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WHO: COVID-19 virus di 
agad mawawala sa ngayon

Maramihang mga pagkakaiba-iba 
ng virus pagkatapos ng COVID-19 ay 
kumakalat sa Canada, at ang lambda 
ay sumali na sa kanilang mga ranggo.

Ano ang variant ng lambda?
Ang Lambda, o C.37, ay isa sa mga 

pinakabagong variant ng virus sa pagkat-
apos ng COVID-19, at iniuulat na ito sa 
Canada.

Ang mga unang sample ay natagpuan 
sa Peru noong Agosto 2020, ngunit itinur-
ing lamang itong isang variant ng interes 
ng World Health Organization (WHO) 
noong kalagitnaan ng Hunyo

Labing -isa ang kasong variant ang 
naiulat sa Canada mula Hulyo 5, sinabi ng 
Public Health Agency ng Canada (PHAC).

Ang PHAC ay nagsusubaybay nang 
maingat para sa maraming kaso at 
pananaliksik na nauugnay sa pagka-naka-
kahawa ng variant at pagiging epektibo 
ng mga bakuna laban dito.

Ayon sa WHO, ang lambda ay naiulat 
din sa karamihang iba pang bansa.

Sa ngayon, tinatamaan nito ang Timog 
Amerika. Ang variant ay umuusbong sa 
mga bansa sa ibayo ng Peru tulad ng 

Lambda variant virus 
kumakalat sa Canada

Ecuador, Argentina at Chile — at sa huli, 
kamakailan ay umabot ito ng higit sa 
isang katlo ng lahat ng mga sunud-sunod 
na kaso ng bansa.

Ayon sa WHO, ang lambda ay maaaring 
gawin itong mas madaling ilipat o lumala-
ban sa pag- neutralisa ng mga antibodies. 
Pero malamang na maprotektahan ka ng 
mga bakuna mula sa pagkakaroon ng 
impeksyon ng lambda.

Binigyang diin ni Dr. Anthony Chow, 
professor emeritus sa dibisyon ng Univer-
sity of British Columbia ang pangangail-
angan para sa mga Canadian na patuloy 
na mabakunahan upang protektahan ang 
kanilang sarili hangga't maaari.

Karamihan sa mga Canadian ay hindi 
dapat mag-alala tungkol sa lambda, 
sinabi ng mga eksperto sa CBC News.

Ang talagang kailangan nating 
gawin sa Canada ay ang pagtakda ng 
isang mahusay na sistema ng pagsub-
aybay sa molekula, upang makakilos 
tayo sa mga hotspot ng mga bagong 
variant habang lumalago ang mga ito 
sa Canada bago sila kumalat nang 
malaki sa populasyon, aniya.

Nagpaalala ang World Health Orga-
nization (WHO) na posibleng hindi na 
mawala ang COVID-19, habang patu-
loy na nakakapagtala ng matataas na 
bilang ng COVID-19 cases sa maram-
ing bansa. 

Pero  hindi ibig sabihin na susuko na 
sa pagpigil sa pagkalat nito. 

-
pigilan ng bakuna, nakatuon ang mga 
hakbang kung paano mababawasan 
ang mga mahahawa lalo na sa mga 
vulnerable. 

Sa Pilipinas, matapos maaprubahan 
ang halos P300 milyong pondo para sa 
sariling genome laboratories ng 
Visayas at Mindanao. Ang mga labora-
toryong ito ang nag-iimbestiga sa 
variant ng mga COVID-19 cases sa 
bansa. 

Dati hirap ang mga rehiyon sa 
pagtukoy ng COVID-19 variants dahil 
kailangan pang ipadala ang sample sa 
Maynila. 

Pero oras na umarangkada ang 

genome sequencing sa Visayas at 
Mindanao, makakapag-sequence na 
umano sila ng sarili nilang samples, 
ayon kay Health spokesperson Maria 
Rosario Vergeire. 

