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MENSAHE GIKAN SA UNANG KAPANGULOHAN

Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang Ginoo namahayag, “Kini ang akong katuyoan sa paghatag sa akong 
mga santos” (D&P 104:15). Kini nga pinadayag usa ka saad gikan sa 
Ginoo nga Siya mosangkap sa temporal nga mga panalangin ug moab-
li 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 workbook giandam aron pagtabang sa mga miyembro sa 
Simbahan nga makakat-on ug makagamit sa mga baruganan sa hugot 
nga pagtuo, edukasyon, kakugi, ug pagsalig diha sa Ginoo. Ang pagda-
wat ug pagsunod niining mga baruganan mas makapahimo ninyong 
makadawat sa temporal nga mga panalangin nga gisaad sa Ginoo.

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

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

Matinuoron,

Ang Unang Kapangulohan

Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Dakbayan sa Salt Lake, Utah
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PAG -EVALUATE SA AKONG MGA PANINGK AMOTPAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT
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AL ANG SA MGA FACILITATOR

Salamat sa imong pag-facilitate sa usa ka self-reliance group. Ang grupo magsilbi nga usa ka 
council kauban sa Espiritu Santo nga maoy magtutudlo. Ang imong tahas mao ang pagtabang 
sa matag tawo nga mobati og kakomportable sa pagpaambit og mga ideya, mga kalampusan, 
ug mga kapakyasan.

MGA ANGAY BUHATON MGA DILI ANGAY BUHATON

SA DILI PA ANG MATAG MITING

◦ I-download ang mga video nga naa sa  
srs.lds.org/videos.

◦ I-check kon ang mga video equipment 
maayo ba.

◦ Ribyuha og kadiyot ang chapter.

◦ Andama ang imong kaugalingon sa 
espirituhanong paagi.

◦ Moandam og leksyon.

◦ Mokanselar sa mga miting. Kon dili ka 
katambong, palihug paghangyo og usa ka 
sakop sa grupo nga mo-facilitate para nimo.

ATOL SA MITING

◦ Sugdi ug tapusa sa oras.

◦ Siguroa nga makareport ang tanan, bisan 
kadtong na-late.

◦ Pagpili og timekeeper.

◦ Moawhag sa tanan sa pag-apil.

◦ Magpasakop sa grupo. Maghimo, magtipig, 
ug moreport sa imong mga commitment.

◦ Maglingaw ug maglipay sa kalampusan.

◦ Salig ug sunda ang workbook.

◦ Magtudlo o molihok sama sa usa ka 
eksperto.

◦ Mosulti og daghan kay sa uban.

◦ Motubag sa matag pangutana.

◦ Mahimong sentro sa pagtagad.

◦ Molingkod dapit sa ulohan sa lamesa.

◦ Mobarug sa pag-facilitate.

◦ I-skip ang “Pamalandungi” nga seksyon.

◦ Mohatag sa imong opinyon human sa matag 
komentaryo.

HUMAN SA KADA MITING

◦ Kontaka ug dasiga ang mga miyembro sulod 
sa semana.

◦ I-evaluate ang imong kaugalingon gamit ang 
“S - nt a a i itato ” pa ina  .

◦ Kalimtan ang pag-update sa stake self-reli-
ance specialist mahitungod sa progress sa 
grupo.

IMPORTANTE: MOREPORT UG MOLAMBO
◦ Kompletuha ang Group Registration Form sa una ninyong miting ug 

ang n  o  o p  po t g ti at  t o  a katap an a 
in ong iting. i ita a ang  . .o g po t.

◦ Ribyuha ang booklet nga Ang Pag-facilitate of Usa ka Grupo nga naa sa 
srs.lds.org/facilitator.
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SELF-ASSESSMENT SA FACILITATOR

Human sa kada group meeting, ribyuha ang mga pamahayag sa ubos. Kumusta ka sa imong 
gibuhat?

UNSA ANG AKONG NABUHAT ISIP USA KA 
FACILITATOR?

Wala 
gyud

Usahay
Kasaga-

ran
Kanu-
nay

1. Gikontak nako ang mga sakop sa grupo sulod sa 
semana.

2. Gipakigbahin nako ang akong kadasig ug gugma sa kada 
miyembro sa grupo.

3. Gisiguro nako nga ang matag sakop sa grupo 
makareport sa iyang mga commitment.

4. Diyutay ra ko’g isulti kay sa ubang mga sakop sa grupo. 
Ang tanan parehong miapil.

5. Gitugutan nakong motubag sa mga pangutana ang mga 
sakop sa grupo kay sa ako ra mismo ang motubag.

6. Wala ko molapas sa girekomendar nga oras sa matag 
seksyon ug kalihokan.

7. Naggahin ko og panahon sa seksyon nga “Mamalandong” 
aron ang Espiritu Santo makagiya sa mga sakop sa 
grupo.

8. Gisunod nako ang workbook sigun sa nakasulat ug 
gikompleto ang tanang seksyon ug instruksyon.

KUMUSTA NA ANG AKONG GRUPO? Wala 
gyud

Usahay
Kasaga-

ran
Kanu-
nay

1. Ang mga sakop sa grupo naghigugmaay, nagdinasigay, 
ug miserbisyo sa usag usa.

2. Mituman ang mga sakop sa grupo sa ilang mga 
commitment.

3. Ang mga miyembro sa grupo nakakab-ot og temporal 
g  pi it a  nga ga ta.

4. Ang mga action partner regular nga mi-kontak ug 
miawhag sa kada usa niana nga semana.
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1: PAGKAHIMONG MAALAMON UG MATINUD-ANONG TINUGYANAN [PINIYALAN]

MAGSUGOD —Labing Dugay nga Oras: 15 Minutos

Mag-ampo.

Mopaila sa imong kaugalingon. Matag usa kaninyo mogahin og usa ka minutos aron 
mosulti sa inyong ngalan ug mahitungod kaninyo.

WELCOME SA ATONG GRUPO SA SELF-RELIANCE!

Kini nga grupo makatabang nga ikaw makakat-on, makamugna, ug maka-
budget. Sugdan nimo ang paghimo og emergency fund, pagmugna og 
plano para wala nay utang, magkat-on sa pagtigom alang sa mga galastu-
han sa umaabut, ug magplano alang sa pag-retire. Ang labing importante, 
makat-unan nimo ang mas daghan pa mahitungod sa imong relasyon sa 
Langitnong Amahan ug madapit sa pagdumala sa imong kwarta sa mga 
paagi nga makapahimuot Kaniya. Ang matag group meeting mokabat lang 
og mga duha ka oras.

UNSAON SA PAGHIMO NIINI?

Ang mga grupo sa self-reliance molihok sama sa usa ka council. Walay 
teacher o eksperto. Hinoon, imo rang sundon ang mga materyal sigun sa 
nasulat. Uban sa giya sa Espiritu, magtinabangay kamo sama sa mosunod:

 Parehong motampo sa mga diskusyon ug mga kalihokan. Walay bisan 
usa, ilabi na ang facilitator, ang modominar sa panagsultihay.

 Maghigugmaay ug magsuportahay sa usag usa. Mopakita og interes, 
mangutana, ug makakat-on kabahin sa usag usa.

 Mopaambit og positibo og mapuslanong mga komentaryo.

 Mohimo og motuman sa mga commitment.

Mitudlo si Elder M. Russel Ballard, “Walay problema sa pamilya, ward, o 
stake nga dili nato masulbad kon kita mangita og mga solusyon sumala sa 
paagi sa Ginoo pinaagi sa pagtinambagay—tinuoray nga magtinambagay—
sa usag usa” (Counseling with Our Councils, rev. ed. [2012], 4).

“My Self-Reliance Group,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? Modiret-
so na sa “Without a Teacher, How Will We Know What to Do? [Kon Walay 
Magtutudlo, Unsaon Namo sa Pagkahibalo Unsay Buhaton?]” diha sa 
pa ina  .

Basaha:

Basaha:

Tan-awa:
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Unsay nakahimo sa grupo diha sa video nga malampuson kaayo? Unsay 
buhaton nato isip grupo aron makabaton og makausab sa kinabuhi nga 
kasinatian?

Hisguti:

WITHOUT A TEACHER, HOW WILL WE KNOW WHAT TO DO? [KON WALAY 
MAGTUTUDLO, UNSAON NAMO SA PAGKAHIBALO UNSAY BUHATON?

Sayon ra kini. Sundon lang ang mga materyal. Ang matag kapitulo sa 
workbook dunay unom ka bahin:

Report: Hisgutan ang kalamboan nga imong nahimo sa mga commitment 
atol sa semana.

Pundasyon: Ribyuhon ang usa ka baruganan sa ebanghelyo nga moresul-
ta sa mas talagsaong pagka-self-reliant sa espiritwal nga paagi.

Magkat-on: Magkat-on og praktikal nga mga kahanas nga moresulta 
ngadto sa mas talagsaong pagka-sef-reliant sa temporal nga paagi.

Pamalandungi: Maminaw sa Espiritu Santo nga naghatag og inspirasyon.

Mo-commit: Isaad ang paglihok sa mga commitment atol sa semana nga 
maoy makatabang nimo sa paglambo.

Molihok: Atol sa semana, praktisa unsay imong nakat-unan.

UNSAON SA PAGGAMIT NIINI NGA WORKBOOK

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

BASAHA TAN-AWA HISGUTI MAMALAN-
DONG KALIHOKAN

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

Ang tibuok grupo 
manan-aw sa 
video.

Ang mga sakop 
sa grupo 
mag-ambitay sa 
mga hunahuna 
sulod sa duha 
ngadto sa upat 
ka  in to .

Ang mga 
indibidwal 
hilum nga 
mokonsiderar, 
mamalandong, ug 
magsulat sulod sa 
duha ngadto sa 
tulo ka minutos.

Ang mga sakop 
sa grupo 
tinagsa-tagsang 
motrabaho o 
magtrabaho 
nga may kauban 
sulod sa gitino 
nga oras.

CERTIFICATE OF COMPLETION

Ang mga sakop sa grupo nga motambong ug motuman sa ilang mga 
commitment makadawat og self-reliance certificate gikan sa LDS Business 

o g . an-a a a pa ina  .

Basaha:

Basaha:
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Juan 10:10 (dapit sa tuo)
Unsa ang madagayaon [abunda] nga kinabuhi?
“He Polished My Toe,” nga naa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? 
Basaha ang pahina 5.)
Mituo ka ba nga adunay solusyon sa imong mga problema? 
Unsaon man nato nga mo-qualify kita sa gahum sa Ginoo para 
tabangan kita?
Ang Handbook 2 n  g kin t o ni  a in  . ak  apit 
sa tuo). Ang pagka-self-reliant wala magpasabut nga mabuhat nato 
o maangkon ang tanan nga giplano sa atong hunahuna. Hinoon, 
ang pagtuo nga pinaagi sa grasya, o sa gahum ni Jesukristo nga 
makapahimo, ug pinaagi sa kaugalingon natong paningkamot, 
maangkon nato ang tanan nga espiritwal ug temporal nga pangina-
hanglan sa kinabuhi nga gikinahanglan nato sa atong kaugalingon 
ug sa atong pamilya. Ang self-reliance ebidensya sa atong pagsalig 
o hugot nga pagtuo sa Dios sa atong kinabuhi nga makahimo og 
mga milagro sa atong kinabuhi ug makahatag nato og kalig-on nga 
magmadaugon batok sa mga pagsulay ug mga kasakit.
Sa unsang paagi ang grasya ni Kristo nakatabang nga imong 
maangkon ang espiritwal ug temporal nga panginahanglan sa 
kinabuhi?

KALIHOKAN

Step 1: Magpili og partner ug basahon ang matag baruganan sa ubos.
Step 2: Hisguti kon nganong ang pagtuo niini nga mga kamatuoran makatabang 
nga mahimo kang mas self-reliant.

MGA DOKTRINAL NGA BARUGANAN SA SELF-RELIANCE

 1. Ang self-reliance usa ka sugo. “Ang Simbahan ug ang mga miyembro niini 
gisugo sa Ginoo nga mahimong self-reliant 
[mapaningkamuton sa kaugalingon] ug 
dili magsalig” (Mga Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball 
[2006], 146).

 2. Ang Dios makahimo sa pag-andam ug 
paghatag og paagi para ang matarung 
Niyang mga anak mahimong 
self-reliant.

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa 
paghatag sa akong mga santos, kay ang 
tanan nga mga butang akò” (D&P 104:15).

 3. Ang temporal ug ang espritwal usa ra 
sa Dios.

“Busa, sa pagkatinuod Ako moingon 
nganha kaninyo nga ang tanan nga mga 
butang ngari kanako mga espirituhanon” 
(D&P 29:34).

Pamalandungi:
Hisguti:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

MY FOUNDATION: ANG SELF-RELIANCE  
USA K A BARUGANAN SA K ALUWA SAN 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

“Bisag unsa pay 
hinungdan nga magsa-
lig ra kita sa uban para 
sa mga desisyon o 
kapanguhaan nga 
atong mahimo sa atong 
kaugalingon kini 
makapaluya kanato sa 
esprituhanong paagi ug 
makapahinay sa atong 
pag-uswag sa unsay 
gitinguha sa plano sa 
ebanghelyo kanato.”

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

“Ang self-reliance 
[pagpaningkamot sa 
kaugalingon] mao ang 
abilidad, pasalig, ug 
paningkamot sa 
pagsangkap sa espirit-
wal ug temporal nga 
mga kinahanglanon sa 
kinabuhi alang sa 
kaugalingon ug sa 
pamilya. Samtang ang 
mga miyembro mahi-
mong self-reliant, sila 
usab mas makahimo sa 
pagserbisyo ug pag-ati-
man sa uban.”

HANDBOOK 2: 
ADMINISTERING THE 
CHURCH (2010), 6.1.1

“Ako mianhi aron sila 
makabaton og kinabu-
hi, ug sa pagkabaton 
niini sa madagayaon 
[abunda] gayud.”

JUAN 10:10
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a a a ang kin t o ni i nt  a ion  . o n  naa apit a 
tuo). Unsaon nimo sa pagkahibalo nga mas nagka-self-reliant ka?

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

 Basaha ang sulat sa Unang Kapangulohan sa sulod sa 
atubangan nga hapin, ug badlisi ang gisaad nga mga panala-
ngin. Unsay imong buhaton aron maangkon kini? Isulat ang 
imong mga hunahuna sa ubos.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa self-reliance.

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Kon wala ang pagka-sel-
f-reliant ang usa ka 
tawo dili makabansay 
niining kinaiyanhong 
mga tinguha sa 
pagserbisyo. Unsaon 
nato sa paghatag kon 
walay ikahatag? Ang 
pagkaon alang sa 
gigutom dili maggikan 
sa walay sulod nga mga 
estante. Ang kwarta 
aron sa pagtabang sa 
nanginahanglan dili 
maggikan sa walay 
sulod nga pitaka. Ang 
pagsuporta ug pagpa-
sabut dili maggikan sa 
mga tawong naglisud 
sa emosyonal nga 
paagi. Ang pagpanudlo 
dili maggikan sa tawo 
nga walay kahibalo. Ug 
ang labing importante 
sa tanan, ang espiritu-
hanong paggiya dili 
maggikan sa huyang sa 
espirituhanong paagi.”

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature 
of Self-Reliance,” 
Ensign, Nob. 1982, 93

GIPAITUMAN NIYA ANG TUDLO SA AKONG TIIL

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

 Sa 
nagtubo pa ko, nagkalisud kami. 
Nahinumdom ko usa ka adlaw dihang 
miduol ko ni papa ug miingon, “Pa, 
nagkinahanglan ko og bag-ong sapatos. 
Kini guba na.” Mihunong siya ug 
gitan-aw ang akong sapatos ug nakita 
nga guba na gyud. Miingon siya, “siguro 
mahimo ra nato ning ayuhon.” Mikuha 
siya og gamay nga itom nga pangpasi-
naw sa sapatos ug gipasinawan ang 
akong sapatos, sinaw na kini og nindot. 
Giingnan ko niya, ‘Karon anak, maayo 
na kini.” Mitubag ko, “Wala pa. Makita 
gihapon ang akong tudlo sa tiil nga 

i apo  a apato .” iingon i a, k, 
ayuhon pud nato kana!” Mikuha siya og 
gamay pang itom nga pangpasinaw ug 
gipaituman ang akong tudlo sa tiil!

Nianang adlawa akong nakat-unan nga 
dunay solusyon ang matag problema. 
Kumbinsido ako nga kining baruganan 
sa self-reliance ug inisyatibo maoy 
paagi sa pagpadali sa buhat sa Ginoo. 
Usa kini ka bahin sa buhat sa kaluwa-
san. Kitang tanan mas momaayo kay sa 
unsa kita karon. Wagtanga ang imong 
kakulang sa kadasig. Daghang higayon 
nga kontento ra kaayo ta, ug kini 
moguba sa atong paglambo. Ang 
matag adlaw mao ang adlaw nga 
makahimo ko og kalamboan kon 
mohukom ko nga mohimo og lahi sa 
pagpalambo sa kulang nga akong 
nahimo. Kon buhaton ninyo uban sa 
pagtuo, gamit ang hugot nga pagtuo ug 
paglaum kang Kristo nga naa Siya nga 
motabang nimo, makit-an nimo ang 
paagi nga molambo sa mga butang nga 
temporal ug espiritwal. Kini gumikan 
kay buhi ang Dios ug kamo Iyang anak.

Bali  a a ina
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MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

1. MAHIMONG MAALAMON UG MATINUD-ANONG TINUGYANAN

Gahini og usa ka gutlo para sa hilum nga pagpamalandong sa mosu-
nod nga pangutana ug isulat ang imong mga hunahuna.

 Unsa ko ka masaligon mahitungod sa akong kaugmaon sa panalapi?

Pamalandungi:

Sa pasumbingay mahitungod sa mga talento, gitudlo ni Kristo kanato ang 
pag-atiman sa unsay gihatag kanato. Gitugutan kita sa Ginoo nga mahi-
mong mga tig-atiman—o mga tinugyanan—sa Iyang mga gasa kanato. Para 
niadtong mga nagmatinud-anon sa Iyang mga gasa, misaad si Kristo, 
“Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon; sa diyutay kasaligan 
ka diay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw; dumuyog ka sa kalipay sa imong 
aga on” at o  : .

Unsa kaha ang ipasabut sa giingon nga ang tanang butang iya sa Ginoo?Hisguti:

Isip kabahin sa atong pagkatinugyanan, giawhag kita nga magmanggiala-
mon sa atong panalapi. Mitudlo si Presidente Gordon B. Hinckley:

“ agon ko ka o . . . a pagtan-a  a kon i on a in ong ga pana api. 
Awhagon ko kamo sa paghinay-hinay sa inyong mga galastuhan, disiplinaha 
ang inyong mga kaugalingon sa inyong mga pagpamalit aron kutob sa 
mahimo makalikay sa utang. Bayari ang utang sa labing daling panahon, ug 
himoa ang inyong kaugalingon nga gawasnon gikan sa pagkaulipon.

“Kabahin kini sa temporal nga ebanghelyo nga atong gituohan. Unta 
panalanginan kamo sa Ginoo nga mahan-ay ang inyong panimalay. Kon 
nabayaran na ninyo ang inyong mga utang, kon aduna kamoy kwarta nga 
natigum, bisan og gamay lamang kini, dayon kon ang mga unos moulbo sa 
inyong palibut, aduna kamoy kasilungan alang sa inyong [pamilya] ug 
kalinaw sa inyong mga kasingkasing” (“To the Boys and to the Men,” Ensign, 
Nob. 1998, 54).

Basaha:

Basaha:
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Samtang naningkamot ka sa paggamit sa imong kwarta sa maalamong 
paagi, motubo ang imong pagtuo kang Kristo, nga mag-andam alang sa 
mga panalangin nga moabut.

Sa unsang paagi ang pagdumala sa imong panalapi maghimo kanimong 
mas maayong tinugyanan?

Hisguti:

Atong Madumala ang Atong Panalapi sa Maalamong Paagi

ng iag a  nga naa a pa ina  ang apa a ang a a a p an a 
Pagkatinugyanan sa Panalapi [Financial Stewardship Success Map]—naghu-
lagway sa mga baruganan alang sa maalamon ug matinud-anong pagdu-
mala sa panalapi. Tun-an nimo ug gamiton kining mga baruganan sa 
mosunod nga 12 ka semana. Hangtud sa katapusan niini nga kurso, 
trabahoon nimo ang pagpalambo sa imong pagtuo kang Jesukristo, magpa-
lambo og panaghiusa uban sa imong kapikas, ug sa pagpalig-on sa imong 
commitment sa self-reliance. Ang matag leksyon magtutok sa piho nga 
bahin sa Mapa alang sa Kalampusan sa Pagkatinugyanan sa Panalapi.

Magpulipuli sa pagbasa sa mga item nga naa sa Mapa alang sa Kalampu-
an a agkatin g anan a ana api pa ina  . Sa n ang paagi ang atag 

usa niini makatabang sa imong dalan alang sa malampusong pagkatinug-
yanan sa panalapi?

Hisguti:

PAKIGTAMBAG SA GINOO MAHITUNGOD SA IMONG PANALAPI

Walay duda nga motumaw ang mga hagit samtang gamiton nimo kining 
mga baruganan sa malampusong pagkatinugyanan sa panalapi. Samtang 
magtinguha ka og tabang gikan sa imong isigka-sakop sa grupo, ug pada-
yon nga magtinguha og tabang sa Ginoo, lig-unon ka aron mabuntog kana 
nga mga kalisdanan. Hinumdumi, kanunay nga mohatag og paagi ang 

inoo a on at an ang I ang ga go tan-a a a   p i : .

Gitudloan ni Amulek ang kabus nga mga Zoramite “pangamuyo ngadto [sa 
Ginoo] alang sa mga abut sa inyong mga umahan, nga kamo mouswag 
diha. Pangamuyo alang sa inyong mga panon sa umahan, nga sila mosa-
nay” (Alma 34:24–25). Kon makigtambag ka sa Ginoo mahitungod sa 
temporal nimong panginahanglan ug mga hagit ug maningkamot alang sa 
pagka-self -reliant sa panalapi, mopanalangin Siya ug molig-on kanimo.

Ang pagpakigtambag sa Ginoo mahitungod sa imong panalapi nagpasabut 
sa pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan ug pagpangayo og tabang 
alang sa giya bahin sa panalapi. Usa sa imong mga commitment niining 
semanaha mao ang pagpakigtambag sa Ginoo mahitungod sa imong 
panalapi.

Basaha:

Basaha:
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1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI
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3. I-MONITOR ANG IMONG KINITAAN UG MGA GASTO

Ang unang lakang sa malampusong pagkatinugyanan sa panalapi mao ang 
pagsabut sa kasamtangan nimong kahimtang sa panalapi. Kon makaang-
kon ka og mas maayong panabut kon asa padulong ang imong kwarta, 
mahimo nimo ang mas maayong plano kon unsay gusto nimong padulngan 
sa imong kwarta. Sugdi pinaagi sa pag-monitor sa imong kinitaan ug mga 
gasto sulod sa unang upat ka semana niini nga kurso.

Gahini og pipila ka gutlo ug hunahunaa sa hilum ang mosunod nga 
mga pangutana:

 Nahibalo ba ko asa padulong ang akong kwarta matag bulan?
 Gibati ba nako nga ako ang nagkontrolar asa padulong ang akong 

kwarta?

Pamalandungi:

KALIHOKAN  inu

Step 1: Sa tinagsa, hunahunaa ang tanang paagi nga magasto nimo ang kwarta. Sa ubos 
mao ang mga komon nga kategoriya kon asa gastuha sa mga tawo ang kwarta. Lingini ang 
mga dapit diin kasagaran gastuhon nimo ang kwarta, ug pagsulat og dugang pang mga 
kategoriya kon gikinahanglan. Ang kategoriya nga miscellaneous mao ang mga gasto nga dili 
haum sa ubang kategoriya.

Mga ikapulo ug mga 
halad

Transportasyon
Kalingawan 
[Entertainment]

Abang o prenda Mga Tinigum Mga restaurant

Insurance Grocery Miscellaneous

Mga gamit sa balay  p on

Step 2: Isip grupo, hisguti ang dugang pang mga kategoriya nga inyong gihimo. Gamiton ra 
nimo sa dili madugay ang mga kategoriya nga naa sa ibabaw sa pag-organisar sa imong 
kinitaan ug mga gasto samtang i-monitor nimo kini.

Step 3: Sulod sa mosunod nga pipila ka semana, isulat ang matag higayon nga makadawat 
ka o mogasto og kwarta. Sa spreadsheet o sa notebook, paghimo og table nga daw sama 
tan-awon sa mosunod nga ehemplo. Sulati matag adlaw ang table. Kon makadawat ka og 
kwarta, irekord ang kantidad diha sa kolum nga income [kinitaan], kon mogasto ka’g kwarta, 

Basaha:
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irekord ang kantidad diha sa kolum nga expense [gasto]. Sa pagpraktis, gahini og pipila ka 
gutlo ug isulat kutob sa tanang gasto sa milabayng 24 ka oras kutob sa imong mahinumdu-
man. Ilakip ang mga kategoriya nga imong gihimo.

PETSA DESKRIPSYON KATEGORIYA KINITAAN GASTO

6/1 Tseke Kinitaan 1,500.00

6/1 Juan’s Market Grocery 78.32

Unsa kahay mga hagit diha nimo samtang nag-monitor ka sa imong mga 
gasto?

Hisguti:

Isulat ang pipila ka paagi nga mabuntog nimo kini nga mga hagit.Pamalandungi:

ANG PAGMONITOR SA MGA GA S TO NAHIMO NGA GAWI [HABIT ] !

Wala ko magtuo nga posible ang long term nga pagmonitor sa mga gasto. Apan karon gihipus nako 
ang akong mga resibo alang nianang adlawa ug dayon isulat ang tanan nakong gasto matag gabii. 
Mogahin ra ko og pipila ka minutos matag gabii ug gamayng luna sa akong pitaka nga hipusan sa 
akong mga resibo nianang adlawa!
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MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Ako, ang Ginoo, mipakaylap sa mga kalangitan, ug mibuhat sa yuta, 
akong kaugalingon gayud nga binuhat; ug tanan nga mga butang 
nga anaa niini akò. Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò” (D&P 
104:14–15).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?
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MGA ACTION PARTNER

ANG BENIPISYO SA MGA ACTION PARTNER

Pinaagi sa tabang sa uban, matuman nimo ang dagkong mga butang. Sama 
pananglit, ang misyonaryo dunay mga kompanyon para makasuporta. Sa 
atong grupo, duna kitay mga action partner. Matag semana magpili kita ug 
mobuhat kauban sa lahi nga action partner. Ang mga action partner 
magtinabangay sa pagtuman sa mga commitment pinaagi sa:

 Pagtawag, pag-text, o pagbisita sa usag usa atol sa semana.

 Paghisgot unsay atong nakat-unan sa grupo.

 Mag-awhagay sa usag usa sa pagtuman sa mga commitment.

 Makigtambag sa usag usa mahitungod sa mga hagit.

 Pag-ampo alang sa usag usa.

Sa unsang paagi ang laing tawo nakatabang nga mabuhat nimo ang butang 
nga lisud?

Hisguti:

Ang pagka-action partner dili lisud o dili mokuha og daghang oras. Aron 
masugdan ang pag-istoryahanay, mahimo kang mangutana:

 Unsay imong nagustuhan bahin sa miagi natong group meeting?

 Unsay mga maayong nahitabo kanimo niining semanaha?

 Giunsa nimo paggamit ang baruganan sa My Foundation karong 
semanaha?

Ang pinakaimportanting bahin sa diskusyon mao ang pagtabang nga 
matuman sa usag usa ang mga commitment. Mahimo kang mangutana:

 Kumusta ka sa imong mga commitment?

 Kon wala nimo matuman ang uban niini, nagkinahanglan ka ba og 
tabang?

 Unsaon nako nga makasuporta gayud sa imong mga paningkamot?

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Magpili og usa diha sa grupo nga himoon nimong action partner.
◦ Pwede rang magpuli og partner matag semana kon ganahan.
◦ Sa kinatibuk-an, ang mga action partner susama og sekso [gender] ug 

dili mga sakop sa pamilya.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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Matag semana mohimo kita og mga commitment. Sa sunod semana inig kita nato, 
magsugod ta pinaagi sa pagreport sa atong mga commitment. Basaha og kusog ang 
matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga tumanon nimo ang 
imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B Akong imonitor ang akong kinitaan ug mga gasto sa matag adlaw karong 
semanaha.

C Magpakitambag ko sa Ginoo mahitungod sa akong mga panalapi ug tinguhaon 
ang Iyang tabang.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 
10 Minutos
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PAGK AHIUSA SA 
PAMA AGI SA ATONG 

PAG-ATUBANG SA 
PANAL API [PINANSYAL]

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Magpakita	og	Pagtuo	kang	Jesukristo

MGA BARUGANAN UG KAHANAS SA 
PANALAPI
	1.	 Trabaho	ug	Dawata	ang	Responsibilidad
	2.	 Magtambayayong	sa	Pagdumala	sa	

Kwarta
	3.	 Maghimo	og	Regular	nga	Family	Council

2
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2: PAGKAHIUSA SA PAMAAGI SA ATONG PAG-ATUBANG SA PANALAPI [PINANSYAL]

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  I-monitor ang akong kinitaan ug mga gasto.

C  Makigtambag ko sa Ginoo mahitungod sa akong panalapi.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsay gikatabang sa pagpakitambag sa Ginoo kaninyo?
 Unsay inyong nakat-unan gikan sa pag-monitor sa imong mga gasto?
 Unsay gikatabang kaninyo sa pakigtrabaho kauban sa action partner?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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Sa unsang paagi ang akong pagtuo kang Jesukristo makaapekto 
sa akong pagka-self-reliant?
“ i  ait  in  i t,” anaa a . .o g i o . a a  
i o  a a a ang pa ina 

Ngano nga ang tinuod nga pagtuo kanunayng mosangput sa 
paglihok? Nganong gikinahanglan ang pagtuo aron matabangan 
kita sa Dios sa temporal ug espiritwal nga paagi?
Mateo 6:30 ug ang kutlo gikan sa Lectures on Faith (naa dapit sa tuo)

KALIHOKAN

Ang dalan padulong sa self reliance usa ka biyahe sa pagtuo. Ang Unang Kapangu-
lohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagdapit kanato nga 
himoong prayoridad sa atong kinabuhi ang pagpalambo sa atong pagtuo sa 
Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak.
Step 1: Sa grupo, basaha ang mapanagnaong mga prayoridad nga naa sa box sa 
ubos.
Step 2: Hisguti kon sa unsang paagi ang matinud-anong pagtahud sa Igpapahulay, 
pag-ambit sa sakrament, ug pagbasa sa Basahon ni Mormon makatabang nga 
mahimo kang mas self-reliant.

MAPANAGNAONG MGA PRAYORIDAD UG MGA SAAD

“Hunahunaa ang gidak-on niana nga pamahayag! Ang kahingpitan sa yuta gisaad 
nia tong ag a aan a a a ng Igpapa a ”   . on, “ ng Igpapa a  a 
ka Kahimut-an,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 131; tan-awa usab sa D&P 59:16).

“Ang pagka-espirituhanon dili kutob ra diha ug mao usab ang mga pakigsaad 
[sakrament]. Ang mga pakigsaad wala lang magdala og mga commitment apan nagdala 
kini og pi it a  nga ga ” i   . n n, n a  t o it  t aining ting, . 
2015).

“Mopamatuod ko nga [ang Basahon ni Mormon] mahimo nga usa ka personal nga 
i  g i  a i ong kina i” i a   . S ott, “  o  o  t  ook o  

Mormon in My Life,” Ensign, kt. , .

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

 Ipakita ang imong pagtuo karong Dominggo pinaagi sa 
pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay ug matinahurong pag-am-
bit sa sakrament.

 Magbasa gikan sa Basahon ni Mormon matag adlaw.

 a a a ang ga ka atan a pa ina  . agpi i og a g 
ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

MY FOUNDATION: MAGPAKITA OG  
HUGOT NGA PAGTUO K ANG JESUKRISTO 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

“Ug, kon sa ingon 
gibistihan sa Dios ang 
mga tanom sa kauma-
han, nga karon buhi pa 
apan ugma igasalibay 
na ngadto sa hudno, 
dili ba kamo labaw pa 
nga iyang pagabisti-
han, O mga tawo nga 
diyutayg pagsalig?”

MATEO 6:30

Dili ba ang tanan 
ninyong paningkamot 
sa tanang matang 
nag-agad man sa 
inyong pagtuo? . . . 
Samtang atong 
madawat pinaagi sa 
pagtuo ang tanang 
panalangin nga 
temporal nga atong 
madawat, kita usab sa 
samang paagi maka-
dawat pinaagi sa 
pagtuo sa tanang 
espiritwal nga panala-
ngin nga atong 
madawat. Apan ang 
pagtuo dili lamang 
baruganan sa pagli-
hok, apan mahitungod 
usab sa gahum.”

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3
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MGA KASULATAN MAHITUNGOD SA HUGOT NGA PAGTUO  
INUBANAN SA BUHAT

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

Gihatagan sa Ginoo og Liahona si Lehi 
aron mogiya sa iyang pamilya, ug “kini 
milihok alang kanila sumala sa ilang 

got nga pagt o i a a io . . . . 
[Dihang] nagtinapulan sila, ug nakali-
mot sa paggamit sa ilang pagtuo ug 
kak gi . . . a a i a o ag a i ang 
panaw” (Alma 37:40–41).

