Nganong si Alexander mituo man nga ang tibuok kinabuhi nga 
pagkat- on importante? Unsay gibati ni Emelda bahin sa edukasyon 
ug sa pagtuon og maayo? Sa unsang paagi nga ang PEF loan nakata-
bang niya? Maayo ba kini nga rason sa pagpangutang?

 Basaha: Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118–19; Handbook 2, 6.1.1 (naa sa tuo)

 Praktisa: Makapadayon kita sa pagkat- on sa tibuok natong kinabuhi. Sa box sa 
ubos, isulat ang butang nga inyong bag- ong nakat- unan gikan sa 
kada usa niining mga tinubdan sa pagkat- on.

 Hisguti: Sa unsang paagi nga kamo makapadayon sa pagkat- on ug paglambo 
kada adlaw?

MGA TINUBDAN 
SA PAGKAT- ON

BUTANG NGA AKONG BAG- ONG NAKAT- 
UNAN GIKAN NIINING MGA TINUBDAN

Mga tawo sa akong pali-
but, akong mga lider

Mga kasinatian sa 
kinabuhi

Mga libro ug media

Klasehanan/mga 
magtutudlo

Ang mga kasulatan, ang 
templo, ang Espiritu Santo

“Pangitaa ninyo nga ma-
kugihon ug magtudlo 
sa usag usa sa mga 
pulong sa kaalam; oo, 
pangitaa ninyo gikan 
sa labing maayo nga 
mga basahon ang mga 
pulong sa kaalam; pa-
ngitaa ang pagtulun- an, 
gani pinaagi sa pag-
tuon ug usab pinaagi sa 
hugot nga pagtuo. . . . 
Pagtukod og usa ka ba-
lay . . . sa pagtulun- an.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 88:118–19

“Ang [mga miyembro sa 
Simbahan] kinahang-
lang molambo sa ilang 
abilidad sa pagbasa, 
pagsulat, ug paghimo 
sa basic mathematics. 
Kinahanglan silang ma-
kaangkon og dakong 
edukasyon kutob sa 
ilang mahimo, lakip na 
ang pormal o teknikal 
nga pag- eskwela kon 
posible.”
HANDBOOK 2,  6.1.1

TINGUHAA ANG PAGKAT- ON 
UG ANG EDUKASYON11
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 I- commit:  I- commit nga himoon ang mosunod nga buluhaton sa semana. 
I- tsek ang mga box kon makompleto ninyo ang matag buluhaton:

□ Pangita og mga oportunidad nga makakat- on, ug isulat ang 
inyong nakat- unan.

□ Tudloi ang inyong pamilya bahin sa lain- laing mga tinubdan 
sa tibuok kinabuhi nga pagkat- on. Ikonsiderar ang mga paagi 
nga makaangkon ang inyong pamilya og dugang edukasyon—
alang sa mga hamtong ug sa mga bata.

□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa founda-
tion.

THE GLORY OF GOD IS INTELLIGENCE
Kon dili mo makatan- aw sa video, pagpili og mga tahas ug basaha kini nga script.

NARRATOR: Si Alexander usa ka tawo gikan 
sa Peru nga mipahinungod sa iyang kinabuhi 
sa pagkat- on ug pagtudlo. Iyang gipakigbahin 
ang mosunod:

ALEXANDER: Sa batan- on pa ko, ang akong 
amahan mitudlo kanamo sa pagtuon ug sa 
paghatag og bili sa edukasyon.

Adunay duha ka butang nga atong mabuhat 
aron mouswag ug molambo niining kina-
buhia. Una, magmatinud- anon ug mola-
hutay sa katapusan. Ikaduha, magtuon ug 
magkat- on.

Akong nakat- unan sa tibuok nakong kinabuhi 
nga ang edukasyon mao ang yawe sa tempo-
ral nga pamaagi aron atong matuman ang 
atong mga tumong sa kinabuhi.

Nagmisyon ko nga gamay ra kaayo og 
kahibalo sa ebanghelyo pero dunay dakong 
tinguha nga mobuhat sa hustong mga butang 
ug makakat- on.

Wala ko sa mga klasehanan, pero ako nagtuo 
nga ang akong misyon mao ang labing mahi-
nungdanong panahon sa pagkat- on sa akong 
kinabuhi.

Gidawat nako ang mga oportunidad nga 
makakat- on bisan asa pa ko: Sa akong balay, 
sa trabaho, sa simbahan, sa unibersidad, o 
bisan sa bus. Kanunay kong naningkamot 
nga makakat- on.