" Gusto ko muna 'yan klaruhin, 
kasi nu'ng nagplano kami, aside 
from booster shots, nilagay na 
namin 'yung vaccines for children, 
'yung mga mag-spill over na hindi 
makaka-second dose by 2022. And 
nilagay din namin second genera- 
tion vaccines. I’d like to verify muna 
if this P45 billion would be just for 
booster shots or the entire plan of 
the department," ani Vergeire. 

Paalala naman ni Kasai, ano man 
sa dalawang sitwasyon ang 
mangyari: "Which of these 2 
scenarios becomes reality depends 
on which individual and collective 
actions we choose to take in the 
weeks and months ahead. It is in our 
power to choose what course the 
pandemic takes next." 

           --  ABS-CBN News



2 T H E  F I L I P I N O - C A N A D I A N  N E W S  A N D  I N F O R M AT I O N PUBLISHED IN TORONTO, ONT TALIBA  #451 SEPTEMBER 05 - 18, 2021



#451 SEPTEMBER 05 - 18, 2021 3TALIBAT H E  F I L I P I N O - C A N A D I A N  N E W S  A N D  I N F O R M AT I O N PUBLISHED IN TORONTO, ONT 

MANILA, Philippines — Inakusahan ni 
Pa-ngu long Rodrigo Duterte ang Com-
mission on Audit (COA) ng bribery at 
pamemeke ng public documents.

Ginawa ng Pangulo ang alegasyon 
matapos kuwestyunin ang patuloy 
na imbestigasyon ng Senado sa 2020 
audit report ng COA sa Department of 
Health.

“Why don’t you (COA) publish crim-
inal cases filed against the auditing 
office involving corruption? Mas masa-
hol pa, bribery, tinuturuan niyo mag- 
falsify,” ani Duterte.

Ayon kay Duterte, maraming nad-
edemanda sa COA dahil sa panunuhol 
kung saan tinuturuan umano ang mga 
nasa gobyerno para makalusot.

“Ah basta dumating diyan, basta bi-
tawan sa media, talagang sisirain ka. 

Duterte idinawit ang COA sa korapsyon! 2 Intsik nakidnap, matapos magbayad 
ng ransom ibinigay sa ibang grupo 

Pulis na bumaril sa mag-ina sa Tarlac, 
hinatulang ‘double life sentence’

Iyan ang… Someday, kung kayo… 
Alam mo, marami ring nademanda 
sa COA. Karamihan niyan bribery and 
falsification na kung may tulungan sila 
na isang government ano treasurer, 
auditor, tuturuan nila ‘yan kung paano 
gawin para malusot. So not everybody 
here is real ly without sin. Ganoon ‘yan,” 
ani Duterte.. Pilipino Star Ngayon

MANILA - Hinatulan ng korte sa Tarlac 
na “guilty” ang sinibak na pulis na si 
Jonel Nuezca dahil sa pagpatay sa 
isang mag-ina na nakuhanan ng video 
sa Tarlac noong nakaraang Disyembre.

Bilang parusa, sinintensiyahan 
ni Judge Stela Marie Asuncion ng 
Paniqui, Tarlac Regional Trial Court 
Branch 106, si Nuezca ng “reclusion 
perpetua,” o pagkakakulong ng 
hanggang 40 taon. 

Pinagbabayad din si Nuezca 
ng danyos na nagkakahalaga ng 
P952,560.

Disyembre 20, 2020 nang 
magkaroon ng pagtatalo sina Nuezca 
at mag-inang Sonia at Frank Anthony 
Gregorio dahil sa ingay ng putok ng 
“boga.”

Nakatalaga noon si Nuezca sa 
Parañaque City crime laboratory at 
umuwi sa kaniyang bahay sa Paniqui, 
Tarlac.

Matapos ang krimen, kaagad na 
sinibak si Nuezca sa serbisyo bilang 
pulis.

Sa desisyon ng korte, nakasaad na 
hindi batid ng mga biktima na may 
baril si Nuezca sa mga sandali ng 
pagtatalo.

“The suddenness and succession 
of shots fired by the accused indeed 
rendered the said victims helpless 
to retaliate the attack made by the 
accused,” anang korte.