“Dad-a ninyo ang tibuok ikapulo ngadto 
a a a  tipiganan . . . g pinaagi niini 

a i ako ka on . . . kon i i a k an 

ko kaninyo ang mga tamboanan sa 
langit, ug bu-boan ko kamo sa panala-
ngin, sa pagkaagi nga wala na unyay 
dapit nga igong kabutangan sa pagda-
wat niini” (Malaquias 3:10).

Atol sa gutom, mihangyo si Elijah sa usa 
ka biyuda nga ihatag kaniya ang iyang 
katapusang pagkaon. Si Elijah misaad 
nga tungod sa iyang pagtuo ang Ginoo 
mohatag kaniya og pagkaon, ug ang 
iyang pagkaon wala gayud mahurot. 
an-a a a   ga a i 

“[Dihang] ang mga kabus ug hangul 
nagapangita og tubig, ug wala man, 

g ang i ang i a na a -an t ngo  a 
kauhaw, ako ang Ginoo magatubag 
kanila, ako, ang Dios sa Israel, dili 
mobiya kanila” (Isaias 41:17; tan-awa 
a  ik o  .

MAGPAKITA OG PAGTUO KANG JESUKRISTO

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

 Ang 
paglihok mao ang pagpakita og hugot 
nga pagtuo. Ang mga anak sa Israel 
nanagpas-an sa arka sa pakigsaad. 
Nangadto sila sa Suba sa Jordan. Ang 
saad mao nga motabok sila sa uga 
nga  ta. an -a na a in ang t ig  
Dihang nabasa na ang ilang mga tiil. 
Mitaak sila sa suba—milihok. Misunod 
ang gahum—nabahin ang tubig.

Sa kasagaran magtuo kita, “Angkunon 
nako kining hingpit nga panabut, ug 
dayon ibalhin nako kana ngadto sa 
unsay akong buhaton.” Moingon ko nga 
duna na kitay igo aron makasugod. 
Aduna kitay pagsabut sa eksaktong 
direksyon. Ang hugot nga pagtuo usa 
ka baruganan—ang baruganan—sa 
paglihok ug sa gahum. “Ang tinuod nga 
pagtuo nagtutok ngadto sa Ginoong si 
Jesukristo ug kanunay nga mosangput 
sa paglihok.
(Tan-awa sa “Seek Learning by Faith” 
pakigp ong pa a a  atio-

na  S t  igio  ato , .  , 
2006], lds.org/media-library)

Balik sa pahina 20.
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KARON NGA DISKUSYON:

1. TRABAHOA UG DAWATA ANG RESPONSIBILIDAD

Dihang gipabiya si Adan ug si Eva sa Garden sa Eden, miingon ang Dios, “Sa 
singot sa imong nawong magakaon ikaw sa tinapay, hangtud nga mopauli 
ka sa yuta.” (Genesis 3:19). Samtang nagtinguha ang Ginoo sa paghatag 
kanato sa tanang temporal nga atong gikinahanglan, naglaum Siya nga 
motrabaho ta og maayo ug dawaton ang responsibilidad para sa kaugali-
ngon natong panginahanglan. Timan-i nga usa sa mga bongbong nga 
nagsuporta sa Mapa alang sa Kalampusan sa Pagkatinugyanan sa Panalapi 
tan-a a a pa ina   ao ang “pagt a a o.” ng pagka i ong - iant 

nagkinahanglan og padayon nga tinuoray nga pagtrabaho ug kakugi.

it o i i nt  i t   . t o , “ ng inoo a a agpaa t 
kanato sa pagtrabaho og mas kusog kay sa atong mahimo. Siya dili (ni kita 
kinahanglan) motandi sa atong mga paninguha ngadto sa uban. Ang atong 
Langitnong Amahan nangayo lamang nga atong himoon ang labing maayo 
nga atong a i o. . . . ng t a a o pangont a a ang a ka a aka, ap a  a 
kag o , g p ta an a opo t ni a . . . . on ang atong ak anan a ong 
sa lapok, ang Dios mas gusto nga motabang sa tawo kinsa manaug aron sa 
pagduot kay sa tawo kinsa mopataas lamang sa iyang tingog diha sa 
pag-ampo—walay igsapayan unsa kanindot ang pagkasulti” (“Duha ka mga 
Baruganan alang sa Kaayohan,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 56).

Paghunahuna og mga example sa maayong mga trabahante sa imong 
kinabuhi. Unsang komon nga mga hiyas ang anaa niining mga tawhana?

Hisguti:

Basaha:

• Hugot nga Pagtuo kang Jesukristo
• Panaghiusa uban sa Kapikas
• Commitment sa Self-Reliance

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos
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Kinahanglan nga Atong Wagtangon nga Magsalig lang sa Uban sa 
Butang nga Temporal

Mitudlo si Presidente Spencer W. Kimball nga, “Ang responsibilidad sa sosyal, 
emosyonal, espiritwal o ekonomikanhong pagkabutang sa kada tawo mag-
una diha sa iyang kaugalingon mismo, ikaduha diha sa iyang pamilya, ug ang 
ikatulo diha sa Simbahan kon matinud-anon siya nga miyembro. Walay 
matinud-anon nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga samtang makahimo pa 
sa pisikal ug emosyonal nga paagi ang buluntaryo nga motugyan sa responsi-
bilidad sa pag-atiman sa iyaha mismo o sa iyang pamilya ngadto sa uban. 
Kutob sa iyang mahimo, ubos sa pagdasig sa Ginoo ug sa iya mismong 
pagbudlay, makasangkap siya sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya sa 
esprituhanon ug temporal nga mga panginahanglan sa kinabuhi” (Mga 
Pagtulun-an ni Presidente Spencer W. Kimball [2006], 146).

➀ ➁ ➂ ➃

au alin n a il a i a an Komunidad

it o ni  a   . n n , nga ga it ang kin t o ni  i o   . 
Andersen: “Kon mas magkalayo ang distansya tali sa tighatag ug tigdawat, 
mas bation sa tigdawat nga angay siyang tabangan” (“Nga Ako Unta Makadala 
sa Tanan nga mga Tawo ngari Kanako,” Ensign o Liahona, Mayo 2016, 39). Ang 
pagbati nga may katungod kang makadawat og butang mao ang pagbati nga 
angay kang makadawat sa butang bisan wala kay tukma ug hingpit nga 
gibuhat nga gikinahanglan aron maangkon kini. Sukwahi kini sa responsibili-
dad. Kon mibati kang may katungod sa mga panalangin nga temporal, 
mopalayo sa imong kinabuhi ang Espiritu. Samtang magpaduol ka kang 
Kristo, ang pagbati sa responsibilidad alang sa kaugalingon nimong kaayohan 
mopuno sa imong kasingkasing, ug ang mga pagbati nga may katungod 
mahanaw.

 Sa unsang paagi ang pagdepende sa uban molimit sa atong personal 
nga paglambo?

 Nganong importanting malikayan nga magsalig lang sa gobyerno o sa 
mga sosyal nga programa?

 Unsa ang nag-uban nga mga risgo kon magsalig lang sa uban, lakip sa 
pamilya, para sa personal natong panginahanglan?

Hisguti:

Basaha:
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2: MAGTAMBAYAYONG SA PAGDUMALA SA KWARTA

Sa unsang paagi nakaapekto kanimo sa espiritwal ug emosyunal nga 
paagi ang imong panalapi?

Pamalandungi:

Usa sa midagsang ug impluwensyal kaayong himan ni Satanas sa pagguba 
sa mga pamilya mao ang kawalay pag-amping sa pinansyal ug sa nag-uban 
nga stress o tensyon. Tungod kay sentro sa plano sa Langitnong Amahan 
ang mga pamilya (tan-awa sa Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa Kalibutan), 
importante nga likayan nato ang mobasol sa uban, kawalay pagsalig, ug 
kapungot sulod sa atong panimalay. Minyo ka man o single, ang maala-
mong pagkatinugyanan sa panalapi maghimo nga magkasuod ang mga 
minahal ug ngadto sa Dios, ug mamahimong panalipud gikan sa dautan; 
ang usa ka hiniusang pamaagi sa pagkatinugyanan sa panalapi magdala og 
pasalamat, paghiusa, ug kalinaw sa kaulahian.

Nganong importante sa mga kapikas ang magkahiusa sa hilisgutang 
pinansyal?

Hisguti:

Ang mga kapikas sa kasagaran naggikan sa managlahing kultura, ekonomi-
ya, ug relihiyusong mga kaagi. Tingali magkalahi ang ilang mga tradisyon, 
mga teknik sa pag-atiman sa mga bata, ug mga kinaiya sa pagpanggasto. 
Ang usa ka kapikas posibling interesado sa pag-monitor sa mga gasto ug 
magsunod sa budget, ug ang paris tingali nagtan-aw niini nga makapuol ug 
lisud. Tingali magsugod ang panaglalis tungod niini. Hinoon ang paghangop 
sa matag usa nga kalahian ug tinuoray nga pagpaminaw uban sa gugma ug 
pagpaubos makapasiugda og usa ka palibut sa paghiusa. Kon ikaw single 
pa, importante nga magmatinuoron ka sa imong kaugalingon ug iapil ang 
Ginoo sa imong mga pagdesisyon sa pagkatinugyanan sa panalapi.

Daghang magtiayon mituo nga ang solusyon sa ilang mga problema sa 
pinansyal mao ang pagpadako sa ilang kinitaan. Apan, ang wala magkahiu-
sang pamaagi sa pagdumala sa kwarta mas makadaot sa usa ka relasyon 
kay sa gamay nga kinitaan o kakulang sa mga kapanguhaang pinansyal.

Basaha:

Basaha:
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Sa unsang paagi ang kadili magkasinabut sa pinansyal mas makadaot kay 
sa gamay rang kinitaan o kulang sa kapanguhaan?

Hisguti:

it o i  a in  . ton, “ ng pag a a a pana api a pa i a 
kinahanglang sabutan sa bana ug asawa pinaagi sa pagsalig ug walay 
tinagoang kinaiya. Kon kontrolahon ang kwarta sa usa ra ka kapikas isip 
tinubdan sa gahum ug awtoridad mosangput kini sa pagkadili patas sa 
kaminyoon ug dili angay. Sa sukwahi nga paagi, kon ang kapikas boluntar-
yong dili manginlabut bisan gamay sa pagdumala sa panalapi sa pamilya, 
kapakyasan kana sa gikinahanglang responsibilidad” (One for the Money: 
Guide to Family Finance [booklet], 2006, 3).

Sa unsang paagi ang pagkahiusa sa imong kapikas mousab sa imong 
kinabuhi?

Hisguti:

Ang Maalamong Pagkatinugyanan sa Panalapi Mag-andam Kanato 
alang sa Kaminyoon

Nangandam ka man para sa kaminyoon o single, o diborsyado, o biyuda, 
ang maalamong pagkatinugyanan sa panalapi makatabang nga maandam 
ka para sa umaabut nga mga pakigrelasyon. Daghang bag-o nga magtiayon 
nagpas-an og utang ug ang dili maayong kinaiya sa pagpanggasto nadala sa 
ilang relasyon, nga maoy hinungdan sa lisud nga sinugdanan sa ilang 
kaminyoon. Ang paningkamot nga makapalambo og maayong kinaiya sa 
paggasto, pagtigum, ug pagpaminus o pagwagtang sa utang modapit sa 
Espiritu sa inyong relasyon ug makamugna og lig-ong pundasyon alang sa 
malampusong kaminyoon.

Sa unsang paagi ang pagkamaalamong tinugyanan sa panalapi karon 
makatabang nimo nga maandam para mahimong mas maayong kapikas sa 
umaabut?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Tubaga sa matinuorong paagi ang mosunod nga mga pangutana.

UNSAY AKONG GIBATI MAHITUNGOD  
SA AKONG GINASTUHAN?

Wala 
gyud

Usahay
Kasa-
garan

Kanu-
nay

1. Makigtambag ko sa Ginoo mahitungod sa akong panalapi 
[pinansyal].

2. Makigtambag ko sa akong kapikas mahitungod sa among 
panalapi [pinansyal].

3. Ang pinansyal maoy tinubdan sa personal nga stress o 
tensyon.

4. Akong itago (o unta akong matago) sa akong kapikas ang 
akong ginastuhan.

5. Mosupak ko sa akong kapikas mahitungod sa panalapi 
[pinansyal].

Step 2: Puli-puli nga mopaambit sa inyong mga tubag diha sa ibabaw kauban sa inyong 
kapikas o partner. Kon wala motambong ang inyong kapikas, hangyoa siya sa pagkompleto 
sa mao ra gihapong assessment kon magkauban na mo, ug dayon ribyuha ang inyong mga 
tubag. Hinumdumi ang pagpaminaw uban sa gugma ug pagpaubos sa mga tubag sa inyong 
ka-partner.

Sa unsang paagi nga mas mapahiuyon nimo ang imong kaugalingon 
ngadto sa imong kapikas ug sa Ginoo?

Pamalandungi:
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3. MAGHIMO OG REGULAR NGA MGA FAMILY COUNCIL

Sa milabayng semana gihisgutan nato ang kaimportante sa pagpakitambag 
sa Ginoo. Gusto Siyang motabang nga molampus ka. Agig dugang sa 
pagpakitambag sa Ginoo, mitudlo ang mga propeta sa kaimportante sa 
paghimo og regular nga mga family council.

“ a i  o n i ,” anaa a . .o g i o . a a  i o  a a a ang 
pa ina  .

Sa unsang paagi ang paghimo og family council nakabenipisyo kanimo ug 
sa imong pamilya?

Hisguti:

HISGUTI ANG PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI SA INYONG FAMILY 
COUNCIL

Ang regular nga executive family council tali sa bana ug asawa maoy 
pinakamaayong higayon nga mahisgutan ang pagkatinugyanan sa panalapi. 
Kon single ka, pagpili og usa ka ginikanan o laing sakop sa pamilya, imong 
ka-roommate, mentor, o higala ug paghimo og regular ug matinuorong 
council kauban niya mahitungod sa imong panalapi. Kon minyo ka, tingali 
nagkinahanglan nga maghimo ka og importanting mga diskusyon uban sa 
imong kapikas hangtud mahuman kini nga kurso. Human niini nga kurso, 
ang paghimo og regular nga family council makatabang nga makapadayon 
kamo nga mas mahiusa ug mas ma-self reliant.

Usa sa inyong mga commitment niining semanaha mao ang paggahin og 
panahon nga maghimo og regular nga family council. Isip kabahin sa inyong 
family council, hisguti ang panalapi. Mahimo ninyong gamiton ang outline 
a “Sa p  a a i  o n i  i ion” nga naa a no  nga pa ina 

aron mogiya niini nga bahin sa inyong family council.

Basaha:

Tan-awa:

Basaha:
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MAGK AUBAN, MATAG GABII

Miabut una og lima ang among anak ug daghang tuig usa pa namo naamguhan (tingali kapin sa 
20 ka tuig), apan ang paghimo og pag-ampo sa managtiayon kada gabii—nga siya ra ug ako, 
mangluhod ug maggunitay—usa sa mga butang nga sukad among nahimo nga impluwensyal 
kaayo sa pagpanalangin ug paglig-on sa among relasyon. Kon ang usa namo magbiyahe, buha-
ton namo ni sa telepono!

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Igo ba ang imong pag-monitor sa imong mga gasto? Unsay imong 
nakat-unan mahitungod sa imong mga paggasto? Sa unsang 
paagi nimo mapalambo ang proseso sa imong pag-monitor sa 
mga gasto?

 i g ti ang ga ta a a nt nga naa a pa ina  .

Part 2: Plano

 Sa unsang paagi mas momaayo ang inyong komunikasyon mahi-
tungod sa inyong panalapi [pinansyal]?

 Unsay inyong mahimo, kon gikinahanglan, aron mawagtang nga 
magsalig lang sa pamilya, gobyerno, simbahan, o sosyal nga 
tabang sa butang nga temporal?
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Ako moingon nganha kaninyo, paghiusa; ug kon kamo dili magkahi-
usa kamo dili akò” (D&P 38:27).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos



2: PAGKAHIUSA SA PAMAAGI SA ATONG PAG-ATUBANG SA PANALAPI [PINANSYAL]

30

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B Magpadayon ko sa pag-monitor sa akong kinitaan ug mga gasto karong 
semanaha.

C Maghimo ko og family council ug hisgutan ang pagkatinugyanan sa panalapi.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MGA K APANGUHA AN

MGA FAMILY COUNCIL
Gipaambit ni Elder M. Russell Ballard ang mosunod mahitungod sa mga 
family council:

“Mituo ko nga ang mga council maoy pinakaepektibong paagi aron makaku-
ha og tinud-anay nga mga resulta. Dugang pa, nasayud ko nga ang mga 
council mao ang pamaagi sa Ginoo ug nga gilalang Niya ang tanang butang 
sa uniberso pinaagi sa council sa langit, sigun sa gihisgutan sa balaang 
kasulatan.
“Hangtud karon, hinoon, wala pa ko makapamulong sa kinatibuk-ang 
komperensya mahitungod sa pinakauna ug mahinungdanon—ug tingali 
ang labing importante—sa tanang council: ang family council.
“Ang mga family council kanunay nga gikinahanglan. Kini sa pagkatinuod, 
mahangturon. Nasakop kita sa usa ka family council didto sa premortal nga 
kalibutan, dihang nagpuyo kita uban sa atong langitnong mga ginikanan isip 
ilang espiritu nga mga anak.
“Ang family council, kon ipahigayon uban sa gugma ug Kristohanon nga 
mga kinaiya, makaminos sa impluwensya sa modernong teknolohiya nga 
kasagarang makabalda kanato sa paggahin og mahinungdanong panahon 
sa usag usa ug usab kalagmitang modala og dautan sulod gayud sa atong 
mga panimalay.
“Palihug hinumdumi nga ang mga family council lahi kay sa family home 
evening nga buhaton kada Lunes. Ang mga home evening magtutok 
kasagaran sa mga instruksyon sa ebanghelyo ug mga kalihokan sa pamilya. 
Ang mga family council, sa laing bahin, mahimong buhaton sa bisan unsang 
adlaw sa semana, ug kasagaran usa kini ka miting diin ang mga ginikanan 
maminaw—sa usag usa ug sa ilang mga anak.
“Mituo ko nga dunay labing minos upat ka matang sa family council:

 Una, ang kinatibuk-an nga family council nga apilan sa tibuok 
pamilya.

 Ikaduha, ang executive family council nga apilan sa mama ug papa.
 Ikatulo, ang limitado nga family council nga apilan sa mga ginikanan 

ug usa ka anak.
 Ikaupat, ang one on one nga family council nga apilan sa usa ka 

ginikanan ug usa ka anak.”
“ ga a i  o n i ,” Ensign o Liahona, Mayo 2016, 63)

Bali  a a ina
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PAGBAYAD SA IK APULO 
UG MGA HAL AD

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Maghinulsol	ug	Magmasulundon

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Usba	ang	Imong	Pamaagi	sa		

Pagdumala	sa	Kwarta
	2.	 Bayad	sa	Ikapulo	ug	mga	Halad

3
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3: PAGBAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  I-monitor ang akong kinitaan ug mga gasto.

C  Hisgutan ang pagkatinugyanan sa panalapi sa akong family 
council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-tibang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini nga 
workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban niya 
ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos



35

STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsa nga mga pattern o habit ang inyong nadiskubrihan samtang 
gi-monitor ang inyong mga gasto?

 Unsa ang inyong nakat-unan gikan sa imong family council? Unsay 
inyong nakat-unan gikan sa assessment sa panalapi [pinansyal] (tan-awa 
a pa ina 

 Unsay gikatabang kaninyo sa pakigtrabaho kauban sa action partner?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: MAGHINULSOL UG  
MAGMA SULUNDON—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

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

“ i n  ing  ing ,” anaa a . .o g i o . a a  
i o  a a a ang pa ina 

Unsa nga mga panalangin ang imong nadawat tungod sa pagsu-
nod sa mga balaod sa Dios? Sa unsang paagi ang paghinulsol 
makatabang kanato sa pag-uswag?

Doktrina ug mga Pakigsaad 130:20–21 ug ang kinutlo ni Propeta 
Joseph Smith (naa dapit sa tuo)

KALIHOKAN

Ang pagkamasulundon sa piho nga mga balaod makahatag og piho nga mga 
panalangin.

Step 1: Sa imong kaugalingon, isulat diha sa wala nga kolum ang pipila ka mga 
panalangin nga imong gitinguha.

Step 2: Ilha kon unsa nga mga balaod o mga baruganan ang kinahanglan nimong 
sundon aron madawat ang mga panalangin nga imong gitinguha.

MGA PANALANGIN NGA GUSTO NAKONG MADAWAT MGA BALAOD O MGA BARUGANAN 
NGA SUNDON

Tulo ka bulan nga tinigum
Mga ikapulo ug mga halad (Malaquias 
3:10–12)
Magsunod sa budget

a a a ang o  :  g ang ga kin t o ni    . 
o an  g ni i nt  Sp n   . i a  a pa ina  . 

Nganong kinahanglan kitang maghinulsol, mobalaan sa atong 
kaugalingon, ug maningkamot sa paghimo og maayo samtang 
maningkamot kitang ma-self-reliant?

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

 Sunda ang balaod nga imong gipili sa kalihokan nga naa sa 
ibabaw.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa pagkamasulundon.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Adunay usa ka balaod . . . 
nga diha ang tanan nga 
mga panalangin 
gipasikad—Ug kon kita 
makadawat og bisan 
unsa nga panalangin 
gikan sa Dios, kini 
tungod sa pagsunod 
niana nga balaod diin 
diha kini gipasikad.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 130:20–21

“Ako kining gihimo nga 
lagda: Kon ang Ginoo 
mosugo, buhata kini”

Mga Pagtulun-an sa 
mga Presidente sa 
Simbahan: Joseph 
Smith (2007), 190



37

ANG PAGKAMASULUNDON MAKAHATAG OG PANALANGIN

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

 
Pagkanindot nga saad! “Siya nga maghu-
pot sa mga sugo [sa Dios] makadawat og 
kamatuoran ug kahayag, hangtud siya 
pagahimayaon diha sa kamatuoran ug 
masayud sa tanan nga mga butang” [D&P 

: . . . .

Akong mga kaigsoonan, ang labing dako 
nga pagsulay niini nga kinabuhi mao ang 
pagkamasulundon. “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 gitukod sa wala pa ang 
katukuran sa kalibutan” [D&P 132:5].

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

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

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

Ang Manluluwas mipakita sa tiunay nga 
gugma sa Dios pinaagi sa pagpuyo og 
hingpit nga kinabuhi, pinaagi sa pagtu-
man sa balaang misyon nga para Kaniya. 

Wala gayud Siya magmapahitas-on. Wala 
gayud Siya magpagarbo. Wala gayud Siya 
magmabudhion. Nagmapainubsanon 
gayud Siya kanunay. Sinsero gayud Siya 
kanunay. Masulundon gayud Siya 
kan na . . . .

Sa dihang Siya nakasinati sa panghingu-
tas sa Getsemani, diin Siya milahutay sa 
ingon ka sakit nga ang “iyang singot 
gihulagway nga mga nanibug-ok daw apol 
nga nagpangatagak sa yuta” [Lucas 
22:44], Iyang gipakita ang pagkamasulun-
don nga Anak pinaagi sa pagsulti, “Ama-
han, 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 
kamatuoran ug masayud sa tanan nga 
mga butang” [D&P 93:28].

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

(“Ang Pagkamasulundon Makahatag og 
Panalangin,” Ensign o Liahona, Mayo 2013, 
89, 92)

Bali  a a ina

“Kon ganahan kita og 
mga luho [luxury] o 
gani sa mga gikina-
hanglan labaw pa sa 
pagkamasulundon, 
mawala kanato ang 
mga panalangin nga 
gusto Niyang ihatag 
kanato.”

SPENCER W. 
KIMBALL, sa 
The Teachingsof
Spencer W.Kimball, 
ed. Edward L. 
Kimball (1982), 212

“Ang Ginoo mopanala-
ngin niadtong kinsa 
gusto nga molambo, 
kinsa modawat sa 
panginahanglan sa 
mga sugo ug maning-
kamot sa pag-angkon 
niini. . . . Motabang 
Siya nga kamo maghi-
nulsol, moayo, sa bisan 
unsang ayuhunon, ug 
sa pagpadayon. Sa dili 
madugay inyong 
maangkon ang 
kalampusan nga 
inyong gitinguha.”

JEFFREY R. HOLLAND, 
“Ugma ang Ginoo 
Mobuhat og Katinga-
lahan diha Kaninyo,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2016, 126

“Magputli kamo: “kay 
ugma si Jehova 
magbuhat ug mga 
katingalahan sa inyong 
taliwala.”

JOSUE 3:5
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1 
MOBAYAD SA IKAPULO  
UG MGA HALAD

DISKUSYON KARON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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Ngano kaha nga ang “pagbayad sa ikapulo ug mga halad” mao man ang 
unang ang-ang sa Mapa alang sa Kalampusan sa Pagkatinugyanan sa 
Panalapi?

Hisguti:

Gitambagan ang mga miyembro sa Simbahan sa pagbayad sa ilang mga 
ikapulo ug mga halad sa dili pa mobayad sa ubang galastuhan, bisan sa 

ga pangina ang anon. it o i  a in  . ak , “ang pag a a  a 
ikapulo usa ka pag-testing sa mga prayoridad” (“Tithing,” Ensign, Mayo 1994, 
35). Kon ipakita nimo sa Dios ang imong mga prayoridad, maablihan nimo 
ang mga oportunidad para Siya mopanalangin kanimo. Sa kasagaran 
hatagan og emphasis sa kasulatan nga kinahanglang buhaton sa han-ay 
nga paagi ang tanan nga butang. (Para sa mga pananglitan, tan-awa sa 

  ga aga- o into : , o ia  : , g okt ina g ga akig aa  
93:43.)

it o i i nt    . ant, “ ng ga a aki g a a  kin a 
nag atin o on ga  a io , kin a i a a  a i ang ikap o, . . . gi atagan 
sila sa Dios og kaalam mao nga nahimo nila ang paggamit sa nahibiling 
ika-siyam nga bahin, ug mas dako kini og bili kanila, ug mas daghan sila’g 
natuman gumikan niini kay sa wala sila magmatinud-anon sa Ginoo” (sa 

on n  po t, . , .

Sa unsang paagiha kaha ang pagbayad og una sa ikapulo nakatabang nimo 
nga magamit og tarung ang nahibiling ika-siyam nga bahin sa naa nimo nga 
kwarta?

Hisguti:

1. USBA ANG IMONG PAMAAGI SA PAGDUMALA SA KWARTA

Aron makabayad og una sa ikapulo ug mga halad, gikinahanglan nga usbon 
nimo ang kinatibuk-an nimong pamaagi sa pagdumala sa kwarta. Ang 
pag-atiman sa kasamtangan nga gasto sa pagpakabuhi sa kasagaran 
mobuntog sa atong abilidad sa pagtigum alang sa umaabut ug pagtukod 
og seguridad sa pinansyal. Gisunod sa kadaghanan kini nga pamaagi sa 
pagkatinugyanan sa panalapi: bayaran nila og una ang diha-dihang pangi-
nahanglanon sama sa pagkaon, kasilungan, transportasyon, ug health care, 
sa paghunahuna nga makatigum og kwarta ug ang nahabilin mao ray 
ibayad sa ikapulo. Kini nga pamaagi gihulagway sa mosunod nga diagram.

Basaha:

Basaha:
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KOMON NGA PAMAAGI

➀ ➁ ➂➃
Kita 

makadawat 
og k a ta

Kita mobayad sa atong 
kasamtangang pangi-

nahanglan ug mga 
magustohan

Kita mobayad sa ikapulo o  
magtigum og gamay, apan  
kon aduna lang kitay subra

Madawat 
nga 

kinitaan

Ba ad a 
a a an an  

ala u an

a ad a 
a i a ul  

u  a alad

a ali  n a 
inan al n a 

i uridad

Samtang komon na kaayo kini nga praktis, dunay mas maayong pamaagi sa 
pagkatinugyanan sa panalapi: Inig kadawat nimo sa kinitaan, unaha pagba-
yad ang imong ikapulo ug dayon paglahi og kwarta para sa  kaugalingon 
nimong kaugmaon—bisan og gamay ra kaayo. Dayon, gamita ang unsay 
nahibilin (ang dakong bahin sa imong kinitaan) sa paggasto sa imong 
pagpakabuhi. Kini nga pamaagi gihulagway sa diagram nga naa sa ubos.

PAMAAGI SA SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃
Kita makadawat 

og kwarta
Kita mobayad og 

na  a inoo
Ikaduha, kita 
mobayad sa 

atong ka g aon

Dayon atong bayaran 
ang atong kasamtangang 
panginahanglan ug mga 

magustohan

Madawat nga 
kinitaan

a ad a 
a i a ul  u  

a alad

a ali  n a 
inan al n a 

i uridad

Ba ad a a a a-
n an  ala u an

Unsa ang pipila ka mga kalainan tali niining duha ka mga paagi? Nganong 
nahukman man sa daghan kaayong tawo ang pagsunod sa mas komon 
nga pamaagi sa pagkatinugyanan sa panalapi?

Hisguti:

Basaha:



41

Gamiton nato ang paghulgway sa ubos gamit ang garapon, pipila ka bato, 
ug balas, aron ipakita ang kaalam nga ilahi og una ang kwarta sa Ginoo ug 
a ka ga ingong ka g aon tan-a a a St p n  . o , .  og  i , 
g a  . i , First Things First: To Live, to Love, to Learn, to Leave a 

Legacy [1994], 88–89).

Ang garapon nagrepresentar sa kinitaan: kapanguhaan nga limitado ang 
gidak-on. Tanan kita dunay mga garapon nga managlahi ang gidak-on, apan 
ang baruganan nga gihisgutan dinhi pareho ra para sa tanan. Ang mga 
bato ug balas, kon isulod sa garapon, nagrepresentar sa mga paagi sa 
paggamit nato sa atong kwarta. Niini nga ehemplo, ang dagko ug gagmayng 
bato nagrepresentar sa long-term natong mga prayoridad—sa paglahi og 
kwarta para sa Ginoo ug para sa atong kaugalingong kaugmaon—ug ang 
balas nagrepresentar sa kasamtangan natong mga panginahanglan ug mga 
gusto.

Ibutang nato ang mga item sulod sa garapon gamit ang mas komon nga 
pamaagi sa pagkatinugyanan sa panalapi.

KOMON NGA PAMAAGI

➀ ➁ ➂ ➃

Bantayi nga kon iuna nimo og bu-bu ang balas, wala nay igong lugar para 
sa mga bato aron maarang ang tanan.

Karon ibutang nato ang item sulod sa garapon gamit ang mas self-reliant 
nga pamaagi sa pagkatinugyanan sa panalapi.

PAMAAGI SA SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃

Basaha:

Basaha:
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Bantayi nga kon iuna nimo og sulod ang mga bato, duna pay lugar para 
masulod ang tanang balas.

Sa unsang paagi kini nga ehemplo may kalambigitan sa pagbayad sa 
ikapulo ug pagtigum og kwarta? Nganong ang tanan naarang man sa 
garapon sa ikaduhang higayon? Sa unsang paagi ang mga bato nga iuna 
og  tang a ga apon a an ka p o a pagpakita og pagt o

Hisguti:

Sa tibuok niini nga kurso padayon nimong makat-unan unsaon sa paggamit 
ang mas self-reliant nga pamaagi sa pagkatinugyanan sa panalapi. Bisan og 
ang pagsunod niining self-reliant nga pamaagi sa sinugdanan tingali dili 
komportable, makatabang kini nga mas maandam kamo sa umaabut. 
Natural lang ang pagkabalaka nga basin wala ka nay igong kwarta para sa 
kasamtangan nimong panginahanglan kon mobayad ka og una sa ikapulo 
ug maglahi pa og kwarta nga itigum. Usa kini ka pagsulay sa pagtuo. Kausa 
gisultihan sa usa ka maalamon nga bishop ang nahadlok nga bag-ong 
convert, “Kon ang pagbayad sa ikapulo nagpasabut nga dili ka kabayad sa 
tubig o kuryente, bayad og ikapulo. Kon ang pagbayad sa ikapulo nagpasa-
but nga dili ka kabayad sa abang, bayad og ikapulo. Kon ang pagbayad sa 
ikapulo nagpasabut nga wala kay igong kwarta sa pagpakaon sa imong 
pa i a, a a  og ikap o. i i ka ta ik an a inoo” a a on  . t, 
“Sagradong Mga Kausaban,” Liahona, i .  ,  .

Sa imong pagsubay sa imong mga gasto, makita tingali nga duna kay 
kinitaan. Hunahunaa kon sa unsang paagi nimo gidumala ang imong 
kwarta ug unsaon nimo nga molambo ang imong pagbayad og una sa 
ikapulo ug sa imong kaugalingong kaugmaon. Usa sa imong mga commit-
ment niining semanaha mao ang paggamit niining mga baruganan ug 
ipadayon ang pag-monitor sa imong kinitaan ug mga gasto niining 
semanaha.

Samtang ang pagkuha sa self-reliant nga pamaagi sa pagkatinugyanan sa 
panalapi nag-require sa paggamit og pagtuo kang Jesukristo, nag-require 
usab kini sa paggamit sa tukmang mga kahanas sa panalapi. Sa sunod 
semana, magsugod ka sa pagbansay sa kahanas sa tukmang paggamit sa 
budget, nga makatabang nga makakontrolar ka sa imong pagpanggasto ug 
makaigo ang imong kwarta nga ibayad sa tanan nimong mga gastuhan.