Ang templo mao ang labing sagrado nga dapit 
sa akong kinabuhi ug ang labing maayo nga 
eskwelahan dinhi sa yuta.

NARRATOR: Si Emelda usa ka convert 
sa Simbahan gikan sa South Africa kinsa 
nakakab- ot sa iyang damgo pinaagi sa loan 
sa Perpetual Education Fund. Mipakigbahin 
siya sa iyang pagpamatuod:

EMELDA: Ang pagkahimong pinakamaayo 
nga estudyante dili butang nga utang nako sa 
akong kaugalingon; utang kini nako sa Sim-
bahan! Nasayud ko nga ang pagpasakop sa 
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa 
Ulahing mga Adlaw modala kanako ngadto 
sa mas dako nga espirituhanong kahimtang, 
pero wala gayud nako mahunahuna nga mo-
abli kini sa mga oportunidad alang kanako 
sa akademikanhong paagi. . . .

Ang pagkat- on sa ebanghelyo tinuod gayud 
nga nakapahigmata kanako. Nakapaamgo 
kini kanako nga ako ang dunay katungdanan 
sa akong kaugalingong kapalaran. . . . Bisan 
unsa pa man ang atong kasamtangang mga 
kahimtang ug unsay atong gibati, wala koy 
pagduha- duha nga ang akong Langitnong 
Amahan dunay maayong mga plano alang 
kanato.

“Duna kitay responsi-
bilidad ug hagit nga 
mabutang ang atong 
kaugalingon diha sa 
natad sa negosyo, 
siyensya, gobyerno, 
medisina, edukasyon, 
ug sa tanang maayo 
ug makatabang nga 
bokasyon. Duna kitay 
obligasyon sa pag-
bansay sa atong mga 
kamot ug mga huna-
huna sa pag- excel diha 
sa buhat sa kalibutan 
alang sa pagpanalangin 
sa tanang katawhan.”
GORDON B. HINCKLEY, 

“A City upon a Hill,” 
Ensign, Hulyo 1990, 5
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TUTUKAN ANG BULUHATON, MODAWAT SA MGA 
ORDINANSA
 Pamalandungi: Unsay makapugong kanato sa pagbuhat sa mga butang nga labing 

importante?

 Tan- awa: “Doing What Matters Most” (Walay video? Basaha ang sunod nga pa-
hina.)

 Hisguti: Unsa ang pipila ka mga butang nga dili importante nga gibuhat sa 
mga tawo sa pag- usik sa ilang panahon? Ang Ginoo mimando kang 
Joseph Smith nga magtukod og mga templo bisan kon ang mga mi-
yembro sa Simbahan kabus kaayo. Ngano man?

 Basaha: Doktrina ug mga Pakigsaad 84:20; 136:4; 1 Nephi 18:2–3 (naa sa tuo)

 Basaha: “The Law of Soil Management” (diha sa sunod nga pahina)

 Hisguti: Unsa ang gipadayag sa Ginoo ngadto ni Elder Widtsoe didto sa templo? 
Unsa ang gipadayag sa Ginoo ngadto ni Nephi didto sa bukid?
Sa atong tinguha nga mahimong self- reliant, nganong importante 
ang mahimong takus sa templo?
Kauban sa partner, basaha ang kasulatan sa ubos. Unsay gipasabut 
niini diha kaninyo nga pinaagi sa pagsimba sa templo kita andam 
nga makadawat sa matag gikinahanglan nga butang sa atong kina-
buhi? Hisguti kon unsay buot ipasabut niini sa inyong kinabuhi ug 
sa inyong tumong nga mahimong self- reliant.

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

□ Praktisa nga mahimong takus alang sa templo kada adlaw.
□ Itudlo kini nga baruganan sa inyong pamilya. Tudloi sila 

kon sa unsang paagiha nga ang pagtambong sa templo ma-
katabang nila nga molampus sa espiritwal ug temporal nga 
paagi, ug hisguti uban nila kon unsa gayud ang kinahang-
lan ninyong buhaton aron makadawat sa gahum sa Ginoo 
nga anaa sa mga ordinansa sa templo.

□ Padayuna pagpraktis ang miaging mga baruganan sa foun-
dation.