“These fatal wounds that [cost] the lives 
of the victims are indeed treacherous,” 
dagdag nito. — GMA News

PILIPINAS - Sa halip na pakawalan 
matapos makapagbayad ng ransom, 
ipinasa sa ibang grupo ng mga 
kidnaper ang dalawang Chinese 
national na nasagip ng mga awtoridad 
sa Pasay City. Kinilala ang mga biktima 
na sina Yue King Song at Miao Miao 
Chi.

Dinukot umano ang dalawa sa Las 
Piñas ng mga suspek. “It appears that 
the victims were kidnapped while they 
were looking for a job after they applied 
online through telegram. Accordingly, 
the victims  their supposed employer 
in Las Piñas,” ayon sa spot report ng 
pulisya.

“However, upon entering inside the 
vehicle of their supposed employer 

and at that moment, they were 
kidnapped at gunpoint,” dagdag nito.

Nakakuha umano ang mga suspek 
sa mga biktima ng 1.5 million yuan o 
katumbas ng mahigit P11 milyon.

Nang wala nang makuhang pera 
ang mga suspek, ipinasa ang mga 
biktima sa ikalawang grupo sa Pasay 
City, ayon kay Police Colonel Cesar 
Gablin Paday-Os, hepe ng Pasay Police. 
Humingi umano ang ikalawang grupo 
ng P400,000 na ransom sa pamilya ng 
mga biktima.

Dalawang suspek sa grupo sa 
Pasay, at kasabwat nilang Pinoy na si 
Rolando Alvido Jr., sa mga naaresto. 
Pero itinanggi nila ang alegasyon ng 
kidnapping.— GMA News

Mga sabi-sabi tungkol sa bakuna  

Ang alam namin
May kakayahan ang mga bakunang pigilan ang 

halos lahat ng pagkakaospital at pagkamatay na 
nauugnay sa COVID-19. Napakabihira ng mga kaso 
pagkatapos magpabakuna. Nababawasan ng 
mga bakuna ang pagkalat ng COVID-19.

Ang mga taong may mahinang immune system, 
kasama ang mga gumagamit ng mga immuno-
suppressive na gamot, ay posibleng hindi ganap na 
maprotektahan kahit kumpleto na ang bakuna nila.

Tinitiyak ng California na may tumpak na impor-
masyon ang publiko tungkol sa bakuna laban sa 
COVID-19.   Kung may mga maririnig kang haka-haka 
kaugnay ng bakuna online o sa iyong komunidad, 
ibahagi ito sa amin sa rumors@cdph.ca.gov.

Sinusuri ng CDPH ang lahat ng email para 
matugunan ito at mas maunawaan ang mga 
limitasyon sa impormasyon sa bakuna. Puwede 
silang makipag-ugnayan sa iyo para sa higit 
pang detalye.
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Pacquiao,may posibilidad 
na labanan ulit si Ugas

Bakbakang Casimero 
vs Inoue, ikinakasa na 
sa DisyembreInihayag ni Senador Manny 

Pacquiao na lalabanan muli si 
WBA champion Yordenis Ugas na 
maaaring sa Enero 2022.

Si Ugas ang nagpatikim ng 
ika-walong talo ni Pacquiao sa 
pamamagitan ng unanimous decision 
nitong nakaraang Linggo.

Sa ulat ng Agence France-Presse, 
sinabi umano ni Pacquiao sa The 
Athletic website,  na posibleng gawin 
ang ikalawang laban nila ni Ugas sa 
Enero 2022.

“Yes, I can come back in January. 
I will see about it,” ani Pacquiao sa 
website. “I know I can rematch him if I 
want. I’ll just need to tell (promoter) Al 
Haymon. That would be no problem.”

Si Ugas ang naging pamalit na 
kalaban ni Pacquiao matapos na 
umatras si WBC and IBF world 
welterweight champion Errol Spence 
Jr., dahil sa eye injury.

Matapos ang laban nila ni Pacquiao, 
sinabi ni Ugas na handa siyang bigyan 
ng pagkakataon ang Pinoy boxing 
legend ng rematch.

Sinabi ni Pacquiao sa The Athletic 
na hindi pa rin siya makapaniwala 
na matatalo kay Ugas, na itinuturing 
niyang madaling kalaban.