Sa unsang paagi ang pagbayad og una sa ikapulo ug pagtigum og kwarta 
makausab sa imong kinabuhi?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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2. MOBAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

“ ng a ao  a ikap o i p ,” it o i i nt  a   . a t nga 
sakop sa Unang Kapangulohan. “Bayaran nato ang ikapulo nga bahin sa 
atong tinagsa nga kinitaan matag tuig. Ang tubo gihubad sa Unang Kapa-
ngulohan nga kinitaan. Kon unsay mahimo sa 10 porsyento sa atong 
tinagsa nga kinitaan anaa ra kana tali sa matag usa kanato ug sa atong 

ag at. . . . Sa a a gi ti a a ka on t a o a: Sa pag a a  
a ikap o, i i i po tant  kon at  ka o po . . . . on okita ka og 

dakong kwarta, bayari ang 10 porsyento. Kon gamay ra kaayo ang imong 
kita, o a a  gi apon ka og  po nto” “ p ning t  in o  o  
Heaven,” Ensign, Nob. 1998, 59).

“Widow of Zarephath,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? Basaha ang 
pa ina  .

Nganong ang biyuda sa Zarepta mihatag man sa katapusan niyang pagka-
on sa propeta nga si Elijah? Ikaw makahimo ba niana? Ngano o nganong 
dili man?

Hisguti:

Ang balaod sa ikapulo naa nang daan sukad pa sa kapanahunan sa Daang 
Tugon. Sa Malaquias, atong mabasa nga kon mobayad kita og ikapulo, ang 
Ginoo moabli sa mga “bintana sa langit” ngari kanato (tan-awa sa Malaquias 
3:10).

it o i  a i   . na , “ ng i o o nga ga ta oanan a 
langit nga gigamit ni Malaquias daghan og pagtulun-an. Ang hayag moagi sa 
mga tamboanan pasulod sa building. Sa samang paagi, ang espirituhanong 
kahayag ug panglantaw ibu-bu pinaagi sa mga tamboanan sa langit ug 

a a at a atong kina i kon kita o no  a a ao  a ikap o. . . . ita 
tingali nanginahanglan ug nangamuyo og tabang nga makakita og trabaho. 
. . . ng pi it a  nga ga a nga akapa i o nato a pag-i a a ga opo t -
ni a  a t a a o nga a a a anta i a an. . . . ita a i ong oting -
ha ug motrabaho aron madugangan ang atong sweldo aron mas 

aka angkap a ga kina ang anon a kina i. . . .  a ang it a -
yon] siguro kita gusto ug naglaum og mas dakong sweldo, apan ang 

Basaha:

Tan-awa:

Basaha:
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panalangin nga atong nadawat pinaagi sa mga tamboanan sa langit mahi-
mong mas dakong abilidad  sa pag-usab sa atong kahimtang kay sa magla-
um nga ang atong kahimtang mausab pinaagi sa uban o sa laing butang” 
(“Ang mga Tamboanan sa Langit,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 18).

Sa unsang mga paagi nga ang espiritwal nga kahayag (o personal nga 
inspirasyon) migiya kanimo aron mausab ang kaugalingon nimong mga 
kahimtang?

Hisguti:

Ang Balaod sa Puasa

“Sa naandan ang tukmang pagsunod sa adlaw sa puasa mao ang dili 
pagkaon ug pag-inom sa duha ka sunod-sunod nga kan-anan sulod sa 24 
oras, pagtambong sa miting sa puasa ug pagpamatuod, ug paghatag og 
ubay-ubay nga halad sa puasa aron pagtabang sa nanginahanglan” (Hand-
book 2: Administering the Church 2010] 21.1.17).

Ang mga halad sa puasa gamiton sa pagtabang sa mga kabus ug sa 
nanginahanglan. Ang paghatag og ubay-ubay nga halad sa puasa mopatu-
bo usab sa atong kapasidad nga mahimong self-reliant.

it o i    . o an , “ opa at o  ko a ga i ag o, a 
espiritwal ug temporal, nga moabut niadtong nagsunod sa balaod sa 
p a a. . . . a a a kanang ag a ong p i i i o a i i o ino  ka a 
bulan, ug hatag og daghan kon itugot sa kahimtang sa inyong halad sa 
puasa ug ubang humanitarian, educational, ug misyonaryo nga mga 
kontribusyon. Mosaad ko nga ang Dios mohatag og daghan kaninyo, ug 
kadtong kinsa nahupay sa inyong tabang motawag sa inyong ngalan og 
bulahan sa hangtud” (“Dili ba Kitang Tanan Makililimos?” Ensign o Liahona, 
Nob. 2014, 42).

Unsa ang imong mahimo aron molambo ang imong pagpuasa?Hisguti:

Basaha:
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HISGUTI ANG IKAPULO UG MGA HALAD SA PUASA SA INYONG FAMILY 
COUNCIL

Atol sa inyong family council karong semanaha, hisguti ang benipisyo sa 
pagbayad sa ikapulo ug paglahi og kwarta para sa tigum diha dayon human 
madawat ang inyong kwarta. Tinoa kauban sa imong kapikas unsaon nga 
molambo ang imong pagpuasa.

a i o ni ong ga iton ang o t in  a “Sa p  a a i  o n i  i -
sion” nga naa sa ubos.

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

 Part 1: Ribyu

 Nagbayad ka ba og matinuoron ug hingpit nga ikapulo?

 Naghatag ka ba og ubay-ubay nga halad sa puasa?

 Kumusta ang imong pag-monitor sa imong kinitaan ug mga gasto 
(tan-awa sa chapter 1)?

 Part 2: Plano

 Unsay pwede nimong buhaton aron makabayad og matinuoron 
ug hingpit nga ikapulo?

 Unsay imong hunahuna sa paghimo og ubay-ubay nga halad sa 
puasa?

 Unsaon nimo sa pagpalambo ang imong pagpuasa?

 Unsaon nimo sa pagsunod ang pamaagi sa pagka-self- reliant 
ngadto sa pagkatinugyanan sa panalapi  (tan-awa sa mga pahina 
39–40)?

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Tubaga sa matinuorong paagi ang tanang pangutana nga nagsunod.

UNSAY AKONG GIBATI MAHITU-
NGOD NIINI NGA KASINATIAN?

Wala 
gyud

Usahay
Kasa-
garan

Kanu-
nay

1. Ang matag sakop sa grupo mo-report sa iyang mga 
commitment.

2. Ang among grupo magsugod ug mahuman sa eksaktong oras.

3. Gibati nako nga dunay paghiusa sa akong mga sakop sa 
grupo.

4. Mibati ko sa Espiritu sa among mga group meeting.

5. Ang tanan sa grupo parehong miapil.

6. Akong gibati nga naglambo ko padulong sa pagka-self reliant.

7. Gibati nako nga gihigugma ko sa mga sakop sa akong grupo.

Unsay among mahimo aron molambo ang among kasinatian sa grupo?Hisguti:

SAYON R A K A AYO!

Sa balay usa ka gabii human sa group meeting, ang akong asawa ug ako determinadong magsu-
god nga maglahi og kwarta para itigum sa dili pa mi mobayad sa among kasamtangang mga 
gastuhan para mabuhi. Nakigsulti siya og tawo sa among credit union pagkasunod adlaw, ug ila 
siyang giingnan nga mahimo ra nilang i-awtomatic sa pagpadala ang porsyon sa matag direktang 
deposito nga tseke ug ang laing porsyon—kon pilay among mahukman—ngadto sa among tigum. 
Karon sa matag higayon nga bayaran ko, awtomatik kini moadto sa gilahi nga mga account. Sayon 
ra kaayo! Ang pagtigum og kwarta karon butang nga dili na gani namo hunahunaon pa!
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“ a -a nin o ang ti ok ikap o nga to a a a  tipiganan . . . g 
pinaagi niini a i ako ka on . . . kon i i a k an ko kanin o ang 
mga tamboanan sa langit, ug bu-boan ko kamo sa panalangin, sa 
pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagda-
wat niini” (Malaquias 3:10–12).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B  Magpadayon ko sa pag-monitor sa akong kinitaan ug mga gasto karong 
semanaha.

C  Maghimo ko og family council ug hisgutan ang ikapulo ug mga halad.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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ANG BIYUDA SA ZAREPTA
Ang biyuda sa Zarepta, nga usa sa pinakakabus sa mga kabus, usa gayud ka 
self-reliant kaayo nga tawo bisan sa iyang himatyon, gidaut sa huwaw nga 
yuta. Karon, mahinumduman nimo, nga hapit na mahurot ang iyang 
pagkaon ug nag-andam siya’g mga sugnod aron makahaling para iluto sa 
katapusan niyang pagkaon. Daw sukwahi kadto sa self-reliance. Apan 
lawum na kaayo ang espiritwal niyang gamut sa self reliance, nga dihang 
gipangayo sa propeta sa Dios ang katapusang porsyon sa iyang pagkaon, 
“ i a nag at a a a p ong ni ia ”   ga a i : . ag-ingon ang 
mga kasulatan kanato nga sa nahurot ang katapusan niyang lugas nga 
gipakaon sa propeta, “ang tadyaw sa harina wala makulangi ni mahutdan 
ang tibud-tibud sa lana” (bersikulo 16), “ug siya, ug siya nga lalaki, ug ang 
mga kauban sa iyang balay, mingkaon sulod sa daghang mga adlaw” 

ik o  . apit na i a a t i og pagkaon, apan a a i a a t i
dili tungod kay duna siyay igong kwarta, apan tungod duna siyay igong 
pagtuo. Kon mobuhat kita sa atong pinakamaayo sa pagsunod sa ebang-
helyo ug mobuhat sa tanan kutob sa atong mahimo sa pagsuporta sa 
atong kaugalingon, gantihan sa Ginoo ang atong pagtuo ug pagkugi.

Bali  a a ina

MGA K APANGUHA AN
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ANG PAGHIMO 
OG BUDGET

ANG AKONG BARUGANAN  
SA MY FOUNDATION  
A  A

◦	 Pagpuyo	og	Balanse	nga	Kinabuhi

MGA BARUGANAN UG  
KAHANAS SA PANALAPI
	1.	 Pagmugna	og	Budget
	2.	 Ibalanse	ang	Budget
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 A  A   B

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  I-monitor ang akong kinitaan ug mga gasto.

C  Hisgutan ang ikapulo ug mga halad sa puasa sa akong family 
council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG IMONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsay gikatabang sa pagpakitambag sa Ginoo kanimo?
 Unsay imong nakat-unan gikan sa pag-monitor sa imong kinitaan ug 

mga gasto?
 Unsay gikatabang kanimo sa pakigtrabaho kauban sa action partner?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Buhata lang ang 
pinakamaayo kutob sa 
mahimo matag adlaw. 
Buhata ang mahinung-
danong mga butang 
ug, dili lang ninyo kini 
mabantayan nga, 
puno na ang inyong 
kinabuhi sa espirituha-
nong panabut nga 
mopamatuod kaninyo 
nga gihigugma kamo 
sa Langitnong Ama-
han. Kon mahibalo 
ang usa ka tawo niini, 
ang kinabuhi mapuno 
sa katuyoan ug 
kahulugan, nga mas 
sayon mamentinar ang 
pagkabalanse.”

M. RUSSELL BAL-
LARD, “Pagbalanse 
sa Inyong Kinabuhi,” 
Liahona, Sept. 2012, 
50

“Busa, ayaw paggasto 
og salapi alang niana 
nga walay bili, ni ang 
inyong kahago niana 
nga dili makatagbaw.”

2 NEPHI 9:51

MY FOUNDATION: MAGPUYO OG BAL ANSE 
NGA KINABUHI—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Unsaon nako nga ang inadlawng mga panginahanglan sa kinabu-
hi kanunay nga balanse?

“  g t  an  o tion ,” anaa a . .o g i o . a a  
i o  a a a ang pa ina  .

Unsay gihimo sa Manluluwas aron makaangkon og balanse nga 
kinabuhi?

o ia  : ,   p i : , g ang kin t o ni  .   
a a  naa a t o  g ni i nt  a   . a t a pa ina 

Unsang mga butanga ang mahimong ipa-simplify o wagtangon sa 
atong kinabuhi aron masinati nato ang dugang nga kalipay?

KALIHOKAN

Step 1: a a a ang kin t o ni  a in  . ak  a pa ina  .

Step 2: Sa imong kaugalingon, hunahunaa unsaon nimo sa pagpakabuhi matag 
semana. Karon hunahunaa nga nadugangan na og 25 ka tuig ang imong edad ug 
mao ra gihapon ang imong kinabuhi. Kompletuha ang duha ka pamahayag sa 
ubos mahitungod sa imong kinabuhi:

Wala lang nako magahini og igong panahon  

Migahin ko og dakong panahon  

Step 3: Aron malikayan ang mga pagmahay, pagsulat og usa o duha ka butang 
nga imong mahimo aron mas mabalanse ang imong kinabuhi.

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

 Lihuka ang imong nahunahunaan aron mas mobalanse ang 
imong kinabuhi.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala ang unsay imong 
nakat-unan mahitungod sa pagbalanse.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Ug tan-awa ang tanan 
niini nga mga butang 
mahimo diha sa 
kaalam ug kahusay; 
kay kini dili pangina-
hanglan nga ang usa 
ka tawo kinahanglan 
modagan nga labaw 
pa kay sa iyang kusog.”

MOSIAH 4:27
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“Daghan sa mga tigpangi-
tag panginabuhi nabala-
ka nga ang ilang mga 
trabaho nagbilin og 
gamay kaayong panahon 
alang sa ilang mga 
pamilya. . . . Hinoon, wala 
akoy nailhan nga tawo 
nga naghinumdom sa 
nanglabay nga mga tuig 
nga siya nagtrabaho nga 
miingon, ‘Wala ako 
mohatag og igong 
panahon sa akong 
trabaho.’”

DALLIN H. OAKS, 
“Maayo, Mas Maayo, 
Labing Maayo,” Ensign 
o Liahona, Nob. 2007, 
105

“Ang gidaghanon sa 
maayong mga butang 
nga atong mahimo 
misobra kaayo sa 
panahon nga magamit sa 
pagbuhat niini. Pipila sa 
mga butang mas maayo 
kay sa maayo, og kini 
mao ang mga butang nga 
nagkinahanglan nga 
unang hatagan ug 
pagtagad sa atong 
kinabuhi.”

DALLIN H. OAKS, 
“Maayo, Mas Maayo, 
Labing Maayo,” Ensign 
o Liahona, Nob. 2007, 
104

MGA PAGMAHAY UG RESOLUSYON

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

 
Dili ba tinuod nga kita kanunayng busy? 
Ug, makaguol, atong gikonsiderar ang 
pagka-busy nga usa ka halangdong 
buluhaton, ingon og kini, usa ka kalam-
pusan o timaan sa superior nga 
kinabuhi.

Dili ba?

Naghunahuna ko sa atong Ginoo ug 
Ehemplo, si Jesukristo, ug sa Iyang 
mubo nga panahon uban ang mga 
tawo sa Galilee ug Jerusalem. Naghuna-
huna ko Niya nga nagdali-dali sa mga 
miting o nagbuhat og daghan sa 

samang higayon aron mahuman ang 
kinahanglang mga butang.

Wala ko kini makita Kaniya.

Hinoon akong nakita ang manggiloy-on 
ug maamumahong Anak sa Dios nga 
nagpakabuhi nga may katuyoan. Kon 
Siya makig-istorya niadtong nagpalibut 
Kaniya, sila mibati nga importante ug 
gihigugma. Siya nasayud sa mahangtu-
rong bili sa mga tawo nga Iyang nahi-
mamat. Siya mipanalangin kanila, 
mialagad kanila. Siya mibayaw kanila, 
miayo kanila. Siya mihatag kanila sa 
bililhong gasa nga mao ang Iyang 
panahon.

i t   . t o , “ ga ag a a  g 
Resolusyon,” Ensign o Liahona, Nob. 
2012, 22)

Bali  a a ina

“Ang pagbalanse sa dako 
nga pagsabut mao ang 
pagkahibalo sa mga 
butang nga pweding 
mausab, pagbutang niini 
sa tukmang panglantaw, 
ug pag-ila sa mga butang 
nga dili mausab.”

JAMES E. FAUST, “The 
Need for Balance in 
Our Lives,” Ensign, 
Mar. 2000, 5
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KARON NGA DISKUSYON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

BUDGET

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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Ngano kaha nga ang “budget” usa man ka bongbong sa Mapa alang sa 
Kalampusan sa Pagkatinugyanan sa Panalapi imbis usa ka ang-ang?

Hisguti:

Karon hisgutan nato ang usa sa pinakaimportanting mga himan sa pagtu-
kod og siguridad sa panalapi ug pagkahimong self-reliant: ang paghimo ug 
paggamit og budget sa epektibong paagi. Ang budget usa ka plano. Gamit 
ang budget, planoha unsaon nimo sa paggamit ang imong kwarta alang sa 
piho nga gidugayon sa panahon.

Ang pagsunod sa budget makatabang nimo ug sa imong pamilya nga 
makontrolar ang imong temporal nga kinabuhi, isalikway ang kinaiyanhon 
nga pagkatawo (tan-awa sa Mosiah 3:19), ug modapit sa Espiritu sa inyong 
panimalay. Ang pag-budget makatabang usab nga maprotektahan ang 
imong pamilya gikan sa kalisud samtang gamiton nimo kini sa pagbahin-ba-
hin sa kwarta para makahimo og emergency fund, makabayad sa utang, ug 
makatigum alang sa mga galastuhan sa umaabut.

Ang paghimo ug pagsunod og usa ka budget usa ka buhat sa pagtuo. Dili 
nato matag-an ang umaabut, ug ang galastuhan sa kasagaran mokalit lang 
og kataas. Importanting hinumduman nga ang budget mausab-usab 
ra—padayong i-adjust ug palamboon. Kon mag-budget ka karong semana-
ha, hinumdumi nga magkinahanglan kini og padayon nga pagribyu ug 
pag-usab atol sa inyong regular nga mga family council. Kon mosubra ka sa 
budget, ayaw paghunong! Modangat pa siguro og pipila ka bulan ang mga 
pag-adjust sa dili ka pa makabaton og epektibong pag-budget.

KALIHOKAN  inu

Step 1: Gahini og pipila ka minutos ang pagribyu sa mga paragraph nga bag-o lang nimong 
gibasa mahitungod sa paggamit og budget. Badlisi ang piho nga mga panalangin mahitu-
ngod sa paggamit og budget.

Step 2: Dayon libuta ang tanang grupo ug ipaambit ang gibadlisan nga panalangin nga 
makahuluganon kaayo kanimo.

Basaha:
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1. MAGHIMO OG BUDGET

Sa mosunod nga mga kalihokan, magpraktis ta sa paghimo og budget.

Sa pagkakaron, imong bana-banaon ang napangutana nga mga kantidad 
base sa unsay imong nakat-unan gikan sa pag-monitor sa imong kinitaan 
ug gigastuhan. Usa sa imong mga commitment karong semanaha mao ang 
pagsubli niini nga exercise nga naa ang tinuod nga mga numero gamit ang 
table nga naa dapit sa katapusan niini nga chapter.

Sa paghimo og budget, sugdi sa imong kinitaan.

KALIHOKAN  inu

i a a a p  a g t a pa ina  , ati ang nang  a ko  nga “ initaan” a 
gibana-bana nimong limpyo [net] nga kinitaan. Ang limpyo [net] nagpasabut sa kinitaan 
nga madala nimo sa balay.

Ang sunod nga lakang sa paghimo og budget mao ang paglahi-lahi ug 
pagbana-bana sa imong mga galastuhan. Nag-monitor ka na sa imong mga 
galastuhan ug gibutang kini sa mga kategoriya nga imong gihimo sa 
chapter 1. Karon bulag-bulagon nato ang atong mga galastuhan sa duha ka 
matang: “Fixed [permanente” ug “Variable [Maglahi-lahi].” Sa ubos mao ang 
pipila ka mga example.

FIXED [PERMANENTE] NGA 
A A A  

VARIABLE [MAGLAHI-LAHI] NGA 
A A A  

Bayad sa prenda/abang Mga bayranan sa tubig/kuryente/
internet/telepono

Datahan sa sakyanan Grocery

Bayad sa insurance Mangaon sa gawas

Ikapulo Gasolina ug transportasyon

Emergency fund Mga suplay sa balay

Uban pang bayranan Kalingawan [Entertainment]

Fixed Expenses

Ang fixed expenses mao ang para sa nahibaloang dili na mausab nga 
kantidad. Kadaghanan niini mga binulan nga galastuhan, apan dunay uban 
nga sa kasagaran sobra o minus. Ang fixed expenses dili direktang makon-
trolar pinaagi sa mga naandan nga pagpanggasto; hinoon, ang fixed 
expenses gikontrolar pinaagi sa pag-timbang-timbang sa imong kahimtang 

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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ug paghimo og mga kausaban. Usa ka maayong paagi sa pag-ila sa fixed 
expenses mao ang pagpangutana, “Kini nga galastuhan regular bang 
mahitabo, ug kini nga galastuhan parehas ra ba og kantidad sa matag 
higayon?” Ang komon nga mga example maglakip sa prenda, abang, 
bayranan sa sakyanan, ug mga galastuhan sama sa internet, cable, o bill sa 
cell phone.

May mga fixed expenses usab nga dili binulan; usahay ang mga galastuhan 
tinuig, kada tunga sa tuig, o kada tulo ka bulan. Sama pananglit, kon magba-
yad ka og car insurance matag 6 ka bulan o life insurance matag 12 ka 
bulan, kini ang fixed expense. Sa pag-convert niining fixed expense aron 
maigo sa imong budget, i-divide ang kantidad nga imong ibayad sa gidagha-
non sa bulan nga bayaran. Samtang dili binulan ang pagbayad niini nga bill, 
imong ilahi daan ang gikinahanglan nga porsyon matag bulan aron maba-
yaran nimo ang bill kon tingbayad na.

KALIHOKAN  inu

Isulat ang imong fixed expenses diha sa sample budget nga naa sa sunod nga pahina. Isulat 
ang F diha sa kolum nga “Matang”, ug bana-banaa ang kantidad sa galastuhan diha sa 
ikatulo nga kolum. Samtang magdugang ka og mga galastuhan, ipadayon ang pagbutang og 
running balance kon pila ang nahibilin nga kinitaan diha sa kolum nga “Balance”. Tan-awa 
ang example budget para sa tabang.

Variable Expenses

Ang variable expenses mao ang kantidad nga dili magparehas matag bulan. 
Dunay pipila ka variable expenses nga dili direktang makontrolar pinaagi sa 
imong mga gawi [habit] sa pagpanggasto. Sama pananglit, ang mga gasto 
sama sa mga bayranan sa (tubig, gas, kuryente, ug uban pa) mag-usab-
usab depende sa paggamit. Hinoon, bisan og ang binulang kantidad 
magkalahi-lahi, ma-budget gihapon nimo kini.

Kon hisgutan ang pag-budget, ang pinakaimportante nga variable expenses 
mao kadtong mga galastuhan nga duna kay dakong kontrol. Mga gastuhan 
kini nga direktang makontrolar pinaagi sa imong mga gawi [habit] sa 
pagpanggasto. Usa ka maayong paagi sa pag-ila sa daghan niini nga 
galastuhan mao ang pagpangutana sa imong kaugalingon, “gipalit ba nako 
ni gikan sa tindahan (o pinaagi sa internet)?” Para sa daghang variable 
expenses, makapili ka nga mogasto og mas labaw o mas minus niining mga 
dapita. Ang mga example maglakip sa mga grocery, gasolina, pangaon sa 
gawas, cell phone, ug kalingawan [entertainment].

Basaha:



 A  A   B

60

KALIHOKAN  inu

Isulat ang imong mga variable expenses diha sa sample budget. Isulat ang “V” diha sa kolum 
nga “Matang”, ug bana-banaa ang kantidad sa galastuhan diha sa ikatulo nga kolum. Sam-
tang magdugang ka og mga galastuhan, ipadayon ang pagbutang og running balance kon 
pila ang nahibilin nga kinitaan diha sa kolum nga “Balance”. Tan-awa ang sample budget 
para sa tabang.

a le Bud e  n a ali an a i  an  i ana ana n a Bal r

DESKRIPSYON MATANG KINITAAN GASTO BALANCE

Kinitaan (NA)

Balance
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Example sa Budget

DESKRIPSYON MATANG KINITAAN GASTO BALANCE

Kinitaan (NA) 1,000

◦ Mga ikapulo ug mga halad F 110 890

◦ Usa ka bulan nga emergency fund F 50 840

◦ Insurance F 80 760

◦ Abangan F 300 460

◦ Utilities V 30 430

◦ Mga grocery ug pagkaon V 230 200

◦ Mga bayad sa utang V 80 120

◦ Transportasyon V 50 70

◦ Kalingawan [Entertainment] V 30 40

◦ Miscellaneous V 40 0

Balance 0

2. I-BALANCE ANG BUDGET

Kon tingubon nimo og tan-aw ang imong budget, imong makita nga mas 
dako ang imong galastuhan kay sa kinitaan. Kon kini maoy imong sitwasyon, 
wala ka mag-inusara. Ug usa kini ka problema nga imong masulbad. Dunay 
duha ka paagi nga matarung kini nga hagit: Padakoon ang kinitaan, o 
minusan ang gasto. Sa pagkakaron, hisgutan nato unsaon sa paggamit og 
budget aron matabangan kita nga maminus ang gasto pinaagi sa pagkat-on 
unsaon sa pagkontrol kon pilay atong gastuhon sa atong mga gustong 
butang.

“ ontin  in ati n ” anaa a . .o g i o . a a  i o  a a a ang 
pahina “66

Sa unsang paagiha usahay susama ka niining mga bataa? Asa ka man 
nianang bataa?

Hisguti:

Basaha:

Tan-awa:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Magtinagsa nga i-analyze ang mga pattern sa kasamtangan nga paggasto pinaagi 
a pag- k a ga o  a o no  nga t a t. a i o a ni ong i-a t ang i ong 

paggasto aron mas maprayoridad ang long-term nga panginahanglan kay sa short-term 
nga  ga g to

UNSAY AKONG GIBATI MAHITU-
NGOD SA AKONG GINASTUHAN?

Gamay ra kaa-
yo ko og gasto

Maayo ang 
akong giba-
ti sa akong 
ginastuhan

Dako kaayo 
ko og gasto

Mangaon sa restaurants

Grocery

Snacks ug mga mainom

Kalingawan [Entertainment]

Abang o prenda

Utilities

Mga sinina

Mga item sa panimalay

Transportasyon

Insurance

 p on

Step 2: Pakigparis sa imong kapikas o sa action partner. Ilha kon asa mo makaminus sa 
inyong budget, ug isulat sa ubos ang inyong mga ideya.

ANG PROBLEMA SA COMMISSION

Ang akong bana mokita pinaagi sa commission, mao nga ang usa ka tseke dili pareho sa katapusan. 
Ug usahay dunay lat-ang sa pagkadawat sa tseke! Nakakat-on mi nga ‘han-ayon lang ang tanan’: 
bayaran og una ang pinakaimportante nga bill, dayon isunod ang sunod nga pinakaimportante. 

ng tanan kina ang ang o i on n a  ipa a t pa a ni a a p ong nga pinakai po tant .
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HISGUTI ANG PAG-BUDGET ATOL SA INYONG FAMILY COUNCIL

it o i  o t  . a , “ a  ka i po tant  nga paagi nga kita 
makatabang ngadto sa atong mga anak nga makat-on nga mahimong 
madaginuton nga tigsangkap mao ang paghimo og usa ka budget sa 
pamilya. Kita kinahanglang moribyu kanunay sa atong pamilya nga kinitaan, 
tinigum ug listahan sa gastuhan diha sa mga miting sa family council. Kini 
makatudlo sa atong mga anak nga makahibalo sa kalainan tali sa mga gusto 
ug mga panginahanglan ug unahon pagplano ang mahinungdanong 
paggamit sa mga kapanguhaan sa pamilya” (“Pagkahimong Madaginuton 
nga mga Tigsangkap sa Temporal ug sa Espirituhanong Paagi,” Ensign o 
Liahona, May 2009, 9–10).

Atol sa inyong family council niining semanaha, pakigtambayayong sa 
imong kapikas sa paghimo og family budget. Kon single ka pa, o kon gusto 
ka og dugang nga tabang, pakigtambag sa usa ka higala, ginikanan, sakop 
sa pamilya, mentor, o sakop sa grupo. Mahimo nimong gamiton ang outline 
a “Sa p  a a i  o n i  i ion” nga naa a o .

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Pila ang inyong gastuhon sa matag kategoriya?

 Sa unsang paagi ang pag-budget usa ka lihok sa pagtuo?

Part 2: Plano

 Maghimo og budget gamit ang mga instruksyon niini nga chapter. 
S ati ang ta  “ ng kong g t” nga naa a pa ina  .

 Ikaw realistic ba mahitungod sa kategoriya sa matag budget?

 Kon gikinahanglan, asang dapita ka makaminus og gasto sa imong 
budget aron mabalanse kini o aron ang imong mga pagpanggasto 
mas mohaum sa imong panginahanglan o sa mga gituohan?

Basaha:
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Han-aya ninyo ang inyong mga kaugalingon; andama ang matag 
butang nga kinahanglanon” (D&P 88:119).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

 

 

 

 

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

 

 

 

 

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B ag i o ko og g t ga it ang “  g t” nga ta  a pa ina  .

C Akong hisgutan ang akong budget atol sa family council.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MGA K APANGUHA AN

PADAYON SA PAGPAILUB
Si i nt  i t   . t o  a nang apang o an ipaa it a 
mosunod nga tambag:

“Niadtong mga 1960, usa ka propesor sa Stanford University misugod og 
usa ka kasarangang eksperimento sa pagtesting sa kalig-on sa nanag-edad 
og upat ka tuig nga mga bata. Iyang gibutang sa ilang atubangan ang 
dakong marshmallow ug gisultihan sila nga mahimo nilang kan-on dayon 
kini o, kon makahulat sila og 15 ka minutos sila makaangkon ug duha ka 
marshmallow.

“Dayon iyang gibiyaan ang mga bata ug gibantayan sa luyo sa duhay 
nawong nga salamin kon unsay mahitabo. Pipila sa mga bata mikaon dayon 
sa marshmallow; ang pipila nakahulat lamang og pipila ka minutos sa wala 
pa on not a tinta on.  po nto a ang ang naka at. . . .

“Ang gisugdan nga yanong eksperimento kauban sa mga bata ug ang 
marshmallow nahimong usa ka mahinungdanong pagtuon nga nagsugyot 
nga ang abilidad sa paghulat—pagkamapailubon––mao ang hiyasnon nga 
kinai a nga tinga i akatagna a aa t nga ka a p an a kina i. . . .

“. . .  pan a ka a ian akong nakat- nan nga ang ga aa  a io  i i 
kan na  nga at an a on o a paagi nga atong gi a an. . . .

“Ang pailub nagpasabut nga magpabilin uban sa usa ka butang hangtud sa 
katapusan. Kini nagpasabut og paglangan sa diha-diha nga katagbawan 
a ang a aa t nga ga pana angin. . . .

“. . .  ng at a pai  nagp nting niini: pti ang ga go  a ig a io , 
ang atong Langitnong Amahan; alagari Siya uban sa kaaghup ug sa Kristo-
hanong gugma; gamita ang hugot nga pagtuo ug paglaum diha sa Manlulu-
was; ug ayaw gayud paghunong.”

(“Ipadayon ang Pagpailub,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 56, 58, 59)

Bali  a a ina
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ANG AKONG BUDGET
DESKRIPSYON MATANG KINITAAN GASTO BALANCE

Kinitaan (NA)

Balance



 A  A   B
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MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGSUNOD SA BUDGET

ANG AKONG BARUGANAN 
A A -

A A
◦	 Sulbara	ang	mga	Problema

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Maghimo	og	Makab-ot,	Makadasig	

nga	mga	Tumong	sa	Pinansyal
	2.	 Mangita	ug	Mogamit	og	Budgeting	

System
	3.	 Himoon	nga	May	Tulubagon	ang	

Imong	Kaugalingon
	4.	 Pangayoon	ang	Tabang	sa	Ginoo,	ug	

Padayon	nga	Maningkamot

5
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5: PAGSUNOD SA BUDGET

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Paghimo og budget.

C  Maghimo og family council ug hisgutan ang among budget.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsa ang inyong nakat-unan samtang naghimo kamo og budget?
 Sa unsang paagi ang family council nakatabang sa inyong paghimo og 

budget?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: SULBARON ANG MGA  
PROBLEMA—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Nganong gitugot man sa Langitnong Amahan nga magsagubang 
kita og mga problema ug mga hagit?

“A Bigger Truck?” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? Basaha 
ang pa ina 

Unsa man ang tinuod nga problema niini nga sugilanon? Unsa 
man ang pipila ka opsyon para nilang duha?

okt ina g ga akig aa  : -  g ang kin t o ni o t  . 
Halesy (naa dapit sa tuo)

KALIHOKAN

Step 1: Magpili og partner ug basahon ang matag lakang sa ubos.

DESISYUNI UG 
LIHUKA
Pag-ampo alang sa giya. 
Desisyuni. Dayon lihuka 
uban sa hugot nga 
pagtuo. Maayo ang mga 
resulta? Kon dili, sulayi 
pag-usab ang mga step 
1–3. Ayaw paghunong!

TUN-I ANG MGA 
OPSYON
Unsa ang posible 
nga mga solusyon?
Unsa ang 
pinakamaayo?

SULBARA 
ANG MGA 

PROBLEMA

ILHA
Unsa ang tinuod nga problema?