“Ug himoa nga ikaw motugyan, Balaan nga Amahan, nga tanan 
kadto kinsa mosimba dinhi niini nga balay . . . makaandam sa 
pag- angkon sa matag gikinahanglan nga butang.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 109:14–15

“Busa, diha sa mga or-
dinansa niana, ang ga-
hum sa pagka- diosnon 
gipakita.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 84:20

“Ug kini mahimo nga 
atong pakigsaad—nga 
kita maglakaw diha sa 
tanan nga mga ordi-
nansa sa atong Ginoo.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 136:4

“Ako mihimo [sa barko] 
sumala sa paagi diin 
gipakita sa Ginoo 
kanako; busa,kini wala 
mosubay sa paagi sa 
mga tawo. Ug ako, si 
Nephi, mitungas sa 
bukid kanunay, ug ako 
nag- ampo ngadto sa 
Ginoo; busa, ang Ginoo 
mipakita ngari kanako 
sa mga mahinungda-
non nga butang.”
1 NEPHI 18:2–3

TUTUKAN ANG BULUHATON, 
MODAWAT SA MGA ORDINANSA12
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DOING WHAT MATTERS MOST
Kon dili mo makatan- aw sa video, basaha kini nga script.

NARRATOR: Usa ka eroplano ang nahagsa 
sa Florida usa ka ngiub nga gabii sa Disyem-
bre. Kapin sa 100 ka mga tawo ang namatay. 
Mga 20 ka milyas na lang ang gilay- on aron 
luwas silang makatugpa.

PRESIDENTE UCHTDORF: Human sa 
aksidente, ang mga nag- imbistigar misulay 
og suta sa hinungdan. Ang gear nga para 
pangtugpa andam na gayud diay unta alang 
sa maayong pagtugpa. Ang eroplano anaa sa 
perpektong mekanikal nga kondisyon. Walay 
problema sa tanang gamit—gawas lang sa 

usa: ang napunder nga bombilya. Kadtong 
gamay nga bombilya—nga 20 sentimos ra 
ang kantidad—ang sinugdanan sa nagsunod- 
sunod nga mga panghitabo nga sa katapusan 
misangput ngadto sa makalilisang nga kama-
tayon sa kapin sa 100 ka mga tawo.

Siyempre, ang napunder nga bombilya dili 
maoy hinungdan sa aksidente; nahitabo 
kadto tungod kay ang mga crew mibaling sa 
ilang atensyon ngadto sa daw importante 
niadtong higayuna samtang wala magtan- aw 
sa labing importante.

Ang kalagmitan sa pag- focus ngadto sa dili 
kaayo importante nga ipuli sa pinakaimpor-
tante mahitabo dili lamang sa mga piloto 
apan sa tanan. Kitang tanan namiligro. . . . 
Ang inyong mga hunahuna ug kasingkasing 
naka- focus ba ngadto sa mga butang nga lu-
malabay lamang o sa mga butang nga labing 
importante?

(Dieter F. Uchtdorf, “Kita Nagbuhat og Dako 
nga Buhat ug Dili Makaanha,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2009, 59–60)

THE LAW OF SOIL MANAGEMENT [ANG BALAOD SA 
PAGDUMALA SA YUTA]
ELDER WIDTSOE: Sulod sa pipila ka 
tuig, pinaagi sa pundo nga gihatag sa 
gobyerno kauban ang akong mga kawani, 
nakapundok mi og liboan ka tinuod nga 
impormasyon [data] mahitungod sa umog 
nga yuta [soil moisture]; apan wala gyud 
ko kakuha og kinatibuk- ang baruganan 
bahin niini. Sa katapusan miundang ko.
Ang akong asawa ug ako miadto sa templo 
nianang adlawa aron makalimot sa kapak-
yasan. Sa ikatulong endowment room, gikan 

sa dili makita nga tinubdan, miabut ang so-
lusyon, nga namantala na karon sa kadugay 
nga panahon. . . .

Kana mao ang gasa nga moabut niadtong 
mosulod sa templo sa tukmang paagi, tungod 
kay kini ang dapit diin malauman ang mga 
pagpadayag. Mohatag ko kaninyo sa akong 
personal nga pagpamatuod nga kini tinuod.

(Sa Alan K. Parrish, Modern Temple 
Worship, 156–57)

“Ang Ginoo mopanala-
ngin kanato samtang 
magpahigayon kita 
sa sagradong mga 
ordinansa sa buhat sa 
mga templo. Ang mga 
panalangin didto dili la-
mang limitado sa atong 
pagserbisyo sa templo. 
Kita mapanalanginan 
sa tanan natong mga 
kalihokan. Mamahimo 
kitang takus nga ang 
Ginoo magkainteres sa 
atong mga kalihokan sa 
espiritwal ug temporal.”
BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), 182
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PADAYON UG MOSERBISYO
 Pamalandungi: Base sa kasulatan ug kinutlo nga naa sa tuo, sa unsang paagi nga ang 

magawagtang sa atong kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban sa 
pagkatinuod makaluwas kanato?