“I will think about it because I 
can’t believe that one of the easiest 
opponents I ever faced did that,” sabi 

ni Pacquiao.
Nauna nang sinabi ng kinikilalang 

Pambansang Kamao, na nakaramdam 
siya ng pulikat sa binti kaya hirap si-
yang gumalaw sa kanilang laban ni 
Ugas.

“He shouldn’t have touched me. 
When I moved here (to the right), I had 
nothing. You know how I move. You’ve 
seen it so many times,” ani Pacquiao.

“(Ugas) only had one style, and I 
should’ve been able to easily move 
away -- you’ve seen how I have moved 
in my fights before. I couldn’t move in 
this fight. My legs just stopped,” dag-
dag niya. — GMA News

Bakbakang Casimero vs Inoue, 
ikinakasa sa Disyembre

 Agosto 30, 2021 6:30pm GMT+08:00
Posibleng ang undefeated Japanese 

world champion na si Naoya Inoue 
ang makakasagupa ng Pinoy champ 
na si John Riel Casimero.

Sa Youtube video ni  Casimero, sinabi 
niyang sa Disyembre magaganap ang 
inaasam niyang laban kay Inoue.

“Next laban natin magandang 
laban ‘to December 11--Naoya Inoue,” 
sabi ni Casimero, na kasalukuyang 
naka-mandatory quarantine matapos 
magbalik sa Pilipinas mula sa Amerika.

“’Yon! Naoya Inoue, let’s go!,” 

masaya pang sabi ni Casimero 
habang pinagkikiskis ang kaniyang 
mga palad.

Bukod kay Inoue, isa pang gustong 
makasagupa ni Casimero ang kapuwa 
Pinoy champ na si Nonito Donaire Jr., 
na umurong sa unang nakatakdang 
laban nila.

Si Donaire ang kasalukuyang, WBC 
world bantamweight champion, 
habang WBO world bantamweight 
champion na si Casimero.

Samantala, si Inoue ang may hawak 
ng World Boxing Association (WBA) at 
International Boxing Federation (IBF) 
world bantamweight belts.
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JOKES OnLEE
A man walks into a library 
and asks the librarian for 
books about paranoia. She 
whispers, “They’re right 
behind you!”

Want to hear a roof joke? 
The first one’s on the house.

What should you do if you’re 
attacked by a group of 
clowns? Go straight for the 
juggler.

Why don’t koalas count as 
bears? They don’t have the 
right koalafications.

A cement mixer and a prison 
bus crashed on the highway. 
Police advise citizens to 
look out for a group of 
hardened criminals.

I couldn’t figure out why 
the baseball kept getting 
bigger. Then it hit me.

I saw a movie about how 
ships are put together. It 
was riveting.

A man walks into a library 
and orders a hamburger. 
The librarian says, “This is a 
library.” The man apologizes 
and whispers, “I’d like a 
hamburger, please.”

Why did the taxi driver get 
fired? Passengers didn’t like 
it when she went the extra 
mile.

What do you get when you 
pour root beer into a square 
cup? Beer.

A group of crows was 
arrested for hanging out 
together. The charge? 
Attempted murder.

How do you look for Will 
Smith in the snow? Just 
follow the fresh prints.

Which rock group has four 
guys who can’t sing or 

Your Filipino Friends Ready At Your Service
TO ALL MY KABABAYAN

FEEL FREE TO COME    
and visit me, whether 
“bibili ka o hindi” It 
is always a pleasure to 
talk to a kababayan. 
MABUHAY TAYO

“Let’s 
Put Down 

Covid-19 for our
ECONOMY TO GO UP  

- masking - distancing
- sanitising and 
lots of praying”

RAFAEL NEBRES
General Manager

- Paeng Nebres GANI GREGORIO

REGGIE GERALDEZRAMON BAYANIRONALDO AQUINO

JOSE SARTE
Assistant Sales Manager

New Car Sales ConsultantOld/ New Car Sales ConsultantAssistant Service Manager

Service Manager

play instruments? Mount 
Rushmore.