➊

➋➌

Step 2: Magpili og problema nga imong giatubang ug isulat kini sa ubos.

Step 3: Gamita ang matag lakang sa imong problema.

I a:  

ga op on a pagt on:  

o i on g o i ok:  

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

“Gilauman sa Ginoo nga 
kita motabang sa 
pagsulbad sa atong 
kaugalingong mga 
problema. . . . Mga tawo 
kita nga dunay panghu-
nahuna, nga kahibalong 
mangatarungan. May 
abilidad kita sa pag-ila sa 
atong mga panginahang-
lan, sa pagplano, sa 
pagtakda og mga 
tumong, ug sa pagsulbad 
sa atong mga problema.”

ROBERT D. HALES, 
“Every Good Gift,” 
NewEra, Ago. 1983, 
8, 9

“Tan-awa, ikaw wala 
makasabut; ikaw 
nagdahum nga Ako 
mohatag niini nganha 
kanimo, samtang ikaw 
wala maghunahuna 
gawas sa pagpangutana 
kanako.

“Apan, tan-awa, Ako 
moingon nganha kanimo, 
nga ikaw kinahanglan 
gayud nga magtuon niini 
diha sa imong hunahuna; 
unya ikaw kinahanglan 
nga mangutana kanako 
kon kini husto, ug kon kini 
husto Ako mohimo sa 
imong dughan nga 
moinit diha sulod 
kanimo; busa, imong 
mabati nga kini husto.

“Apan kon kini dili husto 
ikaw dili makabaton 
niana nga mga pagbati, 
apan ikaw makabaton og 
kasamok sa hunahuna 
nga makahimo kanimo 
sa pagkalimot sa butang 
nga sayop.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 9:7–9
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  p i :  g ang   p i :  naa apit a t o

Sa unsang paagi nakahimo si Nephi og usa ka barko?

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

 Buhata ang mga lakang nga inyong gihisgutan sa kalihokan 
aron masugdan og sulbad ang imong problema. Hinumdumi, 
ayaw paghunong. Nagkinahanglan og panahon ang pagsul-
bad sa mga problema ug ang paghimo og mga kausaban.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa pagsulbad og mga 
problema.

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

MAS DAKO NGA TRAK?

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

 Duha ka 
tawo naghimo og partnership. Naghi-
mo sila og gamay nga tindahan daplin 
sa busy nga dalan. Nagkuha sila og trak 
ug gidala kini ngadto sa umahan sa 
mag-uuma, diin namalit sila og usa ka 
trak nga melon nga tag-usa ka dolyar 
kada melon. Ilang gidala ang puno nga 
trak ngadto sa ilang tindahan daplin sa 
dalan, diin ilang gibaligya ang mga 
melon og tag-usa ka dolyar kada melon. 

Mibalik sila sa umahan ug mipalit og 
laing usa ka trak nga melon nga tag-usa 
ka dolyar kada melon. Gidala kini sa 
daplin sa dalan, gibaligya nila pag-usab 
kini og-tag-usa ka dolyar kada melon. 
Sa ilang pagbalik sa umahan aron 
mopalit pag-usab, ang usa ka kauban 
miingon ngadto sa lain, “Wala man 
kaayo ta makaganansya niining negos-
yoha, di ba?” “Bitaw, wa kaayo ta 
makaganansya,” tubag sa iyang kauban. 
“Sa imong hunahuna nagkinahanglan 
kaha ta og mas dako nga trak?”

(“Focus and Priorities,“ Ensign, Mayo 
2001, 82)

Bali  a a ina 

“Ug karon, kon ang 
Ginoo aduna nianang 
dako nga gahum, ug 
nakahimo sa daghan 
nga mga milagro 
taliwala sa mga 
katawhan, ngano kini 
nga siya dili makatudlo 
kanako, nga ako 
kinahanglan mohimo 
og usa ka barko?”

1 NEPHI 17:51

“Karon ako, si Nephi, 
wala molalik sa mga 
kahoy subay sa paagi 
diin nakat-unan sa 
mga tawo, ni ako 
mihimo og barko 
subay sa paagi sa mga 
tawo; apan ako 
mihimo niini sumala sa 
paagi diin gipakita sa 
Ginoo kanako; busa, 
kini wala mosubay sa 
paagi sa mga tawo.

“Ug ako, si Nephi, 
mitungas sa bukid 
kanunay ug ako 
nag-ampo ngadto sa 
Ginoo; busa, ang 
Ginoo mipakita ngari 
kanako sa mga 
mahinungdanon nga 
butang.”

1 NEPHI 18:2–3



74

5: PAGSUNOD SA BUDGET

ong at ation  a pag i o og g t  ng g t a i ong a ka 
maayo kaayong himan [tool] sa pagkontrolar sa imong sitwasyon sa 
panalapi ug pagpaminus sa stress o tensyon sa imong kinabuhi. Sa mga 
kasulatan, atong makat-unan nga “ang kamatuoran mao ang kahibalo sa 
mga butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, 
ug ingon nga sila mao sa umaabut” (D&P 93:24).

Sa unsang paagiha kaha kini nga bersikulo gikan sa Doktrina ug mga 
Pakigsaad magamit sa inyong panalapi ug paggamit sa budget?

Hisguti:

Ang kahibalo kon unsa gayud ang kahimtang sa inyong panalapi mahinung-
danon para sa malampusong pagkatinugyanan sa panalapi. Mitudlo si 

 o p   . i t in, “ a tong nagpaka i a a a i ang kinitaan 
nasayud kon pila ang kwarta nga moabut sa matag bulan, ug bisan og lisud, 
ilang gidisiplina ang ilang mga kaugalingon nga mogasto og mas gamay pa 
kay sa niana nga kantidad” (“Yutan-ong mga Utang, Langitnong mga Utang,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2004, 42).

Ang pagsunod og usa ka budget malisud. Nagkinahanglan kini og commit-
ment, disiplina, ug tinguha sa pagpadayon—nagkinahanglan kini og pipila 
ka pagsulay aron mahimo kining eksakto! Samtang maningkamot ka sa 
pag-bag-o sa imong kinaiya sa pagpanggasto, hinumdumi ang pagpakitam-
bag sa Ginoo ug sa imong kapikas o sa may responsibilidad nimong 
ka-partner. Uban sa suportadong paningkamot ug mahigugmaong suporta, 
mamahimo kang sama sa mga anak nga naghulat sa gi-eksperimento nga 
marshmallow (nga gihisgutan sa miaging chapter).

Basaha:

Basaha:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

DISKUSYON KARON:

BUDGET



75

Sa unsa nga paagi ang Ginoo makatabang nato nga  makapalambo og 
Kristohanong mga hiyas, lakip ang disiplina sa kaugalingon ug kakugi?

Hisguti:

Karon hisgutan nato ang upat ka baruganan sa pagsunod sa usa ka budget:

 1. Maghimo og makab-ot, makadasig nga mga tumong sa panalapi.

 2. Mangita ug mogamit og budgeting system.

 3. Ibutang ang imong kaugalingon nga may tulubagon.

 4. Tinguhaa ang tabang sa Ginoo, ug ipadayon ang pagsulay!

1. PAGHIMO OG MAKAB-OT, MAKADASIG NGA MGA TUMONG SA PANALAPI

Ang paghimo og tumong usa ka impluwensyal nga himan nga makatabang 
nato sa paglambo ug pagbaton og taas nga panglantaw.

Mitudlo si Elder M. Russell Ballard, “Sultihan ko kamo og usa ka butang 
mahitungod sa paghimo og tumong. Kumbinsido gayud ako nga kon dili 
kita magtakda og mga tumong sa atong kinabuhi ug magkat-on unsaon nga 
mahanas sa pamaagi sa pagpakabuhi aron makab-ot ang atong mga 
tumong, moabut ang atong katigulangon ug maglantaw lang nga gamay ra 
nga bahin ang atong nakab-ot sa atong kinatibuk-ang potensyal. Kon ang 
usa ka tawo nakat-on sa pagkahanas sa mga baruganan sa paghimo og usa 
ka tumong, niana makahimo siya og dakong kalainan sa mga resulta nga 
iyang maangkon niining kinabuhia” (“Do Things That Make a Difference,” 
Ensign, Hunyo 1983, 69–70).

 Sa unsang paagi ang mga tumong nakatabang kanimo sa pag-uswag sa 
nangaging panahon?

 Sa unsang paagi ang paghimo og tumong usa ka buhat sa pagtuo?

Hisguti:

Importante ang paghimo og mga tumong sa panalapi nga makab-ot ug 
makadasig. Sulod sa mosunod nga pipila ka chapter, atong kat-unan ang 
mahitungod sa daghang mga tumong sa panalapi ug mga prayoridad, lakip 
ang paghimo og usa ka bulan nga emergency fund, paglingkawas sa utang, 
paghimo og mas taas nga term nga emergency fund, pag-invest alang sa 
pag-retire, ug pagtigum alang sa uban pang makaayo nga galastuhan. Ang 
mosunod nga kalihokan makatabang kanimo sa pag-ila kon asa niini ang 
angay nga himoon nimong kasamtangan nga prayoridad sa panalapi.

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Tubaga ang mga pangutana sa ubos nga ikaw ra. Ang unang pangutana nga matubagan 
nimo og “dili o wala” nagrepresentar kon unsay angay nga buhaton nimong kasamtangan 
nga prayoridad sa panalapi.

UNSA MAN ANG AKONG KASAMTANGAN NGA  
PRAYORIDAD SA PANALAPI? OO DILI O WALA

1. Mobayad ba ko og ikapulo? (Tan-awa sa chapter 2.)

2. Duna ba koy usa ka bulan nga emergency fund? (Tan-awa sa 
chapter 6.)

3. Duna ba koy health insurance o ubang ma-access sa medical 
care?

4. Gawasnon ba ko sa utang, sama sa mga credit card ug pagpangu-
tang og sakyanan? (Tan-awa sa chapter 7.)

5. Duna ba koy tulo ngadto sa unom ka bulan nga emergency fund? 
(Tan-awa sa chapter 9.)

6. Mitampo ba ko og usa ka retirement savings fund? (Tan-awa sa 
chapter 11.)

7. Naningkamot ba ko nga maimpas na ang bayranan sa mortgage 
ug mga loan sa edukasyon? (Tan-awa sa chapter 10.)

Isulat ang kasamtangan nimong prayoridad:  

Makapili ka nga motrabaho alang sa ubang long-term nga tumong agig 
dugang sa kasamtangan nimong prayoridad sa panalapi, nga mahimong 
maglakip sa pagtigum alang sa edukasyon, misyon, sakyanan, balay, o 
pagbakasyon sa pamilya o ubang mga galastuhan nga kalingawan. Dunay 
daghang tintasyon nga mopili sa short-term nga panglantaw kay sa long-
term nga panglantaw. Ang mga tumong makahatag nimo’g rason sa 
pag-ingon og dili sa pagkakaron pinaagi sa paghatag kanimo og butang nga 
imong malantaw sa umaabut.

Unsa man ang nagdasig kanimo sa personal aron masunod nimo ang 
imong budget?

Hisguti:

Basaha:
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2. MANGITA UG MOGAMIT OG BUDGETING SYSTEM

Dunay daghang tools ug mga system nga magamit sa pagtabang nga 
imong madumala ang imong budget ug ma-monitor ang imong mga gasto. 
Ang epektibong budgeting system magsugod gikan sa simple nga ballpen 
ug papel nga sistema ngadto sa mobile ug mga computer application.

Dunay duha ka nag-unang mga paagi nga makabayad sa mga butang ug 
serbisyo: cash o electronik nga pagbayad. Ang matag usa niining kinatibuk-
ang pamaagi pweding positibo ug negatibo ug makaapekto sa imong 
pagdumala sa imong budget ug pag-monitor sa imong mga galastuhan. Sa 
mosunod nga pipila ka seksyon, atong hisgutan ang duha ka komon nga 
sistema sa pag-budget. Usa sa imong mga commitment niining semanaha 
mao ang pagpangita sa tukma nga sistema para nimo.

“The Envelope System,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? Basaha 
ang pa ina  .

“Digital Systems,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? Basaha ang 
pa ina  .

Basaha:

Tan-awa:

Tan-awa:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Bahina ngadto sa ginagmayng grupo nga tinagurha ngadto sa tinagup-at ka tawo.

Step 2: Sa ginagmayng grupo, basaha ang tsart ubos sa mga positibo ug mga negatibo nga 
ang matag usa may kauban nga sistema sa pag-budget.

Step 3: Hisguti ang dugang pa nga mga positibo ug mga negatibo nga imong mahunahuna-
an, ug isulat kini sa mosunod nga tsart.

e   Mamalik ang tanan isip usa ka tibuok nga grupo. Pagdapit og usa ka sakop gikan sa 
matag ginagmay nga grupo nga mopaambit sa iyang gidugang nga mga positibo ug negati-
bo ngadto sa tibuok nga grupo.

PAGKUMPARA SA BUDGET MANAGEMENT SYSTEMS

SISTEMA BINTAHA DILI BINTAHA

ENVELOPE 
PARA SA CASH

Mohapsay sa mga limitasyon: 
mahibalo ka kon nahutdan ka na sa 
gi-budget nga kwarta

 

 

 

Manwal ra kaayo ang pagproseso: 
kinahanglang iorganisar ang imong 
cash human sa matag tingbayad; 
kinahanglang dunay mga naka-manwal 
nga rekord

 

 

 

DIGITAL 
SYSTEMS

Aktwal nga oras sa impormasyon 
mahitungod sa imong budget

 

 

 

Sayon rang ibaliwala sa ubang tawo o 
kalimtan ang pagrekord o pagribyu sa 
mga galastuhan

 

 

 

Bisan unsa man ang pamaagi, siguroa nga ikaw:

 Dili mangilad pinaagi sa pag-usab sa gi-establisar na nimong kantidad o 
manghulam gikan sa ubang kategoriya. Makigtambag sa imong kapikas 
o sa may responsibilidad nga partner kon gikinahanglan ang 
pag-adjust.

 Maka-monitor og tarung sa tanang gasto, ug i-adjust ang imong mga 
kategoriya sa budget sa sunod bulan kon gikinahanglan.

Basaha:
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3. HIMOON NGA MAY TULUBAGON ANG IMONG KAUGALINGON

Magmalampuson ka lamang sa pagsunod sa usa ka budget pinaagi sa 
paghimo sa imong kaugalingon nga may tulubagon. Ang inyong sinemang 
family council magsibli nga paagi sa pagribyu sa inyong mga tumong ug 
budget ug sa paghimo og mga pag-adjust kon gikinahanglan. Kon maglisud 
ka sa paghimo sa imong kaugalingon nga may tulubagon, tingali maalamon 
ang pag-report sa imong pag-uswag ngadto sa laing tawo—sa usa ka higala, 
action partner, mentor, o adviser sa panalapi. Ang importanting butang 
mao ang paggahin nimo og oras nga mapadayon sa pag-evaluate ang 
imong pag-uswag ug mahimo nimo ang mga pag-usab kon gikinahanglan.

Nganong importante ang paghimo sa imong kaugalingon nga may tuluba-
gon? Sa unsang paagi ang imong kaugalingon may tulubagon sa imong 
budget?

Hisguti:

 A A   ABA  A   A A  A A A

Hinumdumi nga ang matinud-anong pagkatinugyanan sa panalapi magki-
nahanglan nga usabon nimo ang imong panglantaw, mga gawi, ug mga 
kinaiya. Ang pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula makatabang nimo 
nga molampus niini nga transpormasyon. Tungod kay kini nga mga kausa-
ban posibling motangtang sa mga gawi nga nakagamut na, ug tungod kay 
ang pag-budget usa ka proseso sa pagkat-on, posibling usahay mapakyas 
ka sa pagsunod sa imong budget.

Dugang pa, posibling mosipyat ka ug may dinaliang pamaliton o makasugat 
og krisis sa pinansyal sama sa pagkawala sa trabaho, mga emerhensya sa 
medical, o wala mapanglantawi nga galastuhan sa maintenance. Makat-
unan nimo sa umaabut nga mga chapter mahitungod sa paghimo og 
emergency fund ug pag-atubang sa krisis sa pinansyal, apan sa pagkakaron 
importanting hinumduman nga ang budget ma-adjust ra ug nga ang 
pagsunod sa budget nagkinahanglan og matinguhaong pagpadayon.

Kon makasugat ka og mga kakulang sa imong budget, hisguti kini sa inyong 
family council, ug ribyuha ang mga dapit sa inyong budget nga nagkina-
hanglang i-adjust. Samtang posibling mawad-an ka sa kadasig ug daw 
mo-surender na sa pagsunod sa budget, hinumdumi nga mahimo ra 
nimong ipadayon ang pagsulay, ug pinaagi sa pagpakitambag sa Ginoo ug 
pagtinguha sa Iyang tabang, maangkon nimo ang gahum ug abilidad sa 
pagpadayon sa imong mga paningkamot.

Unsay buhaton nimo kon magsagubang ka og kakulang sa imong budget?Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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HISGUTI ANG PAGSUNOD SA BUDGET ATOL SA INYONG FAMILY COUNCIL

Ang pagsunod sa budget nagkinahanglan sa paghiusa sa imong kapikas ug 
sa imong pamilya. Karong semanaha, hisguti ang posibling mga sistema sa 
pag-budget nga imong magamit ug mga pamaagi nga imong ma-adjust ang 
imong budget kon makasugat ka og mga problema. Dugang pa, hisguti ang 
imong kasamtangan nga prayoridad sa panalapi ug ang uban pang long-
term nga mga tumong ug mga plano sa pagkab-ot niini. Mahimo nimong 
ga iton ang o t in  a “Sa p  a a i  o n i  i ion” nga naa a 
ubos. Hinumdumi, kon dili ka pa minyo, ang imong family council tingali 
maglakip sa imong ka-roommate, higala, sakop sa pamilya, o mentor.

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Unsay imong mahimo aron molambo ang imong budget?

 Unsa ang kasamtangan nimong prayoridad sa panalapi? Hisguti 
ang a nt nga naa a pa ina  .

Part 2: Plano

 Unsa ang imong mga prayoridad ug long-term nga mga tumong?

 Unsa nga sistema sa pag-budget ang imong gamiton aron mapa-
dayon ang usa ka budget ug ma-monitor ang mga galastuhan?

 Sa unsang paagi nimo masunod ang imong budget, ug unsay 
imong buhaton kon molapas ka na sa budget?

Basaha:

DILI MAGDAL A OG K WARTA KON MOL AK AW

Ako ug ang akong asawa nakabantay nga sa pipila ka rason kanunay kaming mogasto sa mga 
butang nga dili angayang gastuhan dapit sa katapusan sa bulan; tingali gahunahuna nga psycholo-
gical nga pangpremyo o lahi. Mao nga gihimo namo ang lagda nga dili magdala og kwarta kon 
molakaw sa katapusang lima ka adlaw sa bulan. Gitawag namo kana og ‘DIMAGKWA nga semana,’ 
ug nakadaginot kami og kwarta ug nakatabang nga maplano namo og tarung ang nahibiling mga 
adlaw sa bulan.
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Kay kinsa ba kaninyo, nga sa magatinguha siya sa pagtukod og 
torre, dili una molingkod sa pagkuwenta sa galastohan, kon aduna 
ba siyay igong ikapahuman niini?” (Lucas 14:28).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B Akong pilion ang usa ka sistema sa pag-budget.

C Akong hisgutan ang pagsunod gayud sa usa ka budget atol sa akong family 
council.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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ANG ENVELOPE SYSTEM
Ang cash envelope system simple ra: diha dayon kon mabayaran ka na, 
ibutang ra nimo ang kantidad sa kwarta nga imong igahin nga gastuhon 
diha sa matag kategoriya sa budget ngadto sa kaugalingon niini nga 
envelope.

Sama pananglit, ingnon nato nga nag-budget ka og 400 para sa kategoriya 
nga “groceries” karong bulana. Kon madawat na nimo ang bayad para 
nianang bulana o para sa mosunod nga pipila ka semana, ideposit kana 
nga kantidad (nga cash) ngadto sa envelope nga dunay label nga “Groce-
ries).” Walay kwarta—ug nagpasabut kini nga walay kwarta—walay moga-
was niana nga envelope gawas kon ibayad sa pagkaon. Kon moadto ka sa 
merkado ug nakabantay ka nga wa nimo madala ang envelope, pauli ug 
kuhaa ang envelope! Paghimo og sinulat nga rekord (sa notebook ra) sa 
tanang gasto, aron imo unyang maribyu atol sa inyong family council para 
mapahinumdum ka kon asa mipaingon ang imong kwarta.

Sa lahi nga envelope, ibutang ang na-budget na nga kantidad para sa 
imong mga galastuhan sa transportasyon. Kuhaon nimo gikan niining 
ikaduha nga envelope kon gikinahanglan ang porsyon niana nga kantidad, 
ug i-monitor ang matag gasto diha sa imong notebook.

Bahina ang imong matag kategoriya sa budget sa samang paagi: abang o 
bayranan sa utang sa usa ka envelope; ang bayranan sa kuryente, tubig sa 
laing envelope; ikapulo ug mga halad sa puasa sa laing envelope; medical; 
insurance; ug uban pa—ang matag usa sa kaugalingon niyang envelope.

Sa matag higayon nga mabayaran ka, ideposito ang tukmang porsyon sa 
imong binulang kantidad nga gi-budget ngadto sa matag envelope aron 
ang total nga kantidad nga gibutang sa matag envelope matag bulan mao 
ang kantidad nga imo nang nasubay sa nakasulat nga budget.

Ayaw paggasto og sobra kay sa imong gi-budget. Kon wala nay sulod ang 
envelope, wala na! Kon kinahanglan gyud kang mogasto og sobra niana nga 
kategoriya, kuhaon nimo kini sa laing envelope. Sulod sa unang pipila ka 
bulan magkinahanglan kini og mga pag-adjust. Sulod nianang panahona 
nakakuha ka na og tukmang hulagway kon ang inisyal nga gidak-on sa 
imong gi-budget kaigo na ba—makat-unan ra nimo ang eksakto gyud nga 
average paglabay sa mga duha ka bulan.

MGA K APANGUHA AN
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Mogamit ang uban sa envelope system sa bisan unsang butang. Ang uban 
mogamit niining cash only system para sa mga kategoriya nga malagmit 
silang matintal nga makagasto og sobra, o para niadtong lisud i-monitor o 
lisud i-kontrolar, sama sa pagkaon, pang-restaurant, kalingawan, gasolina, 
ug mga sinina. Ang tanang nahibilin ibutang sa imong prayoridad sa 
panalapi.

Bali  a a ina

DIGITAL SYSTEMS
Kon ang pagkakita og cash motintal nimo sa paggasto og sobra kay sa 
angay igasto, nan ang paggamit og debit card maoy pinakamaayo nimo nga 
opsyon. Sama sa cash envelope nga pamaagi, maka-withraw ka sa debit 
card sa kwarta nga naa na sa imong bank account.

Kon mogamit ka og debit card, lisud ang pag-monitor sa imong mga gasto 
tungod kay, dili sama sa cash-envelope system, ang debit card walay 
gihatag nga lig-ong boundary tali sa mga kategoriya sa budget. Marekord 
nimo ang imong mga gasto gamit ang ballpen ug papel o sa cellphone o sa 
computer application.

Daghang application sa pagdumala sa panalapi ang naa sa mga cellphone 
o ubang mobile device. Kini nga mga application makatipig ug makaorgani-
sar og impormasyon para nimo, ug ma-access dayon kini sa computer sa 
imong balay o sa ubang device usab.

Gahini og panahon karong semanaha ang pag-research sa pinakamaayong 
anaa sa inyong pinulongan nga mga application gamit ang “money manage-
ment [pagdumala sa kwarta],” “personal finance tools,” o “budgeting apps 
[mga application sa pag-budget]” isip mga termino sa pag-search. Dunay 
daghang apps nga maayo kaayo nga walay bayad o mogasto ra og gamay 
kaayo.

Hinumdumi, aron masiguradong luwas ang imong impormasyon, i-access 
lang ang personal nimong impormasyon sa kaugalingon nimong device, dili 
sa public nga mga computer.

Bali  a a ina
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MUBO NGA MGA SUL AT
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PAGPANALIPUD SA 
IMONG PAMILYA GIK AN 

SA K ALISDANAN

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Gamiton	ang	Panahon	sa	Maalamon	
nga	Paagi

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Panilipdi	ang	Imong	Pamilya	gikan		

sa	Kalisdanan
	2.	 Paghimo	og	Usa	ka	Bulan	nga		

Emergency	Fund
	3.	 Mag-angkon	og	Paigo	nga	Insurance
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 A A A  A  A A A  A A A A

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Magpili og usa ka budgeting system.

C  Hisguti ang pagsunod gayud sa usa ka budget atol sa family 
council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsa nga budgeting system ang inyong gipili, ug ngano? Unsa nga mga 
feature sa system ang pinakaimportante kaayo kaninyo?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: GAMITA ANG PANAHON SA  
MA AL AMON NGA PA AGI—Labing Dugay nga Oras:  
20 Minutos

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

“The Gift of Time,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? 
a a a ang pa ina  .

Unsay imong nakat-unan gikan ni Sister Benkosi?

Doktrina ug mga Pakigsaad 34:32 ug ang kutlo ni Presidente 
Brigham Young (naa dapit sa tuo)

KALIHOKAN

Step 1: Kauban sa partner, basaha ang lima ka steps nga mahimo nimong gami-
ton matag adlaw nga magamit sa mas maayong paagi ang imong panahon.

➊
ILISTA ANG MGA 

BULUHATON

➋
MAG-AMPO

➌
MAGHIMO OG MGA 

PRAYORIDAD

➍
MAGHIMO OG MGA 
TUMONG, LIHUKA

➎
REPORT

Kada buntag, 
paghimo og lista 

sa mga buluhaton. 
Dugangi og mga 

ngalan sa mga tawo 
nga serbisyuhan.

Mag-ampo alang 
sa giya. Ribyuha 

ang imong lista sa 
mga buluhaton. 

Maminaw. I-commit 
nga himoon ang 

imong pinakamaayo.

Sa imong lista 
sa buluhaton, 
pagbutang og 
1 pinaagi sa 

pinakaimportante 2 
pinaagi sa sunod nga 

pinakaimportante, 
ug ipadayon.

Maminaw sa 
Espiritu. Maghimo 
og mga tumong. 

Maningkamot. Sugdi 
sa labing importante 

nga buluhaton ug 
trabahoa padulong sa 
katapusan sa listahan.

Kada gabii, mo-report 
sa Langitnong 

Amahan pinaagi 
sa pag-ampo. 
Mangutana. 
Maminaw. 

Maghinulsol. Batia 
ang Iyang gugma.

Step 2: Sa lahi nga papel, ilista ang imong mga buluhaton. Kinahanglang impor-
tante gayud kini nga mga buluhaton alang sa imong trabaho, alang sa imong 
pagtuon, o alang sa pagserbisyo sa simbahan o pamilya—dili kay basta inadlaw-
adlaw lang nga buluhaton. Mag-ampo ug i-prayoridad ang imong lista.

Step 3: Ugma kinahanglang maghimo ka og mga tumong, molihok, ug mo-report 
kon giunsa nimo sa paggamit ang imong panahon.

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

 Praktisa kini nga mga lakang kada adlaw sa paggamit sa 
imong panahon sa mas maalamong paagi. Mo-report matag 
gabii sa Langitnong Amahan sa imong mga pag-ampo.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa paggamit sa maalamong 
paagi sa imong panahon.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

“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 
kinabuhi mao ang 
adlaw alang sa mga 
tawo sa paghimo sa 
ilang mga buluhaton.”

ALMA 34:32

“Ang panahon mao ang 
tanang puhunan nga 
ania sa yuta. . . . Kon 
gamiton sa hustong 
paagi, magdala kini 
nianang unsay 
modugang sa inyong 
kahamugaway, kaha-
ruhay, ug katagbawan. 
Ato kining hunahunaon, 
ug dili na molingkod 
nga mangiyugpos, 
mag-usik sa panahon.”

BRIGHAM YOUNG, sa 
DiscoursesofBrig-
ham Young, sel. 
John A. Widtsoe 
(1954), 214
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ANG GASA NGA PANAHON

Kon dili mo makatan-aw sa video, pagpili og mga tahas [role] ug basaha kini nga 
script.

 Hello, Sister Benkosi. Kumusta ka?
 ka  a ka, o i

 i, Si t  nko i.  kaa o ko. 
Kinahanglan kong motrabaho ug moser-

i o g ota ang a akong pa i a . . . 
ug unya ang akong football usab. Wala 
koy panahon!

 Kofi, naa nimo ang tanang 
panahon.

 Unsa?
 Dong, ang Dios mihatag nato 

og dakong gasa—ang atong panahon. 
Kinahanglan ato kining gamiton sa mga 
butang nga labing importante.

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

 Gusto ba gyud kang masayud? 
Kon molingkod lang ka ug maminaw, 
sultihan ka nako sa akong sekreto.
Kada buntag mobangon ko sa di pa 
mosubang ang adlaw. Mag-ilis ko ug 
manghilam-os ug manghugas sa kamot.
Magbasa ko sa mga kasulatan. Dayon 
maghimo ko og lista kon unsay akong 
buhaton nianang adlawa.
Maghunahuna ko kon kinsa kaha ang 
akong maserbisyuhan. Mag-ampo ko 
aron masayud sa kabubut-on sa Dios. Ug 
maminaw ko.
Usahay ang mga ngalan o mga nawong 
sa mga tawo mosantup sa hunahuna. 
Idugang nako sila sa akong lista.

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

 o, o i. g ag-a po ko 
alang sa kalig-on ug kaalam. Mag-ampo 
ko nga ang Dios “mopahinungod sa 
[akong] binuhatan.” Giingon kini diha sa 

  p i .
Nagpasalamat ko Kaniya. Misaad ko nga 
akong buhaton ang akong pinakamaayo. 
Nangayo ko nga Iyang buhaton ang unsay 
dili nako mabuhat.
Dayon motan-aw ko sa akong lista. Akong 
butangan og 1 ang labing importante nga 
butang, dayon 2.

 Giunsa nimo pagkahibalo sa mga 
prayoridad?

 Maminaw ko kon mag-ampo 
ko! Dayon ipadayon nako ang akong 
gibuhat. Akong tan-awon ang numero 1 
ug mosulay sa pagbuhat niini og una, 
dayon ang numero 2.
Usahay ang mga butang mausab. Ang 
Espiritu Santo mosulti nako sa pagbuhat 
og laing butang. Maayo kana.
Nagtrabaho ko og maayo, pero duna koy 
kalinaw. Nasayud ko nga ang Dios 
motabang nako.
Mao nga, gamit ang akong lista ug ang 
Espiritu, akong buhaton kon unsay 
importante, Kofi.

 Morag simple lang kanang pamina-
won ug lisud sa samang higayon.

 Husto ka! Kon mangandam na 
ko aron mohigda, mag-ampo ko. Mo-re-
port 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. Nasayud ko nga Iya kong taba-
ngan sa buhat nga akong gipaningkamu-
tan. Dayon malinawon na ko, Kofi, ug 
matulog na ko.

 Maayo kana, Mamma Benkosi. 
Gusto ko niini nga kalinaw. Gusto nakong 
gamiton ang akong panahon. Gusto 
nakong motrabaho ug mas moserbisyo 
pa.

Bali  a a ina
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MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

KARON NGA DISKUSYON:

2 
PAGPANALIPUD SA IMONG 
PAMILYA GIKAN SA 
KALISDANAN

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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1. PAGPANALIPUD SA IMONG PAMILYA GIKAN SA KALISDANAN

Ang pagpangandam usa ka epektibo kaayong baruganan sa ebanghelyo. 
Misaad ang Ginoo nga “kon kamo andam dili kamo mahadlok” (D&P 38:30).

Human sa atong obligasyon nga bayaran og una ang Ginoo sa ikapulo ug 
sa ubang mga halad, ang ikaduha natong obligasyon mao ang paglihok 
aron mapanalipdan ang atong pamilya gikan sa kalisdanan. Mahimo 
lamang nato kini kon magpalambo kita og long-term nga panglantaw. Niini 
nga chapter makakat-on kita og duha ka lakang aron mapanalipdan ang 
atong pamilya gikan sa kalisdanan:

 Magpalambo og usa ka bulan nga emergency fund

 Mokuha og igo nga insurance

Gahini og pipila ka minutos ang pagtan-aw sa Mapa alang sa Kalampusan 
sa Pagkatinugyanan sa Panalapi. Ngano kaha nga ang pagpanalipud sa 
inyong pamilya gikan sa kalisdanan ikaduha man nga prayoridad human 
mabayaran ang ikapulo ug mga halad?

Hisguti:

2. MAGHIMO OG USA KA BULAN NGA EMERGENCY FUND

Pinaagi sa pagmonitor sa imong mga gasto pinakaminos upat ka semana, 
maila na nimo karon ang kantidad sa kwarta nga gikinahanglan alang sa usa 
ka bulan nga galastuhan aron mabuhi. Ang binulan nimong emergency 
fund kinahanglang mo-equal niini nga kantidad.

Para sa imong usa ka bulan nga emergency fund kinahanglang magtigum 
ka og cash sa luwas ug ma-access nga dapit sama sa bank account. Ayaw 
gamita kini nga kwarta sa bisan unsa gawas lang sa mga emerhensya. Kon 
dunay emerhensya ug kinahanglang mogamit og kwarta gikan sa imong 
usa ka bulan nga emergency fund, sugdi dayon diha-diha ang pagbalik og 
butang og kwarta sa emergency fund hangtud nga mapuno kini. Sa dili 
madugay, kon mabayaran na nimo ang tanan nimong utang, sugdi ang 
pagtigum og igong kwarta aron duna kay ikagasto sulod sa tulo ngadto sa 
unom ka bulan (hisgutan nato kini nga step sa chapter 9).