 Basaha: Karon nga nakakompleto na mo sa My Foundation, amo kamong gidapit 
sa pagkonsiderar pag- usab sa tambag diha sa baruganan 7. Si Presi-
dente Uchtdorf miingon:

 Hisguti: Sa unsa nga paagi nga ang pagserbisyo sa uban makaabli sa “mga bin-
tana sa langit” sa inyong kinabuhi?

 Praktisa: Paghimo og plano kauban ang inyong grupo o pamilya sa pagbuhat sa 
usa sa mosunod:
 1. Mopahigayon og service project diha sa inyong komunidad. 

Mahimo kamong moserbisyo sa masakiton sa ospital, magdala og 
pagkaon ngadto sa orphanage, o mopili og laing kalihokan.

 2. Mobisita sa kinaduolan nga family history center sa Simbahan 
kauban ang inyong pamilya. Dayon moadto sa templo ug mo-
pahigayon og sagrado nga mga ordinansa alang sa mga sakop sa 
pamilya nga namatay na.

 3. Moboluntaryo sa self- reliance center o moserbisyo isip facilitator 
sa grupo. Tinagsa- tagsa nga mag- mentor og laing tawo sa ilang 
dalan paingon sa self- reliance.

“Ang dili hinakog nga mga buhat sa serbisyo ug pagpahinungod 
mohapsay sa atong mga espiritu, motangtang sa mga himbis 
gikan sa atong espirituhanong mga mata, ug moabli sa mga bin-
tana sa langit. Diha sa pagkahimong tubag sa pag- ampo sa uban, 
kanunay natong makaplagan ang tubag sa atong kaugalingon.”

Dieter F. Uchtdorf, “Naghulat diha sa Dalan sa Damasco,” Ensign o Lia-
hona, Mayo 2011, 76

KATAPUSANG KALIHOKAN

“Kay bisan kinsa nga 
buot magpatunhay sa 
iyang kinabuhi ma-
wagtangan hinoon siya 
niini; ug bisan kinsa 
nga magawagtang sa 
iyang kinabuhi tungod 
kanako makakaplag 
siya niini.”
MATEO 16:25

“Kon kamo anaa sa pag- 
alagad sa inyong mga 
isigkatawo kamo anaa 
lamang sa pag- alagad 
sa inyong Dios.”
MOSIAH 2:17

“Ang tuyo sa tempo-
ral ug espirituhanon 
nga pagbarug sa 
kaugalingon mao ang 
paglig- on sa atong kau-
galingon aron makata-
bang kita sa uban nga 
nanginahanglan.”
ROBERT D. HALES, 

“Pag- ila sa Kaugalingon: 
Ang Sakrament, ang 
Templo, ug Sakripisyo sa 
Pagserbisyo,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2012, 36

Padayon ug Moserbisyo
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LETTER OF COMPLETION

Ako, si  , miapil sa grupo sa self- reliance 
nga gihimo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw 
ug nakatuman sa mga requirement nga gikinahanglan aron makompleto sama sa 
mosunod:

Nakatambong ko og dili mominus 10 sa 12 ka mga miting.

Gipraktis nako ang tanang 12 ka mga baruganan ug gitudlo kini sa akong pamilya.

Nakompleto nako ang katapusang kalihokan.

Napraktis ug naugmad nako ang usa ka pundasyon sa mga kahanas, mga 
baruganan, ug mga gawi alang sa self- reliance. Magpadayon ko sa paggamit niini sa 
tibuok nakong kinabuhi.

Ngalan sa Partisipante  Pirma sa Partisipante  Petsa 

Momatuod ko nga kining partisipante nakakompleto sa mga requirement nga gilista 
sa ibabaw.

Ngalan sa Facilitator  Pirma sa Facilitator  Petsa 

Note: Usa ka sertipiko mahimong ihatag unya sa ulahi nga petsa pinaagi sa stake o district 
self-reliance committee.

“Busa, unsa nga matang sa mga tawo kamo angay 
nga mahisama? Sa pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo, gani sama nga Ako mao.”
3 NEPHI 27:27

IPADAYON BA NIMO ANG IMONG 
DALAN PAINGON SA SELF- RELIANCE?



MOBUHAT
 kada adlaw nga 
may- tulubagon
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