Why does Humpty Dumpty 
love autumn? Because he 
always has a great fall.

Where do hamburgers 
take their sweethearts on 
Valentine’s Day to dance? 
The Meat Ball!

What time does a duck wake 
up? The quack of down.

Some people eat snails. They 
must not like fast food.

Have you heard the one 
about the skunk? Never 
mind, it really stinks.

It’s always windy in a sports 
arena. All those fans.

How do mountains stay 
warm in the winter? 
Snowcaps.

What happens to a frog’s car 

when it breaks down? It gets 
toad away.

What do you call a pile of 
kittens? A meowntain.

Is this pool safe for diving? It 
deep ends.

What is worse than raining 
cats and dogs?  Hailing 
taxis!

What did the nose say to the 
finger? Quit picking on me!
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Ngayong halos palabas na tayo sa 
panahon ng pandemya, sinimulan 
na ng Metrolinx ang pagtatayo at 
patuloy na pagtatatag ng isang 
pinalawak na transit network na 
nakasentro sa pangangailangan 
ng mga pasahero. 

Sa programa nito, mas 
padadaliin ng ahensiya ng 
transportasyon ng Ontario ang 
pagpili ng pasahero ng kanyang 
masasakyan, depende sa kung 
saan siya mas madalas pumunta, 
at kung kailan. Magpapagawarin 
ang Metrolinx ng mga bagong 
subway, at magtatatag din ito 
ng mas maraming linya at mas 
pinahabang mga linya ng Light 
Rail Transit (LRT). 

Pangunahing layunin ng 
Metrolinx na mabigyan ang 
customer ng mas madalas na biyahe 
ng pampublikong transportasyon 
na hindi nakadepende sa schedule, 
magkaroon ng transit network 
na mabilis  makakakonekta sa 
mga komunidad, at matiyak 
na makapaglilingkod ito sa 
Greater Golden Horseshoe sa 
pamamagitan ng mas mahusay, 
mas mabilis, at mas madaling 
pagbibiyahe, para puwede silang 
tumira, magtrabaho at maglibang 
saan mang panig ng rehiyon nila 
gusto.

Iisa ang palagiang tema sa 
harap ng mga layuning ito: ang 
pag-unlad. Bagama’t nakatutok 
ang Metrolinxsa pagsisigurado na 
matutugunan nito ang lumalaking 
pangangailangan ng populasyon 
pagdating ng at paglagpas ng 2030, 
hindi nito pinabayan na mahinto 
ang mga proyektong kailangan ng 
mga mamamayanngayon. Kasama 
dito ang:

● Pagpapalawak ng GO Transit 
para mas marami pa ang maser   
bisyuhan nito. Kasama dito ang 
pagtatayo ng bagong istasyon sa 
Bloomington at ang pagdaragdag 
ng biyahe kada oras, mula Union 
Station papuntang West Harbour 
Station sa Hamilton;

● Pagbibigay-prayoridad sa apat 
na proyekto sa Toronto, kasama ang 
walang humpay na konstruksiyon 
sa Ontario Line, ang pagdaragdag 
ng Eglinton Crosstown West 
Extension at Yonge North Subway 
Extension, at kamakailan ang 
Scarborough Subway Extension; 

● Planong pagpaparami ng ma-
pagpipiliang rapid transit para sa 
mga komunidad. Sa kasalukuyan, 
sinisimulan na ang vehicle testing 
sa Eglinton Crosstown LRT, 
habang tuloy-tuloy na rin ang 
konstruksiyon sa mga linya ng 
Finch West at Hurontario LRT, at sa 
Bus Rapid Transit (BRT) sa Dundas 
at Durham;

● Pagpapatayo ng sentralisa-

dong transportation hub sa Union 
Station Bus Terminal, sa bagong 
Bay Concourse, at sa Kipling Transit 
Hub. Layunin nito ang mas maging 
madali ang pagsakay at paglipat 
ng sasakyan upang makarating 
ang mga pasahero sa iba’t ibang 
panig ng rehiyon.