Basaha:

Basaha:
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Kinahanglan nga lihukon nimo ang paghimo og usa ka bulan nga emergen-
cy fund sa mas daling panahon kon mahimo. Butangi og ekstrang kwarta 
ang imong emergency fund hangtud makompleto kini. Bisan og duna kay 
utang, bayari lang ang minimum sa gikinahanglang bayad hangtud nga 
mahimo na nimo ang usa ka bulan nga emergency fund. Sa pagtabang nga 
madali ang proseso, mahimo kang mangita og ekstra o mas maayong 
trabaho, ibaligya ang mga butang nga wala kaayo kinahanglana, o wagtanga 
ang ubang dili kinahanglanong mga galastuhan.

Unsang mga panalangin ang moabut sa imong pamilya gumikan sa 
paghimo og usa ka bulan nga emergency fund? Nganong kinahanglan ka 
man nga maghimo og emergency fund sa dili pa makabayad og utang?

Hisguti:

3. MAGKUHA OG PAIGO NGA INSURANCE

Unsay epekto niini kanimo o sa imong pamilya mahitungod sa pinansyal 
kon usa kaninyo may grabing sakit o ma-disable, o tingali mamatay? Unsa 
ang epekto niini sa pinansyal mahitungod sa pagkasunog sa balay o grabi 
nga aksidente sa sakyanan? Kining matanga sa mga kalisdanan mahitabo, 
ug kon dili kita andam, moresulta kini og dagkong mga problema sa 
panalapi. Usa sa maayong tinubdan sa panalipud batok sa posibling 
kalisdanan mao ang insurance. Ang insurance usa ka plano diin ang usa ka 
organisasyon (kasagaran usa ka insurance agency) mogarantiya sa paggas-
to og usa ka indibidwal sa piho nga mga kalisdanan agig balos sa iyang 
gibayad [fixed payment].

it o i i nt  .  on ann , “ a a  ingon ka ig a o kaa o nga 
butang kay sa butang nga wala dahumang moabut sa atong kinabuhi. Uban 
sa nagtubo nga gastuhan sa tambal, ang health insurance mao lang ang 
paagi nga kadaghanan sa pamilya makasugakod sa grabing aksidente, mga 
akit, o ga a t an a pagpanganak. . . . ng i  in an  ag i o nga 

mapadayon ang kinitaan kon ang nagbuhi sa pamilya mamatay og sayo. 
Angay nga ang matag pamilya mohimo og probisyon para sa maayong 
pang a a  g i  in an ” “ on tan  a i  ang ,” Ensign, Nob. 

,  .

Nganong importante kaayo ang insurance? Unsang mga panalangin ang 
moabut tungod kay may igong insurance?

Hisguti:

Basaha:
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Mga Benipisyo sa Insurance

Ang insurance makatabang nga maprotektahan ka sa pinansyal nga kalisud 
gumikan sa mga aksidente ug ubang mga kalisdanan.

KALIHOKAN  inu

As a group, ribyuha ang duha ka sitwasyon sa ubos. Dayon hisguti kon sa unsang paagi 
nakahatag og benipisyo ang insurance niini nga mga sitwasyon.

Sitwasyon 1: Nadisgrasya ka sa sakyanan ug ikaw ang sad-an. Grabi ang guba sa imong 
sakyanan, ug sa sakyanan usab sa laing driver. Ikaw ug ang laing driver naangol ug gitamba-
lan. Ang total nga gasto sa pagpaayo sa duha ka sakyanan ug ang bayranan sa pagpatambal 
mikantidad og labaw sa 15,000.

KON WALAY INSURANCE KON DUNAY INSURANCE

Total nga gasto 15,000 15,000

Kantidad nga ibayad sa 
insurance

0 12,000

Kantidad nga kinahanglan 
nimong bayaran

15,000 3,000

Sitwasyon 2: Usa ka 45-anyos nga amahan nagtrabaho isip electrician ug may sweldo nga 
3,500 kada bulan. Siya ra ang nagbuhi sa iyang asawa ug sa tulo ka anak. Naangol ang iyang 
buko-buko ug dili na makatrabaho sa pagka-electrician. Dili na siya makakwarta hangtud nga 
makakita siya og laing trabaho, diin nagkinahanglan kini og laing pag-eskwela o training.

KON WALAY INSURANCE KON DUNAY INSURANCE

Binulan nga kinitaaan sa 
panarbaho

0 0

Binulan nga kinitaan gikan sa 
insurance

0 3,000

Total nga binulan nga kinitaan 0 3,000

Basaha:



 A A A  A  A A A  A A A A

96

Matang sa Insurance

Wala kinahanglana nga kuhaan nimo og insurance ang tanang butang—
mao nga naghimo ka og emergency fund ug ubang mga pagtigum. Hinoon, 
importante kaayo nga protektahan nimo ang imong kaugalingon gikan sa 
kalisdanan nga makaguba kaayo sa imong pinansyal. Mitudlo si Presidente 

a ion  . o n  nga “kita . . . gita agan a  a pag aton og a 
nga cash aron gamiton sa mga emerhensya ug magkuha og igong health 
insurance, home insurance, ug life insurance” (“Principles of Temporal 
Salvation,” Ensign, Abr. 1981, 6).

Dunay daghang matang sa insurance, apan mao kini ang upat nga 
pinaka-komon:

 Property insurance: Ang property insurance, sama sa homeowners, 
renters, automobile insurance, makatabang sa paggasto sa pagpuli o 
pag-ayo sa kabtangan kon grabi ang kadaut niini, kawaton, o 
mangaguba.

 Health insurance: Ang health insurance makatabang sa paggasto sa 
pag-atiman sa kahimsug, gasto sa pagpakonsulta ug pagpatambal sa 
mga sakit ngadto sa pagbayad sa dinagkong medikal nga bayranan. 
Depende sa imong lokasyon, ang health care tingali usa ka serbisyo sa 
gobyerno ug ang panginahanglan nimo sa health insurance posibling 
lahi.

 Life insurance: Ang life insurance mohatag sa pamilya og kantidad sa 
kwarta kon ang na-insure nga kapamilya mamatay.

 Disability insurance: Ang disability insurance mogarantiya nga ilang 
bayaran ang porsyon sa gi-insure nga kinitaan sa tawo kon ma-disable 
siya ug dili makatrabaho sa taas nga panahon.

KALIHOKAN  inu

Pakigparis sa imong kapikas o action partner, ug ipaambit ang imong panabut mahitungod 
sa property, health, life, ug disability insurance. Hisguti kon unsa nga matang sa insurance 
coverage ang importante nimong kuhaon para sa imong kahimtang.

Basaha:
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Gastuhanan sa Insurance

Karon nga may basic na kitang panabut sa insurance ug ubang potensyal 
nga benipisyo niini, hisgutan nato ang ubang mga galastuhan. Ang duha ka 
primary nga matang sa galastuhan bahin sa insurance mao ang premium 
[kantidad sa insurance] ug ang deductible [kantidad nga ibayad sa 
galastuhan].

Ang premium nagrepresentar sa kantidad nga bayranan nimo sa insuran-
ce—o sa kwarta nga direkta nimong gibayad (sa kasagaran binulan o tinuig) 
ngadto sa insurance company agig balus sa coverage [sa imong madawat].

Ang deductible nagrepresentar sa kantidad nga imong ibayad sa imong 
mga galastuhan (sama sa galastuhang medical o pagpaayo sa sakyanan) sa 
dili pa mobayad ang kompanya sa nahibilin nga gastuhanan.

Kon magkumpara sa mga insurance plan, magkumpara ka kon pila kahay 
gasto nimo sa plano kay sa kon pila kahay imong madawat. Makatabang 
nga ikumpara ang best-case [pinakamaayong sitwasyon] ngadto sa worst-
case] pinakangil-ad nga mga sitwasyon.

Tinuig nga Minimum nga Bayranan (Ang Best-Case nga 
i a n

Sa pagsubay sa tinuig nga minimum nga bayranan, imo rang i-multiply ang 
binulan nimong bayranan ngadto sa 12 ka bulan (12 x sa binulang bayra-
nan), o tan-awa ang tinuig nga bayranan kon ang imong billing kausa ra sa 
usa ka tuig. Kini nga sitwasyon nagbana-bana nga wala kay gamitan sa 
insurance sa maong tuig.

Tinuig nga Maximum nga Galastuhan (Ang Worst-Case  
ina an il ad n a i a n

Sa pagsubay sa maximum sa tinuig nimong bayranan, idugang ang imong 
minimum sa tinuig nga bayranan ngadto sa tinuig nga deductible ([12 x sa 
binulan nga bayranan + deductible [imong galastuhan sa dili pa mogasto 
ang insurance]). Kini nga sitwasyon nagbana-bana nga ang galastuhan sa 
insurable nga hitabo milabaw sa imong tinuig nga deductible.

Uban niini nga impormasyon imo nang makumpara ang kantidad sa 
galastuhan sa managlahi nga plano. Ang mosunod nga example nagpakita 
sa paagi nga imong makumpara ang mga plano.

Basaha:

Basaha:
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PAGGAMIT SA CALCULATOR NGA KALIHOKAN

Step 1: Bahina ngadto sa ginagmayng grupo nga tinagurha ngadto sa tinagup-at ka tawo.

Step 2: Basaha ang mosunod nga sitwasyon isip gamay nga grupo. Ang matag tawo sa 
grupo kinahanglang mogamit sa iyang calculator, sigun sa ipabuhat. Tabangi ang matag usa 
sigun sa gikinahanglan ug ipasiguro nga makuha niya ang eksaktong tubag.

Pahinumdom: Tan-awa ang “Kapanguhaan [Resources]” nga seksyon dapit sa katapusan sa 
chapter alang sa mga tubag.

Hunahunaa nga nagkumpara ka og duha ka renters insurance plan: plano 
nga mas taas diin ang deductible 2,000 nga ang bayranan 10 kada bulan, 
ug sa plano nga mas ubos diin ang deductable 500 nga ang bayranan 40 
matag bulan.

Ang matag tawo sa grupo kinahanglang mosubay sa tinuig nga minimum 
ug maximum nga bayranan sa matag plano. Isulat sa ubos ang imong 
tubag.

TINUIG NGA MININUM  
NGA BAYRANAN

MAXIMUM SA TINUIG  
NGA BAYRANAN

Taas nga deductable plan

Ubos nga deductable plan

Pila man ang imong nadaginot sa taas nga deductable plan diha sa best-ca-
se nga sitwasyon (gibana-bana nga gibayaran lang nimo ang tinuig nga 
minimum nga bayranan)? Isulat ang imong tubag sa ubos.

Tubag:   

(Tinuig nga minimum nga bayranan sa ubos nga deductible plan) – (Tinuig 
nga minimum nga bayranan sa taas nga deductible plan)

Basaha:

Subaya:

Subaya:

Timailhan:
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Timan-i nga sa pinakamaayo nga sitwasyon, makadaginot ka og 360 sa taas 
nga deductible plan. Nagpasabut kini nga bisan og mokuha ka og moabut 
sa 360 sa renter property expenses gikan sa imong bulsa, mas nakabarato 
gihapon ka kay sa taas nga deductible plan, dinhi niini nga sitwasyon. 
Hinoon, sa worst-case [pinakangil-ad nga sitwasyon] dili ingon niini.

Pila man ang imong madaginot sa taas nga deductible plan diha sa pinaka-
maayo nga sitwasyon (ibutang nato nga gibayaran lang nimo ang tinuig nga 
minimum)? Isulat ang imong tubag sa ubos.

Tubag:    

(Maximum sa tinuig nga bayranan sa taas nga deductible plan) – (Minimum 
sa tinuig nga bayranan sa mubo nga deductible plan)

Sa worst-case [pinakangil-ad nga sitwasyon, diin magbayad ka sa maximum 
nga tinuig nga bayranan, makadaginot ka og hapit kaduha ang gidak-on 
(kapin sa 1,000) pinaagi sa pagpili sa mas ubos nga deductible plan. Kon 
sulayan nimo ang paghukom tali sa mga insurance plan ug sa mga opsyon, 
ikonsiderar ang imong sitwasyon o sa imong pamilya aron mapili ang plano 
nga haum kaayo sa imong panginahanglan.

Basaha:

Subaya:

Timailhan:

Basaha:
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Pagkonsiderar sa Ubang mga Benipisyo

Sa kalihokan nga bag-o lang natong nakompleto, nag-evaluate kita og usa 
ka matang sa property insurance plan (renters insurance). Makagamit kita 
sa sama nga matang sa proseso samtang magkumpara sa ubang matang 
sa insurance. Hinoon, sa kasagaran dunay ubang butang nga ikonsiderar, 
nga lapas sa potensyal nga minimum ug maximun nga mga galastuhan. 
Aniay pipila ka dugang nga ipangutana kon mag-analyze og lain-laing mga 
insurance plan:

 Unsa nga mga serbisyo o mga hitabo ang labut sa bayad?

 Unsa ang mga matang ug limit sa coverage?

 Unsa man ang reputasyon sa insurance provider?

 Duna bay mga discount nga pwede kang mo-qualify?

 Unsa kadako ang kalagmitan nga daw minimum ra ang imong mabaya-
ran sa mga gasto?

 Unsa kadako ang kalagmitan nga maximum ang imong mabayaran sa 
mga gasto?

Basaha:
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TINUIG NGA CHECK- UP

Namaligya ko kaniadto og insurance, ug nasayud ko nga ang bayranan magkataas paglabay sa 
panahon. Wala na ko mamaligya og insurance, apan gikumpara nako ang bayranan sa mga plano 
matag tuig aron masiguro nga makuha nako ang pinakamaayong kontrata. Matag Nobyembre 
ribyuhon nako ang akong plano ug mokuha og mga kopya sa kontrata sa ubang kompanya. Maghi-
mo kini nga kanunayng ubos ang akong bayranan kutob sa mahimo.

HISGUTI ANG EMERGENCY FUND UG INSURANCE SA INYONG FAMILY 
COUNCIL

Atol sa inyong family council karong semanaha, hisguti ang mga pamaagi 
nga makahimo mo og usa ka bulan nga emergency fund. Itino usab kon 
unsa nga mga insurance plan ang importante sa inyong pamilya, ug susiha 
ang mga polisiya sa insurance. Mahimo nimong gamiton ang outline sa 
“Sa p  a a i  o n i  i ion” nga naa a o .

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Kumusta ang imong pagsunod sa imong budget?

 May igo ka bang insurance? Unsang mga polisiya sa insurance 
ang imong gikinahanglan sa imong kahimtang?

Part 2: Plano

 Kon wala kay igo nga insurance, unsa nga insurance ang imong 
kuhaon? Maghimo og analysis sa benipisyo ug bayranan sa mga 
plano nga anaa (tan-awa sa mga pahina 97–98).

 Unsay imong buhaton aron makahimo dayon og usa ka bulan nga 
emergency fund?

Basaha:
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MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Hikaya ang imong buhat sa gawas, Ug andama kini alang kanimo 
diha sa uma; Ug sa human niini tukora ang imong balay” (Proverbios 
24:27).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?
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Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B  Sugdan nako og himo ang akong usa ka bulan nga emergency fund ug i-research 
ang mga opsyon sa insurance nga akong magamit.

C  Akong hisgutan ang akong emergency fund ug mga insurance plan sa akong 
family council.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MGA TUBAG ALANG SA KALIHOKAN GAMIT ANG CALCULATOR

Ang matag tawo sa grupo kinahanglang mosubay sa tinuig nga minimum 
ug maximum nga bayranan sa matag plano. Isulat sa ubos ang imong 
tubag.

TINUIG NGA MININUM  
NGA BAYRANAN

MAXIMUM SA TINUIG  
NGA BAYRANAN

Taas nga deductable plan 12 x 10 = 120 120 + 2,000 = 2,120

Ubos nga deductable plan 12 x 40 = 480 480 + 500 = 980

Pila man ang imong nadaginot sa taas nga deductable plan diha sa best-ca-
se nga sitwasyon (gibana-bana nga gibayaran lang nimo ang tinuig nga 
minimum nga bayranan)? Isulat ang imong tubag sa ubos.

ag: 480 – 120 = 360

(Tinuig nga minimum nga bayranan sa ubos nga deductible plan) – (Tinuig 
nga minimum nga bayranan sa taas nga deductible plan)

Pila man ang imong madaginot sa taas nga deductible plan diha sa pinaka-
maayo nga sitwasyon (ibutang nato nga gibayaran lang nimo ang tinuig nga 
minimum)?

ag: 2,120 – 980 = 1,140

(Maximum sa tinuig nga bayranan sa taas nga deductible plan) – (Minimum 
sa tinuig nga bayranan sa mubo nga deductible plan)

Subaya:

Subaya:

Timailhan:

Subaya:

Timailhan:

MGA K APANGUHA AN
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MUBO NGA MGA SUL AT
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MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGSABUT SA UTANG

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Magpakita	og	Kaligdong	[Integridad]

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Sabton	ang	Utang
	2.	 Sabta	ang	Reyalidad	Mahitungod	sa	

Imong	Utang
	3.	 Tinguha	nga	Makalingkawas	sa	Utang
	4.	 Buntuga	ang	“Kinaiyanhon	nga	

Pagkatawo”

7
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 A AB  A A

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Sugdan ang paghimo sa akong usa ka bulan nga emergency fund.

C  Hisgutan ang emergency fund ug mga insurance plan sa family 
council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsay inyong gibuhat nga lahi aron makatigum og kwarta para sa inyong 
usa ka bulan nga emergency fund?

 Kumusta ang inyong diskusyon mahitungod sa mga plano sa insurance 
ug sa paghimo og inyong emergency fund atol sa inyong family council?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Ug ako manghinaut 
nga kamo kinahanglan 
mahinumdom, nga 
bisan kinsa taliwala 
kaninyo ang manghu-
lam sa inyong silingan 
kinahanglan mouli 
gayud sa butang nga 
iyang gihulaman, 
sumala niana nga siya 
miuyon, kay kon dili, 
kamo makabuhat og 
sala; ug tingali nga 
kamo makahimo sa 
inyong silingan sa 
pagbuhat usab og 
sala.”

MOSIAH 4:28

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

JOB 27:5

MY FOUNDATION: IPAKITA ANG K ALIGDONG 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Ngano kaha nga gihigugma sa Ginoo kadtong dunay “kaligdong sa 
kasingkasing”?
“What Shall a Man Give in Exchange for His Soul?” anaa sa srs.lds.
o g i o . a a  i o  a a a ang pa ina  .
Unsay buot ipasabut sa pagbaton og kaligdong? Unsa ang pipila 
ka gagmayng mga butang diin ang mga tawo mibaligya sa ilang 
mga kalag aron makaangkon sa mga butang niini nga kinabuhi?
Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:13 ug Job 27:5 (naa dapit 
a t o

KALIHOKAN

Magbuhat nga ikaw ra, i-rate ang imong kaugalingon sa mosunod nga mga aspeto.

BUTANGI OG NUMERO SA ATUBANGAN SA KADA ITEM ARON  
IPAKITA KON UNSA KA KASAGARANG MOLIHOK NIINING PAAGIHA
1 = dili gayud, 2 = usahay, 3 = kasagaran, 4 = kanunay

_______1.  Akong gituman ang tanan nakong mga gisaad, mga commitment, ug mga 
pakigsaad.

_______2.  Hingpit ko nga nagmatinuoron sa mga butang nga akong gisulti ug sa mga 
rekord nga akong gitipigan.

_______3.  Wala ko magpasulabi aron himoon ang mga butang nga makita nga mas maayo 
kay sa kon unsa kini.

_______4.  Iuli nako ang tanan nga akong hulaman ug dili manghilabut og mga butang nga 
dili ako.

_______5.  Hingpit ko nga nagmatinuoron sa akong kapikas sa akong mga pulong ug mga 
lihok.

_______6.  Dili gyud ko manikas, bisan kon ako nasayud nga dili ko masakpan.
_______7.  Kon makakita ko og butang nga dili akoa, ako kining iuli sa tag-iya.
_______8.  Kanunay ko nga mobayad sa kwarta nga akong gihulam, lakip na ang mga PEF 

loan gikan sa Simbahan.

Basaha ang Mosiah 4:28 (naa dapit sa tuo) ug ang kinutlo ni Elder 
o p   . i t in a pa ina  . gano nga ang pag a a  og 
utang o business o student loan (sama a PEF loan) usa ka butang 
nga nagkinahanglan og personal nga kaligdong [integridad]?
I-commit nga himoon ang mosunod nga buluhaton sa semana. 
I-tsek ang mga box kon makompleto nimo ang matag buluhaton:

 Magpalambo og usa sa walo ka dapit nga imong gigraduhan 
sa ibabaw.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa kaligdong.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Kami nagtuo sa 
pagkamatinuoron.”

MGA ARTIKULO SA 
HUGOT NGA PAGTUO 
1:13
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UNSA MAY IKAHATAG SA TAWO NGA ARANG IKABAWI NIYA SA 
IYANG KINABUHI?

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

 Ang Manlulu-
was nangutana sa Iyang mga tinun-an: 
“Unsa may ikahatag sa tawo nga arang 
ikabawi niya sa iyang kinabuhi?”

Mao ning pangutanaha ang gitudlo sa 
akong amahan nga hunahunaon gayud 
dugay na. Sa akong pagdako, gitahasan 
ko sa akong ginikanan og buhaton diha 
sa balay ug gibayaran ko sa pagtraba-
ho. 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 pasa-
but tulo na lang ka candy. Dili pa andam 
niana nga pagkunhod, mirason ko, 
“Pareho ra gihapon kong tan-awon kay 
sa miaging semana.” Mitikang ko ug 
nangayo og tag 25 sentabos nga tiket. 
Wa mokihol ang cashier, ug nakapalit 
ko sa naandang lima ka candy imbis 
tulo na lang unta.

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

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

Bali  a a ina

“Ang kaligdong nagpa-
sabut nga kanunayng 
maghimo kon unsa 
ang husto ug maayo, 
bisan unsa pa man 
ang hinanaling mga 
sangputanan. Nagpa-
sabut kini nga magma-
tarung gikan gayud sa 
kahiladman sa atong 
kalag, dili lamang diha 
sa atong mga lihok 
apan, mas importante, 
diha sa atong mga 
hunahuna ug kasing-
kasing. . . . Ang ginag-
mayng pagpamakak, 
ginagmayng pagpani-
kas, o ginagmayng 
pagpamintaha dili 
madawat sa Ginoo. . . . 
Ang kinadak-ang ganti 
sa kaligdong mao ang 
kanunay nga pagpa-
kig-uban sa Espiritu 
Santo, . . . [kinsa mao 
ang] mogiya kanato sa 
tanan natong 
buhaton.”

JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Personal Integrity,” 
Ensign, Mayo 1990, 
30, 32, 33
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KARON NGA DISKUSYON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

3 
WAGTANGON ANG 
PAGPANGUTANG

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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SABTON ANG UTANG

Ang pagpangutang mao ang pagpanghulam og kwarta nga dili imoha. Sa 
kasagaran kini adunay bugti sa kantidad, nailhan nga interest. Ang interest 
mao ang porsyento sa kantidad nga nautang. Mogawas nga mas dako pa 
ang imong mabayad kay sa imong nahulaman, usahay labaw gyud kadako. 
Ang pagpangutang moabut tungod sa wala dahumang mga bayranan, ug 
sa tanang ekspektasyon sa pagbayad sa tanan nga imong gihulaman apil sa 
interest.

Ngano nga ang mga tawo manghulam og kwarta?Hisguti:

Nanambag kanunay ang mga propeta nga likayan nato ang pagpangutang. 
Mitudlo si Presidente Hebar J. Grant, “Kon aduna may usa ka butang nga 
makadala og kalinaw ug katagbawan ngadto sa kasingkasing sa tawo, ug 
ngadto sa pamilya, kini mao ang pagpuyo sigun sa atong kinitaan. Ug kon 
aduna may usa ka butang nga makapabug-at ug makawala og paglaum ug 
makapasakit, kini mao ang pagbaton og mga utang ug mga obligasyon nga 
ang usa dili makabayad” (Gospel Standards, o p. .  o  a  
[1941], 111).

Sa tanang duha ka sunod nga chapter imong makat-unan ang pagsunod sa 
tambag sa mga propeta aron makalingkawas sa utang.

Gahini og duha ka minutos ang pagkonsiderar sa dili kaayo maayong 
pagkahimo nga mga desisyon sa pinansyal. Unsay mga sangputanan? 
Unsa kadugay nga imong gibati ang mga epekto? Sa unsang paagi kini 
nakaapekto kanimo, sa imong kaminyoon o pamilya, ug sa imong 
abilidad sa pagserbisyo sa uban?

Pamalandungi:

Basaha:

Basaha:
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Likayi ang Utang

Mitambag ang mga propeta nga diyutay ra kaayo ang makiangayong mga 
rason sa pagpangutang ug kon ugaling makapangutang ka bayari kini diha 
dayon kutob sa mahimo. Gitudlo ni Presidente Gordon B. Hinckley nga 
“mahimo ra ang may katarungang pagpangutang para ipalit og barato ra 
nga balay ug tingali para sa pipila sa ubang gikinahanglang mga butang. 
Apan gikan diri sa akong gilingkuran, tin-aw kaayo nakong makita ang 
grabing mga trahedya sa daghan kinsa sa dili maalamong paagi nanghulam 
para sa mga butang nga wala gayud nila kinahanglana” (“I Believe,” Ensign, 
Ago. 1992, 6).

Depende sa mga kahimtang, mahimo ra ang pagpangutang para sa 
mosunod nga mga galastuhan:

 Usa ka kasarangan, barato ra nga balay

 Makatarungan nga paggasto sa edukasyon nga mosangput sa mas 
maayong panarbaho

 Kasarangan, basic nga pang-transportasyon (kon gikinahanglan lang)

Kinahanglang likayan nimo ang pagpangutang og mga butang nga dili ingon 
niini. Imbis mangutang, itigum para maoy gastuhon.

Gahini og duha ka minutos ang paghunahuna mahitungod sa mosu-
nod nga pangutana ug isulat ang imong mga hunahuna: Unsa ang 
pagbati kon wala kay utang?

Pamalandungi:

Basaha:

PAGPAMUBO SA AMONG KINADINANG PAPEL [PAGKUNHOD SA AMONG 
UTANG]

Mieskwela ko sa mahal kaayo nga graduate school. Pagkahuman nako nakakuha ko og maayong 
trabaho apan kapin sa usa ka gatos ka libong dolyar ang nautang. TAAS kaayong panahon ang 
akong gilantaw hangtud akong maimpas ang akong utang. Usa ka Sabado, ang akong asawa ug 
ako naghimo og usa ka kinadenang papel nga ang matag sumpay nga kinadena nagrepresentar 
og $1,000. Duna kini 100 ka sumpay! Gibutang namo ang kadenang papel sa family room ug 
mogisi og usa ka sumpay sa matag higayon nga makabayad mi og $1,000. Bisan og mokabat ang 
pag-impas og daghang tuig, nalingaw mi nga nagtan-aw sa among kadena nga nagkamubo, ug 
maayo kaayo kining paagi sa pagtudlo sa among mga anak mahitungod sa utang, ug sa pagpaa-
pil sa among pamilya sa among panaw.
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Molingkawas sa Utang

Makalingkawas ka ra sa utang! Ang pagkamatinguhaong makabayad sa 
utang magkinahanglan og igong pagsakripisyo, apan mahimo ra nimo. Sa 
ubos mao ang lima ka importanting mga baruganan sa paglingkawas sa 
utang. Hisgutan nato ang unang tulo niini nga chapter.

 1. Sabta ang reyalidad sa imong pagpangutang

 2. Tinguhaa ang paglingkawas sa utang

 3. Buntuga ang kinaiyanhon nga pagkatawo nga mosangput sa utang

 4. Hununga ang pagpangutang

 5. Impasa ang imong mga utang

Unsay imong mga nahunahuna o impresyon gikan sa pagbasa niining lima 
ka mga baruganan?

Hisguti:

2. SABTA ANG REYALIDAD SA IMONG PAGPANGUTANG

Pila ang imong utang? Unsay gidak-on sa interest? Unsay mga bayranan? 
Unsa kadugay impason ang imong utang, ug pilay imong mabayaran sa 
interest? Importating mahibaloan kining mga butanga samtang maningka-
mot ka nga makalingkawas sa utang. Aron mahimo kini, maghimo ka og 
imbentaryo sa utang. Sa ubos mao ang sample sa table sa pag-imbentaryo 
sa utang.

DESKRIPSYON BALANCE GIDAK-ON SA 
INTEREST

BINULANG 
BAYRANAN

it a  4,000 17% 97

it a  6,500 19% 168

Sakyanan 5,000 3.00% 145

Student loan 18,000 5.50% 300

Utang [Prenda] 170,000 4.50% 1,050

Sa inyong family council karong semanaha, paghimo og susama nga table. 
Siguroa ang pag-fill up sa tanang impormasyon sa matag utang.

3. TINGUHAA NGA MAKALINGKAWAS SA UTANG

Aron makahimo og bisan unsa nga lisud, lakip ang paglingkawas sa utang, 
kinahanglan mas kusog ang imong tinguha kay sa mga babag. Mitudlo si 

 a in  . ak , “ on kita a na  pang anta  kon n a kita nga 

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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mamahimo, ang atong tinguha ug atong gahum sa pagbuhat molambo 
pag-ayo” (“Tinguha,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 44). Aron molampus, 
pagpokus sa imong tumong sa paglingkawas sa utang ug lantawa kon unsa 
kaha ang kinabuhi kon gawasnon ka sa palas-anon sa utang. Mitudlo si 

 a   . a , “ n a an ang pa a on natong giting a, pag a a  
sa panahon, sa ngadto-ngadto mao ang atong maabut” (“According to the 

i  o   a t ,” Ensign, Nob. 1996, 21).

Nganong nagtinguha ka man nga magawasnon sa utang? Unsang butanga 
ang imong mahimo nga dili pa nimo nahimo karon?

Hisguti:

 A B  A A A  A A A A

Sa Basahon ni Mormon, mitudlo si Haring Benjamin, “Kay ang kinaiyanhon 
nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa 
pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya 
motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang 
iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa 
pag-ula ni Kristo ang Ginoo, ug mahimo nga ingon sa usa ka bata, manunu-
ton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma” (Mosiah 3:19 
Sa pagsalikway sa kinaiyanhon nga pagkatawo, kinahanglang hinumduman 
nato ang mga baruganan nga atong nakat-unan gikan sa chapter 4 mahitu-
ngod sa paghupot og long-term nga panglantaw. Sama sa mga bata nga 
gieksperimento sa marshmallow, nagkinahanglan kita nga molangay una sa 
short-term nga kalipay aron makab-ot ang long-term nga mga tumong.

Ang mga kalagmitang “kinaiyanhon nga tawo” naglakip sa:

 Diha-diha dayon o emosyonal nga pagpanggasto.

 Ang kawalay alamag [ka-ignorante] o kawalay pag-amping sa reyalidad 
sa atong panalapi o pinansyal.

 Pagkasina ug pagkumpara sa atong kaugalingon ngadto sa uban.

Ang pagtugyan sa kinaiyanhong pagkatawo malagmit mosangput sa atong 
pagpangutang ug pinansyal nga kaluya. Sa laing bahin, kon magtinguha kita 
sa pagsunod sa “mga pagdani sa Balaang Espiritu” mahimo kitang lig-on 
pinaagi sa gahum sa Pag-ula taliwala sa kalisdanan.

Unsay buot ipasabut sa pagsalikway sa kinaiyanhong pagkatawo?Hisguti:

Basaha:
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Susihon nato og maayo ang pipila niining mga kalagmitan sa kinaiyanhong 
pagkatawo sa konteksto sa self-reliance.

Diha-diha Dayon o Emosyonal nga Paggasto

Gahini og usa ka minuto ang paghunahuna mahitungod sa mosunod 
nga mga pangutana ug isulat sa ubos ang imong mga tubag: Kanus-a 
ang katapusang higayon nga nakapamalit ka og mahal, diha-diha 
dayon nga pagpamalit? Unsa man kadto? Sa unsa kahang lahi nga 
butang mas epektibo ang paggamit sa kwarta?

Pamalandungi:

 

 

 

 

Tanan kita malagmit nakahimo og diha-diha o emosyonal nga pagpamalit. 
Usahay mogasto kita kon mawad-an kita sa kadasig o anaa sa kasuko. 
Usahay mogasto kita tungod kay gibati nato nga angayan natong gantihan 
ang atong kaugalingon. Usahay ang promosyon sa mga baligya motintal 
nato sa pagtuo nga gikinahanglan nato kini imbis dili gayud. Dunay dag-
hang rason nganong mogasto kita sa mga butang nga wala gyud kaayo 
nato kinahanglana kay sa gastuhan unta ang mga butang nga importante 
kaayo. Ang mosunod nga kalihokan makatabang nga atong masabtan 
nganong makapamalit kita og diha-diha dayon.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong habit [gawi] sa emosyonal 
nga pagpanggasto pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana nga naa sa ubos.

Step 2: Human nimo masulati ang questionnaire, pakigparis sa imong kapikas (kon naa siya 
o sa action partner ug hisguti ang mosunod:

◦ Unsa ang ubang pattern nga namatikdan nimong may kalabutan sa 
emosyonal o diha-diha nga pagpanggasto?

◦ Unsay imong mahimo aron mapanalipdan ka niini?