●  Pinag-ibayong serbisyo sa 
mga pasahero gaya ng paglalagay 
ng libreng Wi-Fi sa mga GO Train 
at mga bus nito, at paglalagay ng 
“contactless payment” sa PRESTO 
gamit ang credit card at mobile 
wallet para sa UP Express.

Nauunawaan ng Metrolinx na 
ang gamit ng transportasyon 
ay hindi lamang para matiyak 
na makakarating sa trabaho at 
makaka-uwi sa bahay ang mga 
pasahero. Alam ng ahensiya 
na gusto rin naman ng mga 
pasahero na magkaroon ng oras 
para gawin ang mga gusto nila 
--- gaya ng pagbisita sa kanilang 

mga pamilya, panonood  ng  
mga  palabas,  concert o sports 
events, at pamamasyal sa mga 
lugar na gaya ng Niagara Falls o 
sa waterfront ng Barrie --- kaysa 
maubos ang kanilang panahon 
na nakatali lang sa traffic. Kaya 
naman binubuo ng Metrolinx ang 
isang sistema na tutugon sa mga 
nagbabagong  pangangailangan 
ng mga  komunidad ngayon at 
sa hinaharap at makakatulong sa 
pagkilos ng buong rehiyon. 

Ani Metrolinx President at CEO 
Phil Verster,  “While we may see 
changes in when people travel, 
or how frequently, transit will 
always be a vital part of moving 
people around the region” 
(“Bagama’t makakakita tayo ng 
mga pagbabago sa kung paano 
nagbibiyahe ang mga tao o sa 
kung gaano ito kadalas, mananatili 
pa ring mahalagang bahagi ng 
kanilang pagkilos sa rehiyon ang 

transportasyon.”) 

Dagdag pa niya, “What we are 
doing, in all of our plans, is creating 
capacity that is flexible enough to 
move people across the Greater 
Golden Horseshoe wherever 
they want to go, whenever they 
want to go.”  (“Ang ginagawa 
namin, sa lahat ng aming mga 
plano, ay ang paglikha ng mas 
malaking kapasidad na madaling 
magagamit para makapunta ang 
mga mamamayan ng Greater 
Golden Horseshoe sa kung saan 
man nila gustong pumunta, at 
kung kailan nila gustong pumunta 
dito.”)

Ayon sa Metrolinx, pinapalawak 
nito ang transportasyon sa buong 
rehiyon sa paraang patuloy itong 
mapakikinabangan ng mga 
susunod na henerasyon. 

Tunay ngang maliwanag ang 
hinaharap -kung saan tayong lahat 
can get on board. It’s happening.

METROLINX   MAS MALAWAK NA TRANSPORTASYON. 
                     PARA SA INYONG HINAHARAP
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CALL:

Ano ang Epekto ng Teknolohiya sa Pag-iisip Mo?
Patuloy tayong natututo—ito man ay 
sa school, sa trabaho, o sa iba pang 
bagay. Malaking tulong diyan ang 
teknolohiya. Napakadali na ngayong 
makakuha ng impormasyon, kahit 
hindi ka umalis ng bahay o kahit nga 
nakaupo ka lang.

Pero marami sa mga sobra kung 
gumamit ng teknolohiya ang na-
kapansin na . . . nahihirapan silang 
magpokus kapag nagbabasa....ma-
dali silang ma-distract sa ginagawa 
nila.... madali silang mabagot kapag 
nag-iisa.

ANG DAPAT MONG MALAMAN
PAGBABASA

May ilan na pinapasadahan lang 
ang isang artikulo o aklat imbes na ba-
sahin ito nang mabuti.

Okey lang iyan kung may hinahanap 
ka lang na sagot sa isang tanong. Pero 
hindi iyan sapat kung gusto mo talag-
ang maintindihan ang isang paksa.
PAG-ISIPAN: Naiintindihan mo ba ang 
binabasa mo kahit mahaba ito? Bakit 
mas matututo ka kung magbabasa ka 
nang mabuti?—KAWIKAAN 18:15.
POKUS
Iniisip ng ilan na magagamit nila ang 
teknolohiya para pagsabayin ang da-
lawang gawain, gaya ng pagtetext 
habang nag-aaral. Pero kapag hati ang 
atensiyon nila, baka hindi nila maga-

wa nang maayos ang alinman sa mga 
iyon, lalo na kung pareho itong nan-
gangailangan ng pokus.

Kailangan ng disiplina sa sarili para 
makapagpokus. Mahirap gawin iyan, 
pero sulit naman. “Hindi ka masyadong 
magkakamali, at mababawasan pa 
ang stress mo,” ang sabi ng kabataang 
si Grace. “Natutuhan kong mas mabut-
ing magpokus muna sa isang bagay at 
iwasang mag-multitask.”

PAG-ISIPAN: Nahihirapan ka bang 
magpokus at matandaan ang pinag-
aaralan mo dahil sa multitasking?—
KAWIKAAN 17:24.

PAG-IISA
Nalulungkot ang ilan kapag mag-isa 
sila, kaya ginagamit nila ang teknolo-
hiya para malibang sila. “Nabo-bored 
agad ako kahit 15 minuto pa lang 

akong hindi gumagamit ng gadyet o 
nanonood ng TV,” ang sabi ni Olivia.
Pero magandang pagkakataon ang 
mga panahong mag-isa ka kasi mas 
makakapag-isip ka nang mabuti. Ma-
halagang bahagi ito ng pagkatuto, 
hindi lang para sa mga kabataan, kun-
di para din sa mga adulto.
PAG-ISIPAN:  Ginagamit mo ba ang 
mga panahong mag-isa ka para maka-
pag-isip nang mabuti?—1 TIM 4:15.

ANG PUWEDE MONG GAWIN
SURIIN ANG PAGGAMIT MO NG 

TEKNOLOHIYA
Paano mo magagamit ang teknolo-

hiya para matuto? Paano nakakaa-
pekto ang teknolohiya sa kakayahan 
mong magpokus at matuto?
PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Ingatan mo ang 

karunungan at ang kakayahang 
mag-isip.”—KAWIKAAN 3:21.

TANUNGIN ANG SARILI . . .
Nahihirapan ba akong magpokus 

kapag mahaba ang binabasa ko sa 
gadyet ko? Kung oo, ano ang madalas 
na makagambala sa akin?

Ano ang mga puwede kong gawin 
para mabawasan o maalis pa nga ang 
mga nakakagambala sa akin?

Tip: Magbasa muna nang kaunti 
sa simula at saka ito unti-unting 
dagdagan. Magbasa nang malakas at 
dahan-dahan para makapagpokus ka 
sa binabasa mo.

Nagbibigay ba ako ng panahon 
para mapag-isipang mabuti ang 
binasa ko?

Tip: Gamitin ang huling 10 minuto ng 
pag-aaral para i-review ang natutuhan 
mo.

Sa anong mga sitwasyon ako 
natutuksong mag-multitask?

Anong mga pagbabago ang pu-
wede kong gawin para makapag-
pokus muna ako sa isang bagay?
Tip: Kapag nag-aaral ka, alisin ang mga 
bagay na makakagambala sa iyo para 
hindi ka matuksong mag-multitask.

PRINSIPYO SA BIBLIYA: “Kumuha ka 
ng karunungan, kumuha ka ng una-
wa.”—KAWIKAAN 4:5.

Source: GUMISING (www.jw.org)
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Aminado maging ang mga 
taong madalas mahulí na 
napakahalaga ng pagiging nasa 
oras. Ang Bibliya ay nagbibigay 
ng praktikal na payo may 
kinalaman sa paksang ito.

Gaano kahalaga ang pagiging 
nasa oras?

KUNG BAKIT ITO MAHALAGA

Napatunayan ng ilan na 
ang pagdating nang maaga 
sa usapan, kahit ilang minuto 
lang, ay nakababawas ng stress. 
Gumaganda rin ang reputasyon 
ng isa kapag lagi siyang nasa 
oras. Paano?

Ipinakikita nito na mahusay ka. 
Kapag nasa oras ka, ipinakikita 
mong kontrolado mo ang iyong 
buhay sa halip na ikaw ang 
kinokontrol ng sitwasyon anupat 
hindi mo magawa ang mga 
bagay na gusto mong gawin.