UNSAY AKONG GIBATI DIHANG MIGASTO KO DIHA-DIHA?  
(I-tsek ang tanan nga magamit.)

 Nag-inusara
 Kapuol
 Excited
 Kamanggihatagon
 Kamalipayon
 Kagutom

 Kapungot
 Kaguol
 Kaluya
 Kakapoy
 Kulang sa pasidungog

UNSAY AKONG GIGASTUHAN DIHANG NANGGASTO KO DIHA-DIHA?  
(I-tsek ang tanan nga magamit.)

 Mga sinina
 Pagpangaon sa restaurant
 Electronic nga device o mga accessories
 Kalingawan [Entertainment]

 Mga regalo
 Mga gamit sa balay o dekorasyon
 Snacks o mga mainom
 Biyahe

KINSAY AKONG MGA KAUBAN DIHANG MIGASTO KO DIHA-DIHA DAYON?
 Mga anak
 Mga kauban sa trabaho
 Mga higala

 Walay kauban; Nag-inusara ra ko
 Kapikas

Unsaon nato sa pagbuntog ang kalagmitang pagpamalit diha-diha dayon? 
Unsa man ang imong gihimo sa nangagi aron malikayan ang sama niana 
nga pagdali-dali?

Hisguti:
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Kawalay Alamag [Kaignorante] o Kawalay Pag-amping sa Atong 
Sitwasyon sa Panalapi

Sa Basahon ni Mormon, gibadlong ni Nephi si Laman ug Lemuel tungod sa 
ilang “kawalay pagbati” ug wala mobati sa Espiritu nga naglihok sulod kanila 
tan-a a a   p i : . ng atong ga pagpi i ka aga an akaga i a 

atong kasingkasing, naghimong lisud nga mabati ang mga pag-aghat sa 
Espiritu kon angay na kitang mag-usab. Usahay ang “kawalay pagbati” maoy 
hinungdan nga mopili kita sa pagbaliwala sa reyalidad sa atong sitwasyon. 
Gusto natong likayan ang pag-monitor sa mga gasto o pagsusi sa atong 
mga bank account. Kon credit card ang atong gigamit o ubang consumer 
credit, kini nga kawalay pag-amping diha dayon mosangput sa atong 
pagpangutang.

Usahay ang usa o ang manag-partner sa kaminyoon mogasto sa walay 
pag-amping, nagtuo nga ang kaparis maoy responsable sa pinansyal nga 
sitwasyon sa pamilya. Hinumdumi, ang managtiayon parehong responsable 
sa panalapi sa pamilya, ug ang pagbaliwala o pagbalhin sa atong responsi-
bilidad magduso lamang nato ngadto sa problema sa pinansyal.

Ngano nga ang uban mas pabor nga ibaliwala ang reyalidad sa ilang 
sitwasyon? Sa unsang paagi imong mabuntog ang “kawalay pagbati” 
mahitungod sa imong pinansyal nga sitwasyon, kon imong gikinahanglan?

Hisguti:

Pagkasina ug Pagkumpara sa Atong Kaugalingon ngadto sa Uban

Natural lang nga ang mga tawo mokumpara sa ilang kaugalingon ngadto sa 
uban, ug gipalibutan kita’g mga mensahe ug mga pahinumdom nga 
nagdasig kanato sa pagpamalit sa mga butang nga wala nato kinahanglana. 
Usahay gibati nato nga may katungod sa pag-angkon sa mga butang nga 
dili nato makaya o wala gayud kinahanglana. Ang pagkamasinahon more-
sulta diha-diha dayon sa dili maalamong mga pagpamalit.

Sa unsang paagi atong mabuntog ang kalagmitan nga pagkumpara sa 
atong kaugalingon ngadto sa uban?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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HISGUTI ANG MGA PRAYORIDAD SA PANALAPI SA INYONG FAMILY 
COUNCIL

Atol sa inyong family council karong semanaha, hisguti ninyo ang mga paagi 
diin inyong mabuntog ug maprotektahan ang inyong kaugalingon gikan sa 
mga kalagmitan sa “kinaiyanhon nga tawo”. Hisguti ninyo ang inyong 
kasamtangan nga utang, ug paghimo og “imbentaryo sa utang” (tan-awa sa 

anko nga pap  pa a a i nta o a tang a pa ina  . a i o 
ni ong ga iton ang o t in  a “Sa p  a a i  o n i  i ion” nga 
naa sa ubos nga giya sa inyong council. Kon inyo nang matino ang mga 
utang, ug kon makahimo na mo og mga paagi sa pagbuntog sa mga 
kalagmitan sa “kinaiyanhong tawo” makadawat kamo og tabang sa Ginoo 
nga mawagtang ang inyong mga utang.

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Unsa ang pipila ka mga paagi nga ang mga kalagmitan sa kinaiyan-
hong tawo imong ikapakita?

 Kanus-a nimo nahimo ang katapusang dako, diha-diha nga pagpa-
malit? Unsa kaha unta ang nagamitan nimo sa kwarta?

 Kon gawasnon ka na sa utang, unsa ang mahimo nimong buha-
ton nga dili pa nimo mahimo karon?

Part 2: Plano

 Maghimo og imbentaryo sa utang gamit ang table nga naa sa 
pa ina  .

 Pangutan-a ang imong kaugalingon:

 • Unsay buhaton nimong lahi aron mawagtang ang imong mga 
utang?

 • Unsa nga mga kinaiya sa pagbuhat ang imong anaron para 
mabuntog ug mapugngan ang mga kalagmitan sa kinaiyanhon 
nga tawo?

 • Sa unsang paagi imong maapil ang Ginoo sa pagtabang nga 
masalikway ang kinaiyanhon nga pagkatawo?

Basaha:
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MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Ug usab, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, mahitu-
ngod sa inyong mga utang—tan-awa mao kini ang akong kabubut-
on nga kamo kinahanglan mobayad sa inyong tanan nga mga utang” 
(D&P 104:78).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?
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MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B  Akong i-imbentaryo ang akong utang gamit ang example diha sa workbook.

C  Akong hisgutan ang akong imbentaryo ug mga paagi aron mabuntog ug malika-
yan ang “kinaiyanhong pagkatawo” nga mga kalagmitan kauban sa akong pamilya 
o sa may responsibilidad nga partner.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA K APANGUHA AN

IMBENTARYO SA UTANG

DESKRIPSYON BALANCE GIDAK-ON SA 
INTEREST

BINULANG 
BAYRANAN
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MUBO NGA MGA SUL AT



PAGLINGK AWAS 
SA UTANG

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Trabaho:	Dawaton	ang		
Responsibilidad	ug	Molahutay

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Hunungon	ang	Palas-anon	sa	

Pagpangutang
	2.	 Bayari	ang	Imong	mga	Utang

8



126

 A A A  A A

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Maghimo og imbentaryo sa utang.

C  Hisgutan sa akong family council ang imbentaryo sa utang ug 
mga paagi nga mabuntog ang mga kalagmitan sa “kinaiyanhong 
pagkatawo”.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsay inyong nakat-unan gumikan sa paghimo og imbentaryo sa utang?
 Unsay pagbati nga nakompleto ang imbentaryo sa inyong utang?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: DAWATON ANG  
RESPONSIBILIDAD UG MOL AHUTAY 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Ngano nga gusto sa Langitnong Amahan nga dawaton nako ang 
personal nga responsibilidad sa akong kinabuhi?

“Sedrick’s Journey,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? 
a a a ang pa ina  .

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

Doktrina ug mga Pakigsaad 42:42 ug ang kutlo ni Presidente 
a   . a t naa apit a t o

a a a ang kin t o ni  .  o  i to on a pa i-
na  . gano nga gi a an kita a inoo nga t a a oan kon 
unsay atong nadawat?

KALIHOKAN

Step 1: Magpili og partner ug basahon ang matag lakang diha sa pattern nga naa 
sa ubos.

Step 2: Hangyoa ang matag usa sa paghisgot mahitungod sa tahas o hagit nga 
kasamtangang giatubang sa uban.

Step 3: Magtinabangay sa paggamit sa upat ka lakang nga naa sa ubos sa lisud 
nga tahas o hagit.

➊
MAGBATON OG 
POSITIBO NGA 

KINAIYA

➋
HINUMDUMI NGA 
MAGTINABANGAY

➌
PULIHI ANG 

KAHADLOK OG HUGOT 
NGA PAGTUO

➍
PADAYON INUBANAN 
SA PAILUB UG KAISUG

Ilista ang inyong mga 
panalangin.

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

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

Ayaw ug ayaw gyud 
paghunong; lahutay 
inubanan sa hugot nga 
pagtuo. Pangitaa ang 
mga leksyon nga tingali 
gustong itudlo sa Ginoo 
kanimo.

e   Isulat ang duha o tulo ka mga paagi nga ikaw makapadayon uban sa 
pagtuo, mosalig nga motabang ang Ginoo.

 

 

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Dili kamo magtinapu-
lan; kay siya nga 
tapulan dili makakaon 
sa pan ni makasul-ob 
sa mga saput sa 
mamumuo.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 42:42

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

JAMES E. FAUST, 
“Paglahutay,” Ensign 
o Liahona, Mayo 
2005, 51
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a a a ang kin t o ni i nt  o a  S. on on naa apit a 
tuo). Unsaon sa pag-react kon makasinati ko og kapakyasan?

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

 Pagpili og butang nga lisud o dili ka komportable ug humana 
ang buluhaton. Isulat kini sa ubos.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa paglahutay.

Pamalandungi:

I-commit:

SEDRICK’S JOURNEY

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

 Ako si Sedrick Kambesabwe. 
Nagpuyo ko sa Democratic Republic of 
t  ongo. a ko ka i o a S 
nga Simbahan.

Usa ko ka branch missionary sa bara-
ngay 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, ako ug ang akong 
papa mamalit og saging. Ang pipila ka 
mga barangay 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 magbisi-
kleta mi. Makadala mi og upat o unom 
ka bulig nga saging.

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

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

Karon duna na koy kinitaan, sa ginag-
may-gagmay lang, aron ko makatigum 
alang sa galastuhan sa eskwela ug sa 
misyon. Ug karon, human sa upat ka 
tuig nga pagtrabaho, duna na koy igong 
kwarta alang sa akong passport, plus 
70 dollars nga natigum.

Bali  a a ina

“Ang atong responsibili-
dad mao ang pagbarug 
gikan sa pagkaigo-igo 
lang ngadto sa pagka-
banggiitan, gikan sa 
kapakyasan ngadto sa 
kalampusan. Ang atong 
buluhaton mao ang 
mahimong pinakamaayo 
sa atong kaugalingon. 
Usa sa labing mahinung-
danong 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

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 gipahinu-
ngod nga kinabuhi puno 
sa buhat, usahay 
balik-balik, . . . usahay 
wala mahatagi og bili 
apan kanunayng 
nagbuhat niadtong 
makapalambo, . . . 
makapabayaw, [ug] 
makapadasig.

D. TODD CHRISTOF-
FERSON, “Mga Hulag-
way sa Gipahinungod 
nga Kinabuhi,” Ensign 
o Liahona, Nob. 2010, 
17.
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DISKUSYON KARON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa milabayng semana nahisgutan nato ang tulo ka baruganan kon unsaon 
nato sa paglingkawas sa utang:

1. Sabta ang mga reyalidad sa imong pagpangutang.

2. Tinguhaa ang paglingkawas sa utang.

3. Buntuga ang mga kalagmitan sa “kinaiyanhon nga pagkatawo” nga 
moresulta sa pagpangutang.

Karon hisgutan nato ang duha pa ka baruganan:

1. Hununga ang pagpangutang.

2. Impasa ang imong mga utang.

Unsa ang pipila ka makahuluganon kaayong mga butang nga imong 
nakat-unan sa miaging semana?

Hisguti:

Basaha:

3 
WAGTANGON ANG 
PAGPANGUTANG
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HUNUNGA ANG PAGPANGUTANG

Dili nimo malauman  ang pagkalingkawas sa utang hangtud nga dili na 
nimo dugangan ang pagpangutang. Adunay duha ka yanong mga lakang 
aron mahunong ang pagpangutang:

1. Maghimo og usa ka emergency fund.

2. Hununga ang paggamit og mga credit card ug consumer loan.

Una, ipadayon ang paghimo og emergency fund hangtud nga makatigum 
ka na og kantidad nga paigo sa tulo ngadto sa unom ka bulan nga gastu-
han. Gamita kining kwartaha kon gikinahanglan kay sa mangutang. Apan 
hinumdumi nga gamiton lamang kini para sa aktwal nga emerhensya ug sa 
budget sa uban pa.

Ikaduha, hununga nga magsalig sa consumer debt ug mga credit card. 
i g ot i    . o an  g pinan a  nga “p a ti  g .” 

Miingon siya nga, “Usa kini ka pag-opera nga walay sakit: Putlon ra ang 
i ong ga it a . . . . a a  na i a oang ka a a  a o nong 
tawo ang nakaguba sa gipalig-ong panalapi sa mga pamilya , ilabi na sa 
naningka ot pa nga ag-ong pa i a, ka  a it a ”   . an  

at i ia  . o an , “ ing   a  a n og t ,” Ensign, Hunyo 
1986, 30). Ang pagputol sa inyong credit card makatabang nga mahunong 
ang dugang nga pagpangutang.

Unsa may andam nimong buhaton aron mahunong ang pagpangutang?Hisguti:

2. IMPASA ANG IMONG MGA UTANG

Gitambagan kita sa pag-impas dayon sa atong mga utang kutob sa mahi-
o: on ika  aka tang, . . . k to  a a i o t a a o a on aka a a  a 

labing madali ug luwasa ang imong kaugalingon gikan sa pagkahigot sa 
utang” (Matinud-anon sa Tinuohan [2004], 237).

Aniay upat ka lakang nga makatabang sa imong paghimo ug pagsunod og 
usa ka plano aron makalingkawas sa utang.

1. Hukmi ang pagbayad og ekstra sa imong mga utang.

2. Hukmi asa ang bayaran og ekstra.

3. Gamita ang rollover nga pamaagi [ekstensyon o ibalhin].

4. Paghimo og dugang nga mga lakang kon gikinahanglan.

Basaha:

Basaha:
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Hukmi ang Pagbayad og Ekstra nga Ipuno og Bayad sa Imong Utang

Usa sa pinakadakog gasto nga paagi sa pag-impas sa utang mao ang 
pagbayad sa minimum nga bayranan. Sa kasagaran ang minimum nga 
bayranan mao ang usa ka porysento sa balance. Kon magkagamay ang 
balance, magkagamay pud ang bayranan. Niini mas dugay nga maimpas 
ang utang ug mas dako ang imong interest. Aron makalingkawas dayon sa 
utang, mobayad ka og sobra kay sa minimum nga bayranan.

DESKRIPSYON BALANCE PORSYENTO 
SA INTEREST

BINULANG 
BAYRANAN

it a  4,000 17% 97

it a  6,500 19% 168

Sakyanan 5,000 3.00% 145

Student loan 18,000 5.50% 300

Prenda 170,000 4.50% 1,050

Sama pananglit, kon gigamit nato ang atong imbentaryo sa utang (naa sa 
ibabaw) gikan sa katapusan nga chapter ug mibayad lang og minimum sa 

it a  , n a ka a ka ga  ai pa  ang i ong tang  i a ka a 
ang mapatong sa imoha nga interest? Kon minimum ra ang bayaran:

 Moabut og 20 ka tuig ug 9 ka bulan ang pag-impas niini!

 Moabut ang kantidad og 5,107.62 sa interest.

Apan unsa kaha kon gibayaran nimo ang karon nga bayranan nga 97, 
pun-an sa ekstra nga bayad nga 100 kada bulan?

 Maimpas nimo sulod sa 2½ ka tuig—mas sayo og18  ka tuig!

 Makadaginot ka og 4,357.49 sa interest.

Ngano nga ang mga tigpautang gusto man nga minimum ray imong 
bayaran?

Hisguti:

Ang pagbayad og sobra sa minimum mopamubo sa panahon sa pag-impas 
sa utang ug makadaginot ka og dakong kwarta sa interest. Nag-monitor ka 
sa imong mga gasto ug nakahimo og budget. Unsaon man nimo nga 
makatigom ka og kwarta sa imong pagpanggasto aron makatigum og ekstra 
nga pangbayad sa imong mga utang? Usa sa mga commitment nimo 
karong semanaha mao ang pagtino kon pila ang mahipos nimong ekstra 
nga kwarta aron ipuno og bayad sa imong utang. Kon naghunahuna ka sa 
pag-impas sa imong unang utang, pagpili og tino nga kantidad nga naglakip 
sa ekstra nga ipuno sa minimum nga bayranan, ug bayari og ingon niana 
hangtud maimpas ang utang.

Basaha:

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Pakigparis sa imong action partner. Ribyuha ang imong budget, ug tan-awa kon 
makakuha ka pa og dugang 100 o sobra pa aron imong magamit sa pagbayad sa imong 
mga utang. Isulat ang imong mga ideya sa ubos.

  

  

 

Step 2: Sa grupo, ipaambit ang imong mga ideya.

Hukmi Asa ang Bayaran og Ekstra

Niay duha ka opsyon sa paghukom kon asa nga utang ang unahon sa 
pagbayad. Mahimo kang:

 Mouna sa pagbayad og ekstra sa utang nga dunay pinakataas nga 
interest.

 Mouna sa pagbayad og ekstra sa utang nga dunay pinakagamay na 
lang nga balance.

Ang duha ka opsyon dunay mga makaayo [bintaha] ug duna pud dili 
makaayo [dili bintaha], apan kining duha moresulta nga magawasnon ka sa 
utang. Ang usa sa imong mga commitment niining semanaha mao ang 
pagtino kon asa nga utang ang unahon nimo og bayad.

PAMAAGI MGA MAKAAYO 
[ADVANTAGE]

MGA DILI MAKAAYO 
[DISADVANTAGE]

Pinakataas nga  
interest ang 
unahon

◦ Mowagtang og sayo sa 
pinakadakog porsyento nga 
utang

◦ Dugay-dugay pang momi-
nus ang gidaghanon sa 
nautangan

◦ Dugay-dugay pang mama-
tikdan ang mga resulta

Unahon ang 
may pinakaubos 
nga balance

◦ Mas dali rang mominus 
ang gidaghanon sa mga 
nautangan

◦ Mas dali rang mominus ang 
gidaghanon sa minimum 
nga bayranan

◦ Mas dali rang mamatikdan 
ang mga resulta

◦ Posibling mas mahal kay wa 
man nimo unaha og bayad 
ang utang sa pinakataas 
nga interest

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Gamita ang ehemplo sa imbentaryo sa utang nga naa sa ubos aron sa paghimo sa 
mosunod:

Step 1: I-tsek ang sunod sa loan nga dunay pinakataas nga porsyento.

Step 2: Lingini ang loan nga dunay pinakagamay nga balance.

DESKRIPSYON BALANCE GIDAK-ON SA 
INTEREST

BINULANG 
BAYRANAN

it a  4,000 17% 97

Numero sa credit card 6,500 19% 194

Sakyanan 5,000 3% 145

Student loan 18,000 5.5% 300

Prenda 170,000 4.5% 1,050

KALIHOKAN  inu

a ita ang ka ga ingon ni ong i nta o a tang pa ina   a on a pag i o a 
mosunod:

Step 1: I-tsek ang tupad sa loan nga dunay pinakataas nga porsyento.

Step 2: Lingini ang loan nga dunay pinakagamay nga balance.

Step 3: Hukmi asa nga loan ang unang bayaran og ekstra, ug iapil kana nga utang sa imong 
imbentaryo.

Gamita ang rollover nga pamaagi [ektensyon o ilbalhin]

Ang rollover usa ka maayo kaayong paagi sa pag-impas sa imong utang. 
Pananglitan kon makabayad ka na karon og ekstra nga 100 kada bulan sa 
imong mga utang. Kon mag-impas ko og utang, unsa may buhaton nimo sa 
kwarta niana nga loan? Imo kining i-roll over [ibalhin] o ibayad sa ubang 
mga loan! Dinhi masugdan nimo ang mas dali nga paglingkawas sa utang.

Sama pananglit, sa ehemplo sa imbentaryo sa utang, kon nagbayad ka og 
k t a nga  ka a an a it a  , ang in an ni ong a anan 

197. Kon maimpas na nimo kini, dunay kay ekstra nga 197 nga imong 
magamit sa pag-impas og laing utang. Kon gigamit nimo kana nga ekstra 

Basaha:
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nga 197 ug ipuno kana og bayad sa balance nga 6,500 para sa credit card 
, i ong:

 Maimpas kana nga credit card kapin sa 23 ka tuig nga mas sayo kay sa 
minimum nga kantidad ang imong ibayad!

 Makadaginot ka og kapin sa 8,500 nga interest!

Kon maimpas na nimo og bayad kana nga credit card, duna kay ekstra nga 
365 nga ipuno og bayad sa ubang mga utang, ug uban pa. Maayo kaayo 
ang rollover nga pamaagi aron mas dali nga maimpas ang utang.

Sa unsang paagi ang rollover nga pamaagi makatabang nga mas dali kang 
makalingkawas sa utang?

Hisguti:

Paghimo og Dugang nga mga Lakang

Kon naglisud ka sa paghimo og minimum nga mga pagbayad, nan nagkina-
hanglan kang mohimo og dugang pang mga paagi (tan-awa sa ubos).

KALIHOKAN  inu

Bahina ngadto sa grupo nga magtinagurha o tinagutlo ug hisguti ang dugang nga mga paagi 
sa ubos. Hunahunaa kon duna ba niining mga paagiha ang makatabang nimo.

Step 1: Mangita og ekstra o mas maayong trabaho: Hinumdumi ang ehemplo sa garapon? 
Basin nagkinahanglan ka og mas dako nga garapon! Ang dugang nga kinitaan gikan sa 
ikaduhang trabaho o sideline nga negosyo mas makapadali sa imong plano sa pagwagtang 
sa utang. Daw dili na gani kinahanglan nga duna ka pay laing trabaho. Hinoon, kon naglisud 
ka nga madali ang pag-impas sa imong utang, ang ekstra nga kinitaan mas dako og ikata-
bang aron dali kang makabawi.

Step 2: Ibaligya ang ubang mga butang nga bisan wala kini mabuhi ra gihapon ka.

Step 3: Magminus: Usahay ang pinakamaayong paagi mao ang—literal nga pagbalhin. Ang 
dili mahal nga balay, apartment, o sakyanan maayo nga opsyon.

e   Usabon ang pamaagi sa utang: Sa ubang kahimtang posible ang pag-usab sa 
pamaagi sa imong loan ngadto sa mas ubos nga porsyento o itingub na lang kini ngadto sa 
usa ka loan nga mas gamay ang interest. Tingali mogasto ka sa pag-usab o pagtingub sa 
utang, mao nga siguroa nga mahibaloan nimong daan ang mga gasto.

Step 5: Pagpakitabang sa mga mentor o mga tigtambag sa pinansyal: Sa daghang dapit sa 
kalibutan maduol sa mga tawo ang financial counseling pinaagi sa lokal o non-profit nga 
mga serbisyo o mga financial institution. Pangita ug pagpatambag sa kasaligan nga 
tigtambag.

Basaha:
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HISGUTI ANG PAGWAGTANG SA UTANG DIHA SA INYONG FAMILY COUNCIL

Sa inyong family council karong semanaha, hisguti kon pila ang imong 
magahin matag bulan aron maka-ekstra ka og bayad sa imong mga utang. 
Dugang pa, hisguti asa nga loan ang gusto nimong bayaran (ang may 
pinakataas nga interest o ang pinakagamay na lang nga balance). Mahimo 
ni ong ga iton ang o t in  a “Sa p  a a i  o n i  i ion” nga 
naa sa ubos.

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu
◦ Duna ba gihapon kay utang?
◦ Pila ang imong makaya nga i-ekstra og bayad? (Ribyuha ang imong 

kinitaan ug mga galastuhan, ug isulat ang kantidad nga mahimo nimong 
i- k t a og a a  i a a i ong i ta a i nta o a pa ina  .

Part 2: Plano
◦ Unsay imong mahimo aron masiguro nga mahunong na ang pagpangu-

tang? Maghiusa, ikonsiderar  ang pagputol sa mga credit card.
◦ Unsa nga mga gasto ang pwede nimong paminusan aron duna kay ika-

ekstra og bayad sa imong utang?
◦ Unsa nga loan (o mga loan ang unahon nimo sa pag-impas? (Ipakita ang 

an-a  a i ong i nta o a tang a pa ina  .

Basaha:

K APIN SA DUHA K A POR S YENTO

Kaniadto ganahan kaayo ko sa akong credit card! Kausa sa usa ka quarter mabalik nako ang 2% sa 
akong mga gipamalit. Apan dihang gisugdan nako ug sa akong bana ang seryusong pag-budget, 
naglisud kaayo mi sa pagkumpara sa among balance sa credit card ngadto sa among balance sa 
checking account. Akong nabantayan nga regular ang among paggasto og mas sobra kay sa unsay 
naa namo. Giputol namo ang among mga credit card, sama sa gisugyot ni Elder Holland! Nasayud 
ko nga karon mas nakadaginot pa mi og sobra sa 2% pinaagi sa pagbutang og klarong mga limit ug 
nahibalo gayud kon pila ang sulod sa among account sa tanang higayon.
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Hatagi og kagawasan ang imong kaugalingon gikan sa pagkaulipon” 
(D&P 19:35).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

 

 

 

 

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

 

 

 

 

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A  Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B  Akong tinoon kon pila ang ekstra nakong ikabayad aron maimpas ang utang ug 
asa nga loan ang sugdan nako og impas ug maghimo og plano sa pag-impas sa 
utang.

C  Akong hisgutan ang plano sa pag-impas sa akong utang atol sa akong family 
council.

D  Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MUBO NGA MGA SUL AT
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MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGDUMAL A SA 
KRISIS SA PANAL API

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Makig-istorya:	Mohangyo	ug	
Maminaw

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Pagdumala	sa	Krisis	sa	Panalapi
	2.	 Palamboa	ang	Imong	mga	Pagpa-

ngandam	alang	sa	Emerhensya

9
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 A A A A  A A A A

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Maghimo og plano aron masugdan ang pagwagtang sa utang.

C  Hisgutan sa family council ang akong plano nga mawagtang na 
ang utang.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsay inyong nakat-unan gumikan sa paghimo og plano nga mawala 
nay utang?

 Unsa karon ang lahi ninyong paagi aron mawagtang na ang utang sa 
inyong pamilya?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon nga Makontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: MAKIGSULTI 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

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

“ ating i t,” a ai a  at . .o g i o . a a  i o  a a a 
ang pa ina  .

Unsaon man nato sa pag-ila ang mga tubag sa atong pag-ampo? 
Ngano nga ang pagpaminaw importante man nga bahin sa atong 
pag-ampo?

Doktrina ug mga Pakigsaad 8:2 ug ang kutlo ni Presidente Rus-
  . on naa apit a t o

Ngano nga ang pagpaminaw usa man ka importane nga kahanas? 
Sa unsang paagi nga ang pagpaminaw og maayo makatabang 
kanato sa atong trabaho?

KALIHOKAN

Step 1: Isip grupo, basaha ang mga lakang sa ubos ug hisguti kini sa daklit.

Step 2: Hangyoa ang usa o duha ka sakop sa grupo nga sultihan ang uban bahin 
sa usa ka hagit o pangutana nga sila aduna. Ang tanan kinahanglang maningka-
mot sa pagpaminaw, magsunod niining mga lakang.

Step 3: Pangutan-a ang mga sakop sa grupo kinsa misulti kon unsay ilang gibati sa 
dihang ang grupo naningkamot gayud sa pagpaminaw.

➊
MO-CONCENTRATE

 ○ Mo-focus sa mga pulong ug 
linihukan sa nag-istorya.

 ○ Ayaw baldaha.
 ○ Ayaw pagbasa o pagpadala 

og mga mensahe sa inyong 
cell phone.

➋
MODAYEG

 ○ Tan-aw sa 
nag-istorya.

 ○ Gamit og mugbo nga 
mga pulong sama sa 

“oo” o “okey.”
 ○ Pasalamati ang 

nag-istorya.

➍
MANGUTANA

 ○ Pangutana: “Nasab-
tan ba nako?”

 ○ Paminaw, ug hulata 
ang tubag.

➌
MORIBYU

 ○ Ingna: “Sa ato pa, nag-ingon ka nga . . .”
 ○ Dayon sublia kon unsay inyong 

nadungog.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

“Ako mosulti kanimo 
diha sa imong hunahu-
na 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

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

RUSSELL M. NELSON, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, Mayo 1991, 
24
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“Ang atong Langitnong 
Amahan naminaw sa 
mga pag-ampo sa 
Iyang mga anak sa 
tibuok yuta nga 
nangamuyo sa mga 
pagkaon aron kaunon, 
sa mga sinina aron 
itabon sa ilang mga 
lawas, ug sa dignidad 
nga magagikan sa 
pagkahimong maka-
sangkap sa ilang 
kaugalingon.”

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

“Kinahanglan kita nga 
mangayo og pana-
bang sa atong Langit-
nong Amahan ug 
magtinguha og kusog 
pinaagi sa Pag-ula sa 
Iyang Anak, nga si 
Jesukristo. Diha sa 
temporal ug espirituha-
nong mga butang, 
[kini] makahimo 
kanato nga madaginu-
ton nga tigsangkap sa 
atong mga kaugali-
ngon ug sa uban.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagkahimong 
Madaginuton nga 
mga Tigsangkap sa 
Temporal ug Espiri-
tuhanong Paagi,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2009, 8

ga kin t o ni i nt  n   . ing an   o t  . 
Hales (naa dapit sa tuo)

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

 Magtinagsa sa pag-ampo ug isip pamilya matag buntag ug 
gabii. Gahini og panahon kada human sa pag-ampo ang 
matinahurong pagpaminaw sa giya.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa pagpakigsulti.

Basaha:

Mo-commit:

CREATING LIFT

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

 
Aron ang eroplano malayo sa yuta, 
kinahanglan nga imo kining pasakaon. 
Sa aerodynamics, ang pagsaka mahita-
bo 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 mobitad paubos [gravity], ang 
eroplano mosaka gikan sa yuta ug 
molupad.

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

Bisan og daghang mga baruganan sa 
ebanghelyo ang makatabang kanato 
aron makab-ot ang pagkabayaw, ako 

gusto nga mopokus og usa ka pino 
nga butang.

Pag-ampo!

Ang pag-ampo mao ang usa sa mga 
baruganan sa ebanghelyo nga makata-
bang sa pagpabayaw. Ang pag-ampo 
adunay gahum sa pagbayaw kanato 
gikan sa kalibutanong mga tinguha. Ang 
pag-ampo makapasaka nato 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-is-
torya Kaniya sa atong mga kasinatian sa 
kinabuhi, mga pagsulay, ug mga panala-
ngin. Kita mahimong maminaw ug 
makadawat og celestial nga giya gikan sa 
Balaang Espiritu sa bisan unsang 
panahon ug sa bisan unsang dapit.

an-a a a i t   . t o , “ ag-a -
po ug ang Asul nga Kapunawpunawan,” 
Ensign o Liahona, Hunyo 2009, 3–4)

Bali  a a ina
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DISKUSYON KARON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

2 
PANALIPDI ANG IMONG 
PAMILYA GIKAN SA 
KALISDANAN

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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BUDGET UG CHECKPOINT SA PAGPANGGASTO

Iribyu ug i-update ang imong budget. Unsa may nagsilbi og maayo? Unsang 
mga kategoriya ang kinahanglan nimong i-adjust, kon duna man? Mahimo 
ba nimong gahinan og diyutayng panahon ang ubang kategoriya aron mas 
dali kang makatigum para sa imong emergency fund, mahimong gawasnon 
sa utang, o makatigum para sa umaabut? Usa sa imong mga commitment 
niining semanaha mao ang paghisgot sa mosunod nga kalihokan atol sa 
family council.

KALIHOKAN  inu

Hunahunaa ang matag kategoriya sa ubos, ug tubaga sa matinuorong paagi.

UNSAY AKONG GIBATI MAHITU-
NGOD SA AKONG GINASTUHAN?

Gamay ra kaayo 
ko og gasto

Maayo ang akong 
gibati sa akong 

ginastuhan

Dako kaayo 
ko og gasto

Mangaon sa mga restaurant

Mga grocery

Snacks ug mga mainom

Paglingaw-lingaw

Abang o prenda

Utilities

Mga sinina

Mga butang [item] sa panimalay

Transportasyon

Insurance

 p on

Basaha:
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Unsay buhaton nimo kon makasugat ka og krisis sa pinansyal? Unsa 
nga krisis sa pinansyal ang imong nasinati kaniadto?

Pamalandungi:

Sa Daang Tugon, gipahimangnoan ni Joseph ang Faraon mahitungod sa 
pito ka tuig nga kadagaya [kaabunda], sundan sa pito ka tuig nga kagutom. 
Diha-diha dayon, mipili ang Faraon og mga opisyal nga maoy maglahi og 
ekstra gikan sa pito ka tuig nga itagana para sa dili maayo nga mga tuig 
(tan-awa sa Genesis 41:1–37). Samtang kita kanunay walay klarong panag-
na kon kanus-a moabut ang maayo ug dili maayong mga panahon, miaw-
hag ang mga propeta karon nga mangandam kita alang sa mga krisis, ilabi 
na kon maayo ang dagan sa mga butang.

Niini nga chapter, makat-unan nato unsay buhaton kon mag-atubang kita 
og krisis sa pinansyal ug unsaon sa pag-andam alang sa krisis sa dili pa kini 
mahitabo.

Unsa kaha nga matang sa krisis sa pinansyal ang inyong masugatan? Isulat 
ang mga ideya sa grupo diha sa ubos.

Hisguti:

Basaha:

K ANUNAY ADUNAY PA AGI

Dihang nasugdan namo ang pagkat-on mahitungod sa paghimo og emergency fund, ang akong 
bana ug ako wala magtuo nga makatigum gyud diay mi og igo nga kwarta. Nag-ampo mi alang sa 
giya, ug ang tubag mao nga ibaligya namo ang usa sa among sakyanan. Karon mag-bus ang 
akong bana sa trabaho, ug duna mi kompleto nga emergency fund.
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1. MAGKAT-ON SA PAGDUMALA SA KRISIS SA PINANSYAL

Sama sa usa ka emergency  o plano sa pag-eskapo sa sunog, kon duna may 
krisis sa pinansyal kinahanglan duna kay buhaton nga sayon rang sundon. 
Mahitungod sa pag-atubang sa mga pagsulay, si Elder Marvin J. Ashton 
nangutana, “Mahimo bang hilum ka nga maglingkod, ribyuhon ang mga 
kamatuoran, ug ilista ang tanang posible nga buhaton? Mahimo ba nimong 
ilhon ang mga hinungdan ug itino ang mga remedyo? Ang mahilum nga 
pagpamalandong mas daling makasulbad sa mga problema kay sa maba-
lak-on nga panglimbasug” (“Give with Wisdom That They May Receive with 
Dignity,” Ensign, Nob. 1981, 88). Ang pagtino unsaon sa pagdumala ang mga 
krisis sa pinansyal sa dili pa kini mahitabo maghimo nga maandam ka sa 
emosyonal ug sa pinansyal kon mohampak ang mga kalisdanan ug imong 
mapugngan ang pipila ka krisis nga moabut. Ang pagdumala sa krisis sa 
pinansyal nag-require og duha ka lakang: pagtimbang-timbang sa sitwas-
yon, ug paghimo og tukma nga aksyon.

Ngano nga importante ang paghukom karon kon unsaon nimo pagdumala 
ang krisis sa pinansyal? Sa unsang paagi ang Espiritu mitabang nimo sa 
pag-atubang sa nangagi nga krisis?

Hisguti:

Timbang-timbanga ang Sitwasyon

Sa pagtimbang-timbang sa potensyal nga krisis sa pinansyal, mahimong 
ipangutana nimo ang mga mosunod:

 Matinud-anon ka ba sa imong pagbayad sa ikapulo ug mga halad? 
Nagpakabuhi ka ba sa paagi nga takus ka sa mga panalangin sa Dios?

 Unsa nga mga pagpangandam sa emerhensya ang imo nang gipahimu-
tang nga makatabang nimo sa pag-atubang sa kasamtangan nga hagit? 
Duna ka bay tinipigan nga pagkaon ug tubig? emergency fund? tukma 
nga insurance?

 Asang dapita kulang ang imong mga pagpangandam sa emerhensya?

 Unsay naa nimong mga insurance policy nga pweding magamit sa 
pipila o sa tanan niini nga hagit?

 Unsa kaha kadugay nga makalahutay ang imong emergency fund?

 Duna pa bay luna alang sa temporaryo nga mga pag-adjust diha sa 
imong plano sa budget ug sa pagwagtang sa utang kon gikinahanglan?

Ngano nga importante ang hingpit nga pagtimbang-timbang sa usa ka 
sitwasyon sa dili pa molihok?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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Molihok

Depende sa matang ug sa kagrabe sa imong krisis sa pinansyal, dunay 
lahi-lahi nga mga aksyon ang mahimo nimong buhaton aron matabangan 
ka sa pagbuntog sa mga hagit sa pinansyal. Samtang kini nga mga aksyon 
dili haum sa tanang sitwasyon, ang mosunod nga mga lakang siguradong 
makahatag nimo og ideya kon unsay mahimo panahon sa krisis sa 
pinansyal.

Ang ubang krisis sa pinansyal maglakip sa emerhensya sa panglawas, 
aksidente sa sakyanan, pagpaayo sa balay, o pagkawala sa trabaho. Sa 
ingon nianang mga sitwasyon, sa dili ka pa mo-panic o mohimo og ubang 
aksyon, tawagi ang imong insurance provider aron ma-check ang coverage. 
Ang pagpangutana sa imong coverage wala magpasabut nga mo-file ka og 
claim. Apan kon covered ang imong sitwasyon, makahibalo na dayon ka kon 
unsay imong personal nga mga galastuhan.

Unsa nga krisis sa pinansyal ang haum nimong itawag sa insurance 
company?

Hisguti:

Ang katuyoan sa imong emergency fund mao ang pagtabang nimo nga 
makalahutay sa krisis sa pinansyal. Ayaw batia nga sad-an ka nga imo kining 
gigamit alang niini nga mga sitwasyon. Mahimo ra nimong gamiton ang 
imong emergency fund sa bisan unsay imong gikinahanglan—gikan sa mga 
galastuhan o sa mga bayranan sa insurance. Pagmaalamon sa imong 
paggamit niini para sa hustong mga butang sa tukmang mga panahon. Iuli 
ang imong emergency fund diha dayon kutob sa mahimo kon may gigami-
tan ka man niini.

Susiha og maayo ang tanan nimong mga galastuhan ug tinoa kon asa niana 
ang nagkinahanglang atimanon dayon ug asa niana ang pwede rang ilangay 
og kadiyot nga walay dakong penalty. Tingali gikinahanglan nga tawagan 
nimo ang mga tigsingil nga mga tawo kon duna ba silay ihatag nga tempo-
raryong lugway sa nagkalisud, mga opsyon sa walay interest nga payment 
plan, o mga ekstensyon sa due-date sa pagbayad. Pagmaalamon kon asa 
nga galastuhan ang unahon nimo sa pag-atiman, ug i-research ang dili 
maayong mga epekto sa dili pagbayad sa ubang mga bayranan sa dili pa 
kini himoon. Basin gikinahanglan nga putlon nimo ang dili kinahanglanong 
mga galastuhan sulod sa mubong panahon, kon mahimo. Mag-focus sa 
pagkaon, kasilungan, mga gamit, ug gikinahanglang transportasyon sa dili 
pa bayaran ang ubang galastuhan.

Basaha:

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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Nganong importante nga bayaran og una ang mga galastuhan nga gilista?Hisguti:

Sa grabing mga kahimtang, mas maayo nga tawagan ang mga nagpautang 
ug pasabta sa kasamtangan nimong sitwasyon. Depende sa krisis, mahimo 
nimo silang hangyoon nga:

 Temporaryong ilangay o gamay lang usa ang ibayad.

 I-extend o ipermanente ang pag-usab sa mga termino sa loan.

Samtang mao ra kini ang mas maayo nga opsyon sa lisud nga kahimtang, 
hibaloi nga ang paglangay sa bayad o pag-usab sa mga termino sa imong 
loan moresulta sa dugang nga bayranan ug mas momahal kon buot 
subayon sa kadugayan.

Ang atong responsibilidad mao ang pagsangkap sa atong kaugalingon ug 
sa atong pamilya. Hinoon, dunay mga panahon nga sa temporaryong paagi 
magsalig kita sa uban. Samtang mangita ka og ubang mga kapanguhaan, 
likayi ang pagkahimong magsalig og tabang sa taas nga panahon—ang 
ingon niana nga pagka-dependent makapamiligro sa espiritwal ug temporal 
nimong pag-uswag. Kon basahon nato ang chapter 2, mitudlo si Presidente 
Spencer W. Kimball nga dunay upat ka lebel sa temporal nga tabang nga 
atong kaadtoan:

➀ ➁ ➂ ➃

au alin n a il a i a an Komunidad

1. Kaugalingon:  Kinahanglan nga himoon una nimo ang tanan nga 
pagsangkap sa imong pamilya ug atubangon ang anaa nga problema.

2. Pamilya: Kon dili nimo mahatag ang nag-unang mga pinansyal nga 
panginahanglan   human nimo mahimo ang tanan kutob sa mahimo, 
kinahanglan nga moduol ka sa suod o imong kapamilya kon gikina-
hanglan alang sa temporaryo nga tabang sa pinansyal, sa pangbalay 
man, pagkaon, o ubang kinahanglanon.

3. Simbahan: Human nimo mahimo ang tanan ug dayon nangayo og 
tabang sa pamilya, basin gikinahanglan nga makigkita ka sa imong mga 

Basaha:

Basaha:
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lider sa Simbahan (sa bishop, branch president, o Relief Society 
president) aron makapangita og dugang pa nga opsyon. Hinumdumi 
nga ang mga lider sa Simbahan gitudloan sa maalamong paagi nga 
tabangan ang mga tawo aron makapadayon sa pagpakabuhi kon 
gikinahanglan, dili sa estilo sa kinabuhi.

4. Komunidad: Ang managlahing komunidad o mga programa nga 
suportado sa gobyerno tingali makatabang nga matanyagan ka og 
tabang sa pinansyal o counseling para sa panarbaho, tabang sa 
pagtukod og balay, suporta sa nutrisyon para sa bag-ong mga natawo 
ug kahimsug sa inahan, ug uban pa. Hinumdumi nga gidesinyo kining 
mga programaha aron mahatag ang short-term nga tabang. Dili 
magsalig niini para sa long-term.

Nganong magpatabang man ta sa atong pamilya sa dili pa mangayo og 
tabang sa Simbahan ug sa komunidad? Unsa nga mga kapanguhaan ang 
nahibaloan sa inyong grupo nga naa sa inyong dapit nga makatabang og 
sulbad niini nga krisis?

Hisguti:

KALIHOKAN  inu

Step 1: Tubaga ang naa sa ubos nga mga pangutana sa tinagsa-tagsa , ug ikonsiderar kon 
unsay imong buhaton aron madumala ang krisis sa pinansyal.

Kon sanglit wala na koy kinitaan, unsa kaha kadugay molahutay ang akong mga tinigum? 
(Pila kaha ka adlaw, semana, o bulan?)

Kinsa man ang akong mga tigpahulam nga kinahanglan nakong tawagon aron mapasabut 
ang akong sitwasyon?

Kinsa nga mga sakop sa pamilya o mga higala ang akong pweding pangitaon kon magkina-
hanglan ko’g tabang?

Step 2: Makigparis sa imong action partner (o sa imong kapikas kon naa siya) ug hisguti ang 
inyong mga tubag. Hisguti ang mga paagi nga makapangandam ka og tarung karon alang sa 
mga moabut nga kalisud. Irekord ang imong mga ideya, ug pagplano aron maoy buhaton.
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2. DUGANGI PA ANG IMONG MGA PAGPANGANDAM PARA SA EMERHENSYA

Gikinahanglan nga duna ka o naghimo ka og usa ka bulan nga emergency 
fund. Dili angay nga matapos diha ang imong pagpangandam! Magtrabaho 
aron magawasnon ka sa utang ug dayon maghimo og tulo ngadto sa unom 
ka bulan nga emergency fund ug magkuha og insurance aron maprotekta-
han ang imong kinitaan.

Maghimo og Tulo ngadto sa Unom ka Bulan nga Emergency Fund

Human nimo maimpas ang imong utang, ang sunod nga lakang mao ang 
pagpalambo sa imong usa ka bulan nga emergency fund ngadto sa tulo 
ngadto sa unom ka bulan nga emergency fund. Hinumdumi nga hipuson 
ang kwarta sa imong emergency fund sa usa ka sigurado nga dapit nga 
mahimo ra nimong ma-access nga walay penalty. Patuboa kini nga pundo 
diha dayon kutob sa imong mahimo aron mas maandam ka para sa krisis 
sa pinansyal. Usa sa imong mga commitment karong semanaha mao ang 
pag-evaluate sa imong emergency fund ug pagpadayon sa pag-impas sa 
imong mga utang.

Magkuha og Tukma nga Income Insurance

Pahinumdom: Kini nga impormasyon posibling dili magamit sa imong 
rehiyon o dapit.

Usa sa pinakaimportante nga asset mao ang imong kinitaan. Mangita og 
kasaligan nga mga disability ug life insurance policy sa imong dapit, ug 
pagkuha og igo nga coverage diha dayon kutob sa mahimo.

Basaha:

Basaha:

Basaha:
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HISGUTI SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAGPANGANDAM PARA SA 
KRISIS SA PINANSYAL

Usa sa imong mga commitment karong semanaha mao ang paghisgot sa 
i ong ga t ag a “ g t g kpoint a agga to” tan-a a a 
pa ina   g pagpangan a  a ang a k i i  a pinan a . i g ti ang 
mga emerhensya nga posibling mahitabo sa inyong pamilya, sa unsang 
paagi mapangandaman nimo kini, unsa nga insurance ang kinahanglan 
nimong kuhaon sa pagtabang nga maprotektahan ang imong kaugalingon, 
ug mga plano nga manawag sa mga tigsingil ug sa mga tigpautang kon 
motumaw ang panginahanglan. Mahimo nimong gamiton ang outline sa 
“Sa p  a a i  o n i  i ion” nga naa a o . in i, kon 
dili ka pa minyo, ang imong family council tingali maglakip sa imong ka-
roommate, higala, sakop sa pamilya, o mentor.

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu
◦ Kumusta ang imong pagsunod sa imong budget? (Ribyuha ang mga 

t ag a “ g t g kpoint a agpangga to” nga ka i okan i a 
a pa ina  .

◦ Kumusta ang imong paghimo sa usa ka bulan nga emergency fund?
◦ Nagpakabuhi ka bang matarung igo nga mosarang ka sa tabang sa Dios 

atol sa krisis? Unsay mahimo nimong palamboon?

Part 2: Plano
◦ Unsa kaha nga krisis sa pinansyal ang posibling mahitabo sa imong 

pamilya?
◦ Pila kaha ang imong kinahanglan para sa tulo o unom ka bulan nga 

emergency fund? Unsay imong mahimo aron makatigum para niini?
◦ Unsay maayo ug dili maayo sa paggamit sa imong emergency fund?
◦ Unsa pa ang imong mahimo aron maandam ka para niini nga mga 

krisis?
◦ Unsa nga insurance ang gikinahanglan nimong kuhaon aron mapana-

lipdan ang imong kinitaan, kahimsug, ug mga kabtangan?
◦ Unsay imong mahimo aron molambo o ma-adjust ang imong budget?

Basaha:
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Mag-andam ka, oo, mag-andam ka sa imong kaugalingon, ikaw, ug 
ang tanan mo nga panon sa kasundalohan nga nagatigum nganha 
kanimo, ug ikaw mahimo nga usa ka magbalantay kanila” (Ezequiel 
38:7).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang akong baruganan sa Akong Pundasyon karong 
semanaha.

B Padayon kong magbutang og kwarta nga ipuno sa akong emergency fund o wala 
kinahanglana nga utang.

C kong i g tan a akong a i  o n i  ang akong “ g t g kpoint a 
agga to” tan-a a a pa ina   g pagpangan a  a ang a k i i  a pana api.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MUBO NGA MGA SUL AT
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MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG-INVEST AL ANG SA 
A AB  A  

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Magtinguha	sa	Pagkat-on:	Desisyuni	
Kon	Asa	ka	Padulong	ug	Kon	Unsaon	
Nimo	sa	Pag-abut	Didto

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Magtigum	og	Kwarta
	2.	 Ikonsiderar	ang	Pagpanag-iya	og	

Balay
	3.	 Magtinguha	og	Edukasyon

1010
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 A  A A  A AAB  A  

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Ipadayon ang pagbutang og kwarta alang sa akong prayoridad 
sa panalapi.

C  i g tan ang ga t ag a akong “ g t g kpoint a 
Paggasto” ug pagpangandam alang sa krisis sa pinansyal atol sa 
family council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Kumusta ang inyong diskusyon mahitungod sa pag-budget og 
paggasto?

 Unsay inyong nahukman nga buhaton aron mas maandam alang sa 
krisis sa panalapi?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: TINGUHA A ANG PAGK AT- ON 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi ang pagkat-on makamugna og oportunidad?

“Education for a Better Life,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay 
video? Basaha ang pahina 165.)

n a a  g to ni  o p   . Sitati a  an o  pa i a  
Unsa may iyang gibati bahin niini?

Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118–19 ug ang kutlo ni Presidente 
o on  . in k  naa apit a t o

Unsa nga mga hunahuna ug mga impresyon ang inyong nadawat 
gikan sa Espiritu Santo mahitungod sa pagpalambo sa inyong 
kinabuhi?

A A A    A AB

Step 1: a a a ang kin t o gikan ni i nt  n   . ing nga naa a 
pa ina  . ng inoo a na  p ano a ang kanin o. ipana anginan i a ka o 
og espesyal nga mga gasa ug mga talento nga maghimo nga imong maabut ang 
bisan unsa nga Iyang gitinguha para kanimo. Matuman nimo ang imong misyon 
dinhi sa kalibutan kon magkugi ka sa pagpangita ug pagsabut ug pagtuman sa 
Iyang kabubut-on para kanimo.

Step 2: Tubaga ang mga pangutana sa ubos aron sa pagsugod og himo sa imong 
panglantaw o “misyon sa kinabuhi.”

ANG AKONG MISYON SA KINABUHI

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

Ngano?

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

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Pamalandungi:

“Pangitaa ninyo nga 
makugihon ug mag-
tudlo sa usag usa sa 
mga pulong sa 
kaalam; oo, pangitaa 
ninyo gikan sa labing 
maayo nga mga 
basahon ang mga 
pulong sa kaalam; 
pangitaa ang pagtu-
lun-an, gani pinaagi sa 
pagtuon ug usab 
pinaagi sa hugot nga 
pagtuo. . . . Pagtukod 
og usa ka balay . . . sa 
pagtulun-an.”

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 
88:118–19

“Duna kitay responsibi-
lidad ug hagit nga 
mabutang ang atong 
kaugalingon diha sa 
natad sa negosyo, 
siyensya, gobyerno, 
medisina, edukasyon, 
ug sa tanang maayo 
ug makatabang nga 
bokasyon. Duna kitay 
obligasyon sa pagban-
say sa atong mga 
kamot ug mga huna-
huna nga mahimong 
talagsaon sa buhat sa 
kalibutan alang sa 
pagpanalangin sa 
tanang katawhan.”

GORDON B. HINCK-
LEY, “A City upon a 
Hill,” Ensign, Hulyo 
1990, 5
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I-commit nga himoon ang mosunod nga mga buluhaton karong 
semanaha. I-tsek ang mga box kon makompleto nimo ang matag 
buluhaton.

 Kompletuha ang mosunod nga mga tumong ug mga kaliho-
kan sa mentor.

 Tiwasa ang pagsulat sa imong “misyon sa kinabuhi” planoha 
ug hisguti kini uban sa imong pamilya.

 Hangyoa ang usa ka tawo nga mahimo nimong mentor 
[tigtudlo] ug pag-iskedyul og panahon nga mag-abut.

KALIHOKAN—PAGHIMO OG MGA TUMONG

Step 1: a a a ang kin t o gikan ni i nt  o a   . nt  naa apit a 
tuo). Pinaagi sa mga tumong, ang atong mga paglaum mahimong buhat.

Ang mga tumong kinahanglan nga:
1. Piho ug masukod.
2. Isulat ug ibutang sa dapit diin makita nimo kini sa matag adlaw.
3. May gitakdang mga oras sa pagkompleto.
4. May piho nga mga lihok nga buhatunon aron matuman ang tumong.
5. Padayon nga maribyu, ma-report, ug ma-update.

Step 2: Sa lahi nga papel, pagsulat og duha o tulo ka tumong nga makatabang nga 
makab-ot ang imong misyon sa kinabuhi. Sunda ang example nga naa sa ubos. 
Ibutang ang papel diin imo kining makita kada adlaw.

TUMONG NGANO?

MGA PIHO 
NGA LAKANG 
SA PAGKAB-OT 
SA TUMONG

TIMELINE 
[ISKEDYUL]

KANG KINSA 
MAN KO MORE-
PORT SA AKONG 
PAG-USWAG?

EXAMPLE: 
Mobasa sa 
Basahon 
ni Mormon 
30 minutos 
matag adlaw.

Aron 
makadawat ko 
og inadlawng 
direksyon gikan 
sa Espiritu 
Santo.

1. Mobangon alas 
6:30 sa buntag 
matag adlaw.
2. Mobasa sa dili 
pa mamahaw.
3. Morekord sa 
akong pag-uswag 
diha sa tsart.

Akong 
i-evaluate 
ang akong 
pag-uswag 
matag gabii 
sa dili pa ko 
matulog.

Akong ipaambit 
ang akong tsart sa 
paglambo ngadto 
sa sakop sa akong 
pamilya matag 
Dominggo.

I-commit [Ipasalig]: “Pangaliyupo nga ang 
Espiritu mopakita 
kaninyo kon unsay 
gusto sa Ginoo nga 
ipabuhat kaninyo. 
Planoha ang paghimo 
niini. Saari Siya nga 
motuman kamo. 
Buhata uban sa 
determinasyon hang-
tud inyong mabuhat 
ang Iyang ipabuhat. Ug 
dayon pag-ampo . . . 
sa kasayuran kon 
unsay sunod ninyong 
angay nga buhaton.”

HENRY B. EYRING, 
“Pagbuhat diha sa 
Tanan nga Kakugi,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2010, 63

“Kini ang ebanghelyo 
sa paghinulsol, ug 
nagkinahanglan kita 
nga magmahinulsulon 
ug mohimog lig-ong 
desisyon. Gani, ang 
proseso sa paghinulsol, 
paghimo og mga 
commitment, ug 
pagtakda og mga 
tumong kinahanglan 
nga mapadayunon. . . . 
Mosugyot ko kanimo 
niini nga buhat.”

HOWARD W. HUNT-
ER, “The Dauntless 
Spirit of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotio-
nal, Ene. 5, 1992), 2, 
speeches.byu.edu
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KALIHOKAN—PAGPANGITA OG MENTOR [TIGTUDLO]

Step 1: a a a ang kin t o gikan ni  o t  . a  naa apit a t o . 
Dunay managlahing matang sa mga mentor. Basin nagkinahanglan ka og tawo 
nga dunay daghang kasinatian nga makatubag sa imong mga pangutana—tawo 
nga nakahimo na sa unsay gusto nimong buhaton. Ang ubang mentor posibling 
mga higala nga matarung o mga sakop sa pamilya. Mga tawo kini kinsa andam nga 
mogahin og panahon sa pagdasig kanimo aron mohimo og mga kausaban sa 
imong kinabuhi ug maghimo kanimong may responsibilidad sa pag-uswag.

Step 2: Hunahunaa ang matang sa tabang nga imong gikinahanglan. Ilista ang 
mga tawo nga mahimo nimong mga mentor. Pamalandungi ug iampo ang imong 
mga ngalan nga gilista.

Step 3: Tubaga ang mga pangutana sa ubos aron masugdan ang pakigrelasyon sa 
usa ka mentor. Sa pagdapit og tawo nga mahimo nimong mentor, mahimo kang 
mohangyo, “Naningkamot ko nga makahimo og kausaban sa akong kinabuhi. 
Andam ka bang motabang nako?”

ANG AKONG MENTOR

Kinsa ang gusto nimong mahimo nga mentor?

Kanus-a nimo siya hangyoon nga mahimo nimong mentor?

anu a a  a i n  a a u  ar n a aa i  an  i n  i n a 
ina u i  u  a u n

Unsa ka kasagaran gustong makigkita sa imong mentor?

e   Hinumdumi nga ikaw ang responsable sa imong “misyon sa kinabuhi.” Kon 
ikakita na nimo ang imong mentor:
◦ Ribyuha ang imong pag-uswag.
◦ Ribyuha ang mga babag sa imong pag-uswag ug unsay imong gihimo sa 

 pagbuntog niini.
◦ Ribyuha sa piho kon unsa ang imong planong buhaton sa dili pa nimo ikakita 

og  a  ang i ong nto .

“Sa akong katuigan isip 
young adult, nangayo 
ko og tambag sa 
akong mga ginikanan 
ug sa matinud-anon, 
kasaligang mga 
tigtambag. Ang usa 
gikan sa lider sa 
priesthood; ang lain 
gikan sa magtutudlo 
nga mituo kanako. . . . 
Mainampuong mopili 
og mga tigtudlo 
[mentor] kinsa naghu-
nahuna sa inyong 
espirituhanong 
kaayohan.”

ROBERT D. HALES, 
“Pagdawat ug Pag-
buntog sa mga Hagit 
sa Kalibutan Karon,” 
Ensign o Liahona, 
Nob. 2015, 46
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EDUCATION FOR A BETTER LIFE [EDUKASYON ALANG SA MAS 
MAAYONG KINABUHI]

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

 Sa edad nga 
13 nagpuyo ko sa bukiran nga bahin sa 
Kenya. Ang mga tawo diyutay ra kaayo og 
kabtangan. Apan kadtong daw makapalit 
sa mga butang nga ganahan sa uban 
mao kadtong adunay maayo nga edukas-
yon. Akong nakita nga ang edukasyon 
importante aron makaangkon og mas 
maayong kinabuhi.

Misulod kanunay sa akong hunahuna nga 
moadto ug makigsulti sa prinsipal sa usa 
sa mga eskwelahan nga gusto kaayo 
nakong adto moeskwela. Nagkinahanglan 
ko sa bisikleta sa akong amahan aron 
mohimo niini nga panaw nga moabut og 
tunga sa adlaw. Wala pa gyud ko sukad 
makagawas sa among baranggay. Dili 
kaayo ko makasulti og Iningles, ug kini nga 
prinsipal puti nga tawo. Wala pa gayud 
ako sukad makahimamat o direkta nga 
makigsulti sa usa ka puti nga tawo, mao 
nga makahadlok kini nga panghunahuna.

Adunay nagsige og aghat sa sulod kanako 
ug nagsulti nga kinahanglan nako kining 
buhaton, busa miadto ko sa pagbisita sa 
prinsipal. Samtang mitan-aw ko kaniya 
akong nakita nga daw nakalitan siya nga 
makita kining batan-ong lalaki nga 
nagbarug sama sa usa ka sundalo diha sa 
iyang atubangan. Mabination ang iyang 
mga mata, ug nakahatag kadto kanako og 
kaisug. Giingnan nako siya nga gusto 
gyud kong moeskwela sa iyang eskwela-
han ug malipay gyud ko pag-ayo kon iya 
kong dawaton. Dayon miingon siya, “Nan, 

atong tan-awon kon mogawas na ang 
resulta sa test.” Miingon ko, “Salamat sir.” 
Sa wala pay upat ka minuto migawas na 
ko sa opisina.

Kadtong upat ka minuto nga gigahin nako 
niana nga opisina mao ang nakapausab 
kaayo sa akong kinabuhi. Ako lamang ang 
bugtong estudyante gikan sa akong 
eskwelahan sa primary nga napili ngadto 
sa usa sa pinakamaayong eskwelahan sa 
among dapit. Mapasalamaton ako sa 
kamatuoran nga kining buotan nga tawo 
mihatag kanako niini nga oportunidad, ug 
midasig kini kanako nga maningkamot 
nga mahimong labing maayo nga 
estudyante sa akong klase.

Mihatag kadto kanako og bag-ong mga 
oportunidad nga makaadto og laing 
maayo nga eskwelahan ug dayon 
mangandam alang sa unibersidad. Ang 
akong edukasyon nakapahimo nga sa 
unibersidad makita nako ang akong 
maasawa. Nakapahimo kini nako nga 
makakita og trabaho sa siyudad. Samtang 
nagpuyo sa Nairobi, nakasugat kami og 
magtiayon nga misyonaryo nga midapit 
kanamo sa ilang panimalay, diin nagpahi-
gayon sila og mga miting uban sa mga 
miyembro sa Simbahan. Kon wala pa ko 
sa Nairobi niadtong higayuna, dili gayud 
unta nako makaplagan ang ebanghelyo. 
Ang katinuod nga naa koy klarong 
trabaho naghimo nga makaserbisyo ko sa 
Simbahan.

Mopamatuod ko nga ang edukasyon 
importante para mahimong self-reliant. 
Moabli kini og daghang mga oportunidad 
aron makahimo kamo sa pagsangkap 
alang sa imong kaugalingon sa temporal 
nga paagi ug mahimong self- reliant usab 
sa espirituhanong paagi.

Bali  a a ina
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KARON NGA DISKUSYON:

MAGTIGUM UG MO-INVEST 
ALANG SA UMAABUT 

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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Kon ang mga tawo makadungog sa termino nga pag-invest, maghunahuna 
sila og saba ug dili mahulagway nga kasamok sa trading floor kauban sa 
mga tawo nga namaligya og mga stock ug bonds. Samtang kana usa ka 
bahin sa pag-invest, ang mag-invest usa usab ka buhat sa pagbutang og 
panahon, paningkamot, o kwarta ug maglaum og pipila ka matang agig 
balus. Niining paagiha, ang pag-invest usa ka elemento sa self-reliance.

Niini nga chapter, mahimo nimong masuhid ang tulo ka pamaagi sa 
pag-invest:

1. Magtigum og kwarta

2. Ikonsiderar ang pagpanag-iya og balay

3. Magtinguha og edukasyon

1. MAGTIGUM OG KWARTA

Gahini og duha ka minutos ang paghunahuna mahitungod sa mosu-
nod nga pangutana ug isulat ang imong mga hunahuna: Unsay 
ganahan kaayo nako nga tiguman?

Pamalandungi:

Usa sa pinakasayon nga paagi sa pag-invest mao ang pagtigum og kwarta. 
Naningkamot ka nga makahimo og emergency fund, pagsugod og usa ka 
bulan nga kantidad sa galastuhan ug dayon maghimo og tulo ngadto sa 
unom ka bulan nga kantidad sa galastuhan. Hunahunaa ang mga posibili-
dad kon magpadayon ka sa pagtigum bisan human makahimo og lig-on 
nga emergency fund.

i t o i  .  o  , “ a a i ang i ong ka ga ingon og kanti a  
nga gitino nang aan i kta nga to a i ong gitig . . . . akatinga a 
kanako nga daghan kaayong tawo ang naningkamot sa pagtrabaho sa 
tibuok nilang kinabuhi para lang maka-grocery, para lang sa ilang amo, sa 
lig-ong kompanya, sa salesman sa mga sakyanan, ug sa banko, ug gamay ra 
kaayo ang ilang paghunahuna sa kaugalingon nilang paningkamot nga wala 
nila bayari ang ilang kaugalingon” (“Becoming Self-Reliant,” Ensign, Nob. 
1991, 66).

Sigun sa gihulagway sa sinugdanan mahitungod sa example nga garapon, 
lisud ang “pagbayad sa imong kaugalingon” una pinaagi sa pagsulod og 
kwarta sa imong gitigum. Makatabang kini nga makatukod ka og siguridad 
sa panalapi.

Basaha:

Basaha:
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KOMON NGA PAMAAGI

➀ ➁ ➂ ➃

PAMAAGI SA SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃

Gahini og usa ka minuto ang pagribyu og usab sa example sa garapon. 
Unsa man ang pinakamakahuluganon kanimo mahitungod niini nga 
example? Sa unsang paagi nimo gipakita ang pagtuo pinaagi sa pagsunod 
sa pamaagi sa self-reliance?

Hisguti:

2. IKONSIDERAR ANG PAG-ANGKON OG BALAY

Ang pagpalit og balay posibling lahi usab nga paagi sa pag-invest. Hinoon, 
ang pagpanag-iya og balay dili para sa tanan, ug sa kasagaran ang pag-
abang tingali mas maayo nga opsyon.

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Igrupo-grupo nga magtinagurha ngadto sa tinagutlo ka tawo ug gahini og pipila ka 
minutos ang pagribyu sa mga positibo ug mga negatibo nga gilista sa ubos mahitungod sa 
pagpanag-iya og balay kay sa mangabang og apartment o balay. Pagdugang usab og pipila 
ka kaugalingon nimong mga ideya sa mga lista nga naa sa ubos.

Step 2: Mamalik dayon ang tanan ug hisgutan ang mosunod nga pangutana: Unsay imong 
nakat-unan? Unsang dugang nga mga positibo ug mga negatibo ang imong nasulat?

MGA POSITIBO SA PAG-ABANG MGA NEGATIBO SA PAG-ABANG

Mas ubos ang gasto sa maintenance ala a ana i a
Sayon ra ang pagbalhin Ang abang posibling motaas

 

 

 

 

 

 

MGA POSITIBO SA PAGPANAG-IYA MGA NEGATIBO SA PAG-ABANG

Ang balay posibling motaas 
an  an idad a al

Gasto sa maintenance

Magsugod nga imong 
mapanag-iya ang balay

Tingali lisud ang pagbaligya 
ug ang pagbalhin

 

 

 

 

 

 

Para sa mga naghunahuna nga makapanag-iya og balay, hinumdumi kining 
duha ka baruganan:

 Pagpalit lang og balay kon kini makahuluganon kanimo.

 Pagpalit lang og unsay kaya nimong paliton.

Karon hisgutan nato ang mga butang nga makaimpluwensya niining mga 
baruganan.

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Tubagon sa matag indibidwal ang mga pangutana sa ubos. Kon dili ka makatubag og oo 
niining mga pangutana, ang pag-abang tingali maoy mas maayong opsyon kay sa pagpalit 
base sa kasamtangan nimong sitwasyon.

MAS MAPUSLANON BA PARA NAKO ANG PAGPALIT KAY SA MAG-ABANG?

  Gawasnon ba ko gikan sa utang [consumer debt]?

  Duna ba koy 3- ngadto sa 6- ka bulan nga Emergency Fund?

  Duna ba koy gihimo nga pag-budget ug nahibalo ba ko kon pila ang makaya 
nakong i a a

  Nakatigum na ba ko og igong kwarta para sa down payment?

  Sigurado ba ang akong pangempleyo?

  Plano ba nako nga mapanag-iya ang balay pinakaminos sulod sa 5 ka tuig?

  Makaya ba nako ang dugang nga gastuhan sa maintenance ug pagpa-insured sa 
akong balay ug pagbayad og tukmang buhis?

Nganong importante man kining ipangutana sa imong kaugalingon sa dili 
ka pa mopalit og balay?

Hisguti:

Ang kadaghanan mopalit og balay gamit ang loan nga gitawag og mortgage. 
Kini nga mortgage usa ka utang, ug duna kini interest. Gilauman nga 
binulan kang mobayad ug mabayaran ang gi-loan.

Para sa long-term nga kasiguradoan sa pinansyal, ang imong binulan nga 
ibayad kinahanglang dili molabaw sa 25 porsyento sa imong binulan nga 
kinitaan. Gamita kini isip giya kon unsay imong makaya nga ibayad, kay sa 
unsay gusto sa nagpautang aron tugutan kang makautang.

Basaha:
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CALCULATOR NGA KALIHOKAN

Sa Estados Unidos, ang kasagarang kinitaan sa pamilya niadtong 2013 gibana-bana nga 
$52,000. Pila ang pinakadakong kantidad nga angay igahin matag bulan sa pamilya nga 
mokita og $52,000 sa usa ka tuig para ibayad sa ilang utang?

Isip grupo, ibutang ang mosunod nga impormasyon diha sa inyong calculator. Hunong 
human sa matag step aron masiguro nga ang tanan nakadawat og sama nga tubag sa dili 
pa mobalhin sa sunod nga step.

MGA LAKANG MGA PAG-CALCULATE

25% sa 52,000 = tinuig nga bayranan sa mortgage .25 x 52,000 = 13,000

13,000 i-divide og 12 ka bulan = binulang bayad sa 
mortgage

13,000 ÷ 12 = 1,083

Maalamon ang pamilya nga may kinitaang ingon niini nga mosiguro nga ang ilang binulang 
bayranan sa balay dili molapas sa $1,100.

Karon, sa indibidwal nga paagi o kauban sa imong kapikas (kon mahimo), i-calculate sa 25 
porsyento ang inyong binulang kinitaan nga magsunod sa mga lakang nga naa sa ibabaw. 
Dili kinahanglang ipaambit ninyo kini nga numero [kantidad] kang bisan kinsa sa grupo kon 
dili ninyo gusto. Isulat dinhi ang inyong tubag  .

Unsay buot ipasabut diha nimo sa pagpalit og balay nga makaya ra nimong 
bayaran?

Hisguti:

Hunahunaa kanunay nga duna pay laing mga gastuhan ang pagpanag-iya 
og balay gawas sa mortgage. Kon manag-iya ka og balay, responsable ka 
para sa maintenance. Mangaguba ang butang, mangadaut, ug usahay 
kinahanglang bag-uhon. Ang mga tigtambag sa panalapi morekomendar sa 
kasagaran sa pagtigum og pinakaminos 1 ka porsyento sa kantidad sa 
imong balay matag tuig para sa maintenance.

Basaha:

BONUS NGA TSEKE

Diha dayon nga nagsugod kami sa pagkat-on mahitungod sa pagkatinugyanan sa panalapi, nakakita 
ko’g bag-ong trabaho nga mohatag og bonus matag tulo ka bulan. Gumikan nianang ekstra nga 
kwarta, among nahukman nga gamiton ang uban para itigum ug ang uban ibayad og ekstra sa 
bayranan sa mortgage. Gihimo namo ang pagkalkulo, ug tungod niining ekstra nga pagbayad matag 
tulo ka bulan nakadaginot kami og liboan ka dolyar sa interest!
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Paglingkawas sa Utang

Sigun sa unang gipasabut, ang mortgage usa ka loan—utang kini—ug 
ag a a  ka og int t. Sa pag i a git o ni i nt .  n 
a k, iingon i i nt  a a t n on, “ g ti nga ang atag 

pangulo sa pamilya magtumong nga makapanag-iya og kaugalingon niyang 
balay, magawasnon sa utang” (“Prepare for the Days of Tribulation,” Ensign, 
Nob. 1980, 33). Ang mas sayo nga pag-impas sa mortgage tingali magkina-
hanglan og pipila ka sakripisyo, apan kon mas dali ninyo kining mabayaran 
mas dako ang inyong madaginot sa interest. Dunay duha ka paagi nga 
mabayaran ang inyong utang:

 Magbayad og ekstra

 Planoha ang mas mubo nga termino sa loan nga dunay mas ubos nga 
interest

Ang pagbayad og ekstra sa orihinal nga kantidad mopaminus og daghang 
tuig sa imong pagbayad ug mopaminus og napulo ka liboan sa interest. 
Sama pananglit, kon duna kay 150,000, nga 30-ka tuig nga mortgage nga 
may 4.5 porsyento nga interest, makabayad ka og 123,610 sa interest 
hangtud maimpas ang loan. Tan-awa ang tsart sa ubos aron makita kon 
unsa kataas ang panahon ug kwarta ang imong madaginot pinaagi sa 
pagbayad og ekstra nga 100 o 200 matag bulan.

100 NGA EKSTRA 
MATAG BULAN

200 NGA EKSTRA 
MATAG BULAN

Panahon nga 
nadaginot

Hapit 7 ka tuig Hapit 11 ka tuig

Kwarta nga 
nadaginot

29,715 47,462

Laing opsyon aron mas daling maimpas ang mortgage mao ang pagprenda 
nga mas mubo ang termino. Ang mas mubo nga termino sa mortgage sa 
kasagaran mas mubo ra og interest. Ang imong binulan nga pagbayad mas 
taas, apan makadaginot ka og mga tuig sa pagbayad ug mga libo sa 
interest.

Ikumpara nato ang susamang prenda sa una, apan niining higayuna sa 15 
ka tuig nga loan. Ang orihinal nga example mao ang 150,000, 30-ka tuig nga 
mortgage nga dunay 4.5 porsyento nga interest. Atong ikumpara kana 
ngadto sa 15-ka tuig nga mortgage nga dunay 3.5 porsyento nga interest.

Basaha:
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30-KA TUIG NGA 
MORTGAGE

15-KA TUIG NGA 
MORTGAGE

Interest 4.5% 3.5%

Binulang bayranan 760 1,072

Total nga 
mabayarang 
interest

123,610 43,018

Gidugayon sa 
pag-impas

30 ka tuig 15 ka tuig

Niini nga sitwasyon, ang 15-ka tuig nga mortgage nagpasabut og binulan 
nga pagbayad nga molabaw og 312, apan makadaginot ka niini:

 15-ka tuig nga pagbayad sa mortgage.

 Labaw sa 80,000 nga interest.

Unsa man ang andam nimong isakripisyo aron makabayad og ekstra sa 
imong mortgage o makakuha og mas mubong termino sa mortgage aron 
wala nay utang sa dili madugay?

Hisguti:

3. TINGUHAA ANG EDUKASYON

Ang edukasyon lain usab nga matang sa pag-invest. Sa kasagaran, ang 
dugang nga training o edukasyon dunay gastuhanan. Kon mag-invest ka sa 
edukasyon, siguroha nga moresulta kini sa mas maayong panarbaho aron 

aa o ang pag a ik a i ong gi-in t. ita ag i i nt  o on  . 
Hinckley nga ang “kalibutan sa dakong sukod mobayad kon pila ang imong 
presyo, ug ang imong presyo modako kon madugangan ang imong edukas-
on g ka ana  a gipi i ni ong t a a o” “  op t  o n  an  a  

for Youth,” Ensign, Ene. 2001, 4).

Usahay tingali angay lang nga makautang kon gustong makadugang og 
edukasyon, apan may daghan usab nga paagi aron makabayad sa pag-es-
kwela. Suhira ang uban pang mga opsyon sa dili pa modesider nga mangu-
tang. Kon mangutang man ka para sa edukason, paningkamuti nga 
maimpas kini diha dayon kutob sa mahimo.

Ang Education for Better Work [Edukasyon alang sa Mas Maayong Trabaho] 
nga grupo sa self-reliance maayo kaayo nga opsyon alang nimo kon 
magkonsiderar sa pag-invest alang sa edukasyon.

Sa unsang paagi ang edukasyon usa ka pag-invest sa imong kaugalingon?Hisguti:

Basaha:
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HISGUTI ANG PAGTIGUM OG KWARTA, PAGPADAYON NGA MAKAPANAG-
IYA OG BALAY, UG PAG-INVEST SA IMONG KAUGALINGON PINAAGI SA 
EDUKASYON DIHA SA INYONG FAMILY COUNCIL

Usa sa imong mga commitment niining semanaha mao ang paghisgot sa 
pagtigum, pagpanag-iya og balay, ug pag-invest sa imong edukasyon atol sa 
family council. Hisguti ang mga butang kon asa ka gustong makadaginot, 
mag-abang ba o magpalit og balay (o magsugod ka og bayad sa imong 
mortgage), ug ang mga tumong sa edukasyon, kon duna man, maoy imong 
paningkamutan. Mahimo nimong gamiton ang outline sa “Sample sa Family 

o n i  i ion” nga naa a o .

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

Part 1: Ribyu

 Unsay gusto nimong tiguman para sa ugma? Ribyuha ang imong 
t ag i a a pa a an ngi nga pang tana a pa ina  .

 Unsa ang pipila ka butang nga positibo ug negatibo sa pagpanag-
iya og balay kay sa mangabang? Ribyuha ang kalihokan nga naa sa 
pa ina  .

Part 2: Plano

 Unsaon nimo sa pagtigum alang sa umaabut nimong mga gusto?

 Kon karon wala ka pay gipanag-iyang balay, ikonsiderar ba nimo 
ang pagpa it og a a   ipa a on a ni o ang pag-a ang a 
pagkakaron?

 Kon sa karon nanag-iya ka og balay, unsay imong buhaton aron 
mas daling maimpas ang imong giutang? Ang pagbaligya ba sa 
imong balay ug pag-abang sulod sa panahon mas haum para sa 
kasamtangan nimong sitwasyon?

 Unsa nga matang sa edukasyon o dugang nga edukasyon, kon 
duna man, ang imong i-invest para sa mas maayong trabaho?

Basaha:
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Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Busa, bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pulong 
ug magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong but-an nga 
nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato; Ug unya mibundak ang 
ulan, ug mibul-og ang mga baha, ug mihuros ang mga hangin ug 
mihapak niadtong balaya, apan kadto wala mapukan kay natukod 
man ibabaw sa bato” (Mateo 7:24–25).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

 

 

 

 

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?

 

 

 

 

MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos
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Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B Padayon kong magbutang og kwarta alang sa akong prayoridad sa panalapi.

C Akong hisgutan atol sa family council ang pagtigum og kwarta, mangabang versus 
magpalit og balay, ug mag-invest para sa edukasyon.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos
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MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A  A A  A AAB  A  

178

MUBO NGA MGA SUL AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG-INVEST AL ANG SA 
A AB  A  

ANG AKONG BARUGANAN 
A A  
A A

◦	 Maghiusa,	Magtinabangay	sa	
Pagserbisyo

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Magtakda	og	Tumong	sa	Pag-retiro
	2.	 Sabta	ang	Compound	Interest
	3.	 Sabta	ang	Relasyon	tali	sa	Risgo	ug	sa	

Return	[Mabalik	o	Kitaon]
	4.	 Ikonsiderar	ang	Potensyal	sa	mga	

Pag-invest
	5.	 I-research	ang	Potensyal	nga	mga	

Retirement	Account
	6.	 Sugdi	Dayon	ang	Pagtigum	para	sa	

Pag-retire	Kutob	sa	Mahimo

11
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 A  A A  A AAB  A  

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA:

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Ipadayon ang pagbutang og kwarta alang sa akong prayoridad 
sa panalapi.

C  Hisguti ang pagtigum og kwarta, pag-abang kay sa magpalit og 
balay, ug mag-invest para sa edukasyon atol sa family council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Kumusta ang inyong pagtrabaho sa imong prayoridad sa panalapi?
 Kumusta ang inyong diskusyon atol sa family council mahitungod sa 

pagpanag-iya og balay ug sa posibling pagpadayon og dugang nga 
edukasyon?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Kon magkahiusa 
kamo, walay kinutuban 
ang inyong gahum. 
Makahimo mo og 
bisan unsa nga gusto 
ninyong himoon.”

GORDON B. HINCK-
LEY, “Your Greatest 
Challenge, Mother,” 
Ensign, Nob. 2000, 97

“Ug karon, alang sa . . . 
pagbaton sa usa ka 
kapasayloan sa inyong 
mga sala sa matag 
adlaw, . . . Ako manghi-
naut nga kamo 
kinahanglan mohatag 
sa inyong kabtangan 
ngadto sa mga kabus, 
matag tawo sumala sa 
unsa ang anaa kaniya, 
ingon sa pagpakaon sa 
gigutom, pagsinina sa 
hubo, pagduaw sa 
mga masakiton ug 
pag-alagad sa ilang 
kahupayan, sa espiritu-
hanon ug lawasnon, 
sumala sa ilang mga 
panginahanglan.

MOSIAH 4:26

MY FOUNATION: MAGK AHIUSA , MAGSERBISYO 
—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Sa unsang paagi ang paghikalimot sa akong kaugalingon para 
moserbisyo sa uban aktwal gayud nga makaluwas kanako?

“In the Lord’s Way,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay video? 
a a a ang pa ina  .

Sa unsa nga paagi ang pagserbisyo sa uban makaabli sa “mga 
bintana sa langit” sa inyong kinabuhi?

Ang uban mobati nga sila ang angay nga makabaton sa unsay naa 
sa uban, nga moresulta sa kasilag. Ang uban mobati nga may 
katungod sila sa mga butang nga wala nila maangkon. Kining 
duha ka lit-ag mobuta sa mga tawo nga dili na nila makita ang 
mahinungdanong kamatuoran: nga ang tanang butang iya sa 
Dios. Ang kasilag ug ang pagbati nga may katungod mabuntog 
pinaagi sa pagtutok sa panginahanglan sa uban. Basaha ang 

o ia  : , o ia  : , g ang kin t o ni i nt  o on  . 
Hinckley (naa dapit sa tuo).

KALIHOKAN

Step 1: Sa grupo, paghunahuna og tawo nga nagkinahanglan og tabang.

Step 2: Hisguti ang mga talento, ug mga kapanguhaan nga imong ikatanyag.

Step 3: Paghimo og plano nga makaserbisyo nianang tawhana. Sama pananglit, 
ikaw makahimo nga:

◦ Mopahigayon og service project sa imong komunidad.
◦ Moandam sa imong family history gamit ang booklet nga My 

Family: Stories That Bring Us Together [Ang Akong Pamilya: Mga 
Istorya Nga Naghiusa Kanamo]. Dayon moadto sa templo ug 
mopahigayon og sagrado nga mga ordinansa alang sa mga 
sakop sa pamilya nga namatay na.

◦ Motabang og usa ka tawo nga nagtrabaho sa iyang path to self-
reliance.

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Akong Pamilya
Mga Istorya Nga Naghiusa Namo

“Espesyal namong giawhag ang mga 
 kabatan-unan ug mga young adult  

sa paggamit sa buhat sa templo sa ilang 
kaugalingon nga mga pangalan o sa mga 

pangalan sa mga katigulangan sa mga 
miyembro sa ilang ward ug stake." Ang 

mga lider sa Priesthood kinahanglan mo-
siguro nga ang mga kabatan-unan ug ang 
ilang mga pamilya makat-on sa doktrina 
sa  pagbaling sa ilang mga kasingkasing 

ngadto sa ilang mga amahan ug ang 
 panalangin sa pagtambong sa templo.”

Sulat sa Unang Kapanguluhan, Okt. 8, 2012

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

MOSIAH 2:17
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“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 nagtina-
bangay og serbisyo.”

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

ga kin t o ni  o t  . a  g i nt  o a  S. 
Monson (naa dapit sa tuo)

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

 Lihuka ang plano nga imong gihimo nga serbisyuhan ang usa 
ka tawo.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan karon mahitungod sa pagserbisyo.

Basaha:

I-commit [Ipasalig]:

IN THE LORD’S WAY

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

 Ang 
mga baruganan nga naa sa pundasyon 
sa programa sa welfare sa Simbahan 
dili lamang para sa usa ra ka higayon o 
sa usa ka dapit. Alang kini sa tanang 
pana on g a tanang apit. . . .

. . . ng paagi a pag at niini k a o. 
Kadtong nakatigum na og daghan 
angayng mopaubos sa ilang kaugali-
ngon aron motabang niadtong nangi-
nahanglan. Kadtong naa sa kaabunda 
boluntaryong mosakripisyo sa pipila sa 
ilang kahamugaway, panahon, mga 
kahanas, ug mga kapanguhaan aron 
mahupay ang pag-antus niadtong 
nanginahanglan. Ug ang tabang ihatag 
aron molambo ang gahum sa mga 
nakadawat sa pag-atiman sa ilang 
kaugalingon ug dayon sa pag-atiman sa 
uban. Kon buhaton kini, sa pamaagi sa 
Ginoo, talagsaong butang ang posibling 
mahitabo. Ang naghatag ug ang 
nakadawat mapanalanginan.

(Gikuha gikan sa pakigpulong nga 
gihatag ni Presidente Eyring sa pagpa-
hinungod sa Sugarhouse Utah Welfare 
S i  nt , n o , S.o g

 
Mga kaigsonan, ang matag usa kanato 
adunay pakigsaad nga responsibilidad 
[covenant responsibility] sa pag-ila sa 
panginahanglan sa uban ug pagserbis-
yo sama sa gihimo sa Manluluwas—sa 
pagtabang, pagpanalangin, ug pagba-
yaw niadtong naglibut kanato.

Kasagaran, ang tubag sa atong pag-am-
po dili moabut samtang kita nagluhod 
lang apan samtang kita naglihok 
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 
himbis gikan sa atong espirituhanong 
mga mata, ug moabli sa mga bintana sa 
langit. Diha sa pagkahimong tubag sa 
pag-ampo sa uban, kanunay natong 
makaplagan ang tubag sa atong 
kaugalingon.

(“Naghulat diha sa Dalan sa Damasco,” 
Ensign o Liahona, Mayo 2011, 75–76)

Bali  a a ina

“Ang tuyo sa temporal 
ug espirituhanon nga 
pagbarug sa kaugali-
ngon [self-reliance] 
mao ang paglig-on sa 
atong kaugalingon 
aron makatabang kita 
sa uban nga 
nanginahanglan.”

ROBERT D. HALES, 
“Pag-ila sa Kaugali-
ngon: Ang Sakra-
ment, ang Templo, 
ug Sakripisyo sa 
Pagserbisyo,” Ensign 
o Liahona, Mayo 
2012, 36
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KARON NGA DISKUSYON:

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

Sa miaging chapter, atong nakat-unan nga ang pag-invest mao ang pagbu-
tang og panahon, paningkamot, o kwarta ngadto sa usa ka butang ug 
maglaum og pipila ka matang nga mabalik. Usa sa mga rason nganong 
mahimong mo-invest ta mao nga aron inig-retire nato may igo kitang 
kwarta.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo, “Samtang padulong na kamo nga 
mo-retire ug sa mga dekadang mosunod, dapiton namo ang tanang senior 
nga mga miyembro nga magplano sa pagdaginot alang sa umaabut nga 
mga tuig human sa pangempleyo” (Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa 
Simbahan: Ezra Taft Benson [2014], 250). Dunay mga programa sa gobyerno 
o mga social program nga makatabang kanimo sa imong pag-retire, apan 
kinahanglan nimong dugangan ang kwarta nga anaa niining mga programa-
ha sa kaugalingon nimong mga tiniguman o gi-invest. Kon pakyas ka sa 
pagplano karon, basin dili na unya paigo ang imong kinitaan o mga tinigu-
man aron ma-self reliant kon mo-retire ka na.

Unsay mahitabo kon wala kay igong kwarta aron magpakabuhing kompor-
table sa imong pag-retire?

Hisguti:

Basaha:

MAGTIGUM UG MO-INVEST 
ALANG SA UMAABUT 
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1. MAGHIMO TUMONG SA PAG-RETIRE

Sa dili ka pa magsugod sa pagtigum alang sa pag-retire, makatabang ang 
pagbana-bana kon pila ang imong gikinahanglan. Kining yano nga pormula 
makatabang sa imong pagsugod:

idu a n a 
a ui  a 

a  re ir

Tinuig nga 
kantidad nga 
i ina an lan 
a a re ir  

Imong 
u n  a 
a re ir

Dili nimo matag-an kon unsa kataas ang imong kinabuhi, apan makatag-an 
ka kon kanus-a ka mo-retire, ug makabana-bana ka kon unsa kadugayon 
ang imong pagpakabuhi human nianang panahuna. Sa tibuok kalibutan, 
kadaghanan sa mga tawo mo-retire sa edad nga 60 ngadto sa 70. Posibling 
may dugang ka pang 20 ngadto sa 30 ka tuig human sa imong pag-retire.

KALIHOKAN  inu

Gahini og pipila ka gutlo nga hiusahon ang mga pagbana-bana alang sa tumong sa imong 
pag-retire gamit ang mosunod nga pormula.

x =
Gidugayon sa mga tuig 
sa pagritero

Tinuig nga kantidad 
nga gikinahanglan sa 
pagritero

Imong tumong sa 
pagritero

Pahinumdom: Basin wala nimo kinahanglana kining tibuok nga kantidad kon mo-retire ka na, 
kay ang imong gi-invest padayon nga motubo hangtud sa imong pag-retire, apan ang 
pagkonsidera niini nga gidaghanon usa ka maayong dapit sa pagsugod.

2. SABTA ANG COMPOUND INTEREST

Ang compound interest pweding usa sa mga yawe aron makabaton og 
igong kwarta para sa pag-retire. Ang Compound interest mao ang 
pagkaangkon og dugang nga interest gikan sa interest, ug kasagaran 
irepresentar kini nga porsyento o rate sa kitaon [rate of return]. Kon mokita 

Basaha:

Basaha:
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ka na sa una nimong interest, idugang kini ngadto sa orihinal nga balance. 
Dayon kana nga mas dako nga balance padayon nga motubo.

+.90 +.98 +1.07

UNSA ANG COMPOUND INTEREST?

10.00 + 9% = 10.90
Tuig 1

10.90 + 9% = 11.88
Tuig 2

11.88 + 9% = 12.95
Tuig 3

12.95 + 9% = 14.12
Tuig 4

+.90 +.98 +1.07

Ang pag-invest sa mga paagi nga dunay maayong rate sa kitaon sa kasaga-
ran makatabang sa mga tawo nga dunay igo nga natigum para sa pag-reti-
re. Mas sayon para sa kadaghanan ang pag-invest og ginagmayng kantidad 
nga ipadayon hangtud molabay ang panahon, sama sa piho nga kantidad 
matag bulan o gikan sa matag tseke, kay sa bulto nga tinagsang kantidad. 
Ang example sa ubos nagpakita sa total nga kantidad sa pag-invest og 100 
matag bulan sulod sa 30 ka tuig, nga managlahi nga mga kantidad nga 
kitaon. Mao kini ang gahum sa compound interest.

U
m

aa
bu

t n
ga

 V
al

ue

100 KADA BULAN SULOD SA 30 KA TUIG
400,000

■ Kinitaan

350,000
■ Kinitaan

349,496.41

300,000
■ Kinitaan

250,000
■ Kinitaan

200,000
■ Kinitaan

150,000 149,035.94

100,000 83,225.86

50,000 41,962.82
36,000.00

0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mga Tuig

Basaha:



187

Sa unsang paagi ang panahon ug ang rate sa kitaon makaapektar sa 
total nga kantidad sa gi-invest?

Hisguti:

3. SABTA ANG RELASYON TALI SA RISGO UG SA MABALIK

Sigun sa atong nakita, ang rate sa kitaon [rate of return] posibling epektibo 
kaayo. Mura og maklaro na kini nga ang kinahanglan lang natong buhaton, 
mao ang pag-invest sa atong kwarta ngadto sa laing butang nga dunay 
pinakataas nga rate sa kitaon. Apan dili kini ingon niana kasayon. Sama sa 
gipakita sa mosunod nga graphic, ang tanang pag-invest nagdala og 
risgo-ug-mabalik nga relasyon. Sa kasagaran, kon mas ubos ang rate sa 
kitaon, mas minus ang risgo nga mawala ang imong kwarta niana nga 
pag-invest. Ginaingon nga, kon mas taas ang potensyal sa kitaon, mas taas 
ang kalagmitan nga mawala ang imong kwarta.

Risgo batok Kinitaan

M
as

 ta
as

 o
g 

po
te

n-
tia

l k
in

ita
an

/a
lka

ns
e

Real estate

Pagpanag- iya og 
negosyo

Ba
lik

Stocks sa dako nga 
kompanya

Stocks sa gamay nga 
kompanya

Government bonds Mutual funds

M
as

 u
bo

s 
og

 p
ot

en
-

tia
l k

in
ita

an
/a

lka
ns

e

Savings account
CDs

Risgo

KALIHOKAN  inu

Pakigparis sa imong kapikas o action partner, ug hisguti ang inyong personal nga lebel sa 
kakomportable nga morisgo sa pag-invest.

Basaha:
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 A  A  A  A A A

Kon magkonsiderar sa potensyal nga pagpang-invest, makatabang ang 
pagkahibalo sa pipila ka mahinungdanong mga butang. Hapit tanang 
pagpang-invest mahimong bahinon ngadto sa duha ka kategoriya: dunay 
fixed nga rate of sa kitaon [rate of return] ug dunay lahi-lahi nga rate sa 
kitaon.

Ang fixed rate nagpasabut nga ang imong rate [kitaon] dili motaas dili pud 
moubos apan pabiling mao ra gihapon o fixed. Ang mga ehemplo sa 
pagtigum o pag-invest nga dunay fixed rates naglakip sa mga savings 
a o nt, ti i at  o  po it , g on . ng na  i  at  nga 
investment sa kasagaran mas ubos ang rate sa kitaon ug makonsiderar nga 
minus ang risgo kay sa pagpang-invest nga lahi-lahi ang rate o kitaon.

Ang lahi-lahi nga rate [variable rate] nagpasabut nga ang imong kitaon 
posibleng motaas o moubos, buot ipasabut pwede kang mokita o mawad-
an sa kwarta. Ang mga example sa variable-rate nga investment naglakip sa 
mga stock, dinaghang mutual funds, mga negosyo, ug real estate. Sa 
kasagaran, ang variable-rate nga pagpang-invest gikonsiderar nga mas 
risgo kay sa fixed-rate nga mga investment, apan malagmit usab nga 
makahatag kini og mas taas nga return o kinitaan.

Ang diversification nagpasabut nga bulag-bulagon nimo ang imong 
kwarta ngadto sa lahi-lahing mga pag-invest. Ang dinaghan nga pag-invest 
o pag-invest sa dinaghang matang makatabang nga maminus ang imong 
risgo.

Para sa dugang nga impormasyon mahitungod sa lahi-lahing matang sa 
mga pag-invest, basaha karong semanaha nga ikaw ra ang seksyon nga 
“Resources” [Kapanguhaan] nga naa dapit sa katapusan niini nga chapter.

Sa grupo, ribyuha ang mosunod nga mga konsepto hangtud mobati ang 
tanan og kakomportable nga nasabtan nila kini.
 o po n  int t
 Risgo batok sa mabalik
 Fixed rate sa kitaon
 Lahi-lahi nga rate sa kitaon
 Diversification

Hisguti:

Basaha:
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5. SUSIHA ANG POTENSYAL NGA MGA RETIREMENT ACCOUNT

Sa kasagaran magbayad ka og pipila ka matang sa buhis sa imong mga 
gi-invest. Gani, ang buhis maoy usa sa pinakadakong gasto nga ikonsiderar 
kon mag-invest ka. Maayo na lang, kay daghang gobyerno mitugot sa mga 
retirement account nga mahatagan og espesyal nga benipisyo sa buhis nga 
maayo nimong masabtan. Kini nga mga investment account tingali gi-spon-
sor sa employer o sa indibidwal, ug dinhi niini nga mga account maka-
invest ka sa stocks [apil sa negosyo], bonds, mutual funds, ug daghan pa. 
Ang mga account lahi-lahi og pangalan depende kon asa ka nagpuyo, apan 
ang nag-unang bintaha sa buhis susama ra ug sa kinatibuk-an mahulog sa 
duha ka kategoriya: tax deferred [dili una bayaran ang buhis] ug tax free 
[free na ang buhis].

Tax deferred: Ang mga kontribusyon sa gi-deferred nga tax accounts sa 
kasagaran kuhaan na og buhis sa tuig sa pag-contribute niini, samtang ang 
mga pag-withdraw atol sa retirement kuhaan og buhis depende kon pila 
ang rate sa buhis para nimo nianang panahuna. Kon ang imong gi-invest 
dili ingon ka kusog ang pagtubo, tingali tungod sa mas ubos nga rate sa 
kitaon [rate of return] o tungod kay mubo ra ang panahon para motubo 
kini, mas makadaginot ka ogdako sa buhis pinaagi sa dili pagbayad og mga 
buhis niana nga kwarta hangtud nga mo-retire ka, kon ang kwarta buhisan 
sa mas mubo na nga rate.

Tax free: Ang mga kontribusyon sa tax-free nga account walay inisyal nga 
mga bintaha sa buhis. Alang niini nga mga account, ang kwarta nga imong 
gi-contribute buhisan sa tuig kanus-a nimo kini gikita. Hinoon, ang tanang 
umaabut nga kinitaan ug mga pag-withdraw dili na kuhaan og buhis. Kon 
ang imong gi-invest daw kusog ang pagtubo, basin tungod sa mas taas nga 
rate sa kitaon o basin tungod sa taas nga panahon sa pagpatubo, tingali 
magbayad ka og gamay sa buhis gamit ang tax free nga account.

Sigun sa imong makita, base sa matang sa account nga imong gipili, 
mahimo nimong bayaran diha dayon ang buhis o atol sa pag-withdraw. 
Mag-agad sa imong mga kahimtang, ang usa ka matang mas makaayo 
kanimo kay sa lain.

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Tan-awa ang mosunod nga tulo ka example. Kini nga mga example nag-assume nga ang usa 
ka tawo mi-invest og 100 kada bulan ug mikita og 8 porsyento nga kinitaan sulod sa 10, 20, 
ug 30 ka tuig. Ang sama nga kantidad sa kwarta gi-invest ug mitubo sa samang kantidad sa 
tax-deferred ug sa tax-free nga account. Bisan pa, tan-awa ang diperensya sa kantidad nga 
gibayaran sa buhis.

Step 1: Bahina sa ginagmayng grupo nga magtinagurha ngadto sa tinagutlo ka tawo, lakip 
sa imong action partner.

Step 2: Alang sa matag sitwasyon, lingini ang total nga kantidad nga gibayad sa buhis, ug 
timan-i unsa nga matang sa account ang gamay ra og gasto sa total nga mga buhis.

Step 3: Hisguti ang mosunod nga mga pangutana:
◦ Unsa ang mga kalainan tali sa tax-deferred ug sa tax-free nga accounts?
◦ Kanus-a ang tax-deferred nga account maingon nga pinakamaayong opsyon?
◦ Kanus-a ang tax-free nga account maingon nga pinakamaayong opsyon?

INVESTMENT MGA BUHIS

10 ka Tuig
18,294 

Kwarta alang 
sa pagritero

15% tax rate

Mga buhis 
nga unang 

gibayad

Mga buhis 
nga ma- 

withdraw

Total 
sa mga 
buhis 
nga  

gibayad

12,000 
Total nga  
gi- invest

TAX  
DEFERRED 0 + 2,744 = 2,744

8% ang  
kinitaan

LIBRING 
BUHIS 3,000 + 0 = 3,000

25% tax rate

INVESTMENT MGA BUHIS

20 ka Tuig
58,902 

Kwarta alang 
sa pagritero

15% tax rate

Mga buhis 
nga unang 

gibayad

Mga buhis 
nga ma- 

withdraw

Total 
sa mga 
buhis 
nga  

gibayad

24,000 
Total nga  
gi- invest

TAX  
DEFERRED 0 + 8,835 = 8,835

8% ang kita LIBRING 
BUHIS 6,000 + 0 = 6,000

25% tax rate
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INVESTMENT MGA BUHIS

30 ka Tuig
149,035 
Kwarta alang 
sa pagritero

15% tax rate

Mga buhis 
nga unang 

gibayad

Mga buhis 
nga ma- 

withdraw

Total 
sa mga 
buhis 
nga  

gibayad

36,000 
Total nga  
gi- invest

TAX  
DEFERRED 0 + 22,335 = 22,335

8% ang kita LIBRING 
BUHIS 9,000 + 0 = 9,000

25% tax rate

  A  B A A  A  A  A A A A

Kon nakahimo ka na og emergency fund ug nabayaran na nimo ang imong 
utang, kinahanglang magsugod ka dayon kutob sa mahimo og tigum para 
sa pag-retire . Kon masugdan dayon nimo ang pagtigum para sa pag-retire, 
mas dugay nimong ipatubo ang imong kwarta ug mahimong mas dako ang 
imong kwarta para sa pag-retire.

Usa ka maayo kaayong paagi sa pagsugod og tigum para sa pag-retire mao 
ang pinaagi sa employer-sponsored retirement plan. Kon ang imong 
employer motanyag og matang sa pang-retire nga account nga mohaum sa 
pipila nga imong na-contribute, pahimusli kana! Ang pagkahaum niini 
susama ra sa bonus o