Ipinahihiwatig nito na 
maaasahan ka. Sa mga lipunang 
kadalasan nang ang pangako 
ay napapako at ang kasunduan 

Pagiging Nasa Oras
ay binabale-wala, malaki ang 
pagpapahalaga sa mga taong 
may iisang salita. Nirerespeto 
ng mga kaibigan at kapamilya 
ang mga taong maaasahan. 
Pinahahalagahan ng mga 
employer ang mga empleyadong 
pumapasok nang nasa oras at 
nakaaabot sa kanilang deadline. 
Ang mga manggagawa na 
maaasahan ay maaari pa ngang 
taasan ng suweldo at higit na 
pagkatiwalaan.

ANG SABI NG BIBLIYA

May mga talata sa Bibliya 
na bumabanggit tungkol sa 
pagiging nasa oras. Halimbawa, 
sinasabi nito: “Maganap ang 
lahat ng bagay nang disente at 
ayon sa kaayusan.” (1 Corinto 
14:40) Kapag ang dalawang tao 
ay nagkasundo na magkita sa 
espesipikong oras at lugar, dapat 
at tama lang na maging nasa 
oras. Sinasabi pa ng Bibliya: “Sa 
lahat ng bagay ay may takdang 
panahon, isang panahon nga 
para sa bawat pangyayari sa 

silong ng langit.” (Eclesiastes 
3:1) Sa konteksto nito, sinasabi na 
may “panahon ng pagtatanim 
at panahon ng pagbunot sa 
itinanim.” (Eclesiastes 3:2) Ang 
mga magsasaka ay nagtatanim 
sa tamang panahon para 
magkaroon ng napakagandang 
ani. Ibig sabihin, ang pagiging 
nasa oras ng mga magsasaka ay 
nagdudulot ng magagandang 
resulta.

Ipinaliliwanag ng Bibliya ang 
mas mahalagang dahilan ng 
pagiging nasa oras: Pagpapakita 
ito ng paggalang sa iba at sa 
kanilang panahon. (Filipos 
2:3, 4) Dahil kung lagi nating 
pinaghihintay ang iba, para na 
rin natin silang pinagnanakawan 
ng panahon.

‘Ituon ang mata, hindi lamang 
sa personal na kapakanan ng 
inyong sariling mga bagay-
bagay, kundi sa personal na 
kapakanan din ng iba.’—Filipos 
2:4.

 Ano ang puwede mong 
gawin para maging nasa 
oras?

Hinihimok tayo ng Bibliya 
na magplano nang mas 
maaga. (Kawikaan 21:5) Kung 
napapansin mong lagi ka na lang 
nahuhulí sa mga appointment 
mo, baka punong-puno na ang 
iskedyul mo. Bakit hindi mo alisin 
ang mga gawaing umuubos 
lang ng panahon? Dagdagan 
ang panahon sa pagitan ng 
mga appointment, at magplano 
para dumating nang maaga. Sa 
gayon, hindi ka mahuhulí kahit 
may aberya, gaya ng trapik at 
masamang lagay ng panahon.

Hinihimok din tayo ng Bibliya 
na kilalanin ang ating limitasyon. 
(Kawikaan 11:2) Bago tanggapin 
ang isang appointment o 
deadline, tiyakin muna kung 
kaya ito ng iskedyul mo. Kung 
tanggap ka lang nang tanggap, 
mai-stress at madidismaya ka 
lang, pati na ang iba!

May sinasabi pa ang Bibliya 
kung paano natin masusulit ang 
ating panahon. (Efeso 5:15, 16) 
Unahin ang mas mahahalagang 
gawain. (Filipos 1:10) Halimbawa, 
habang nakasakay sa 
pampublikong sasakyan o kapag 
may hinihintay, samantalahin 
ang panahon para magbasa o 
magplano ng mga gagawin sa 
araw na iyon.

“Ang mga plano ng masikap 
ay tiyak na magdudulot ng 
kapakinabangan.”—Kawikaan 
21:5.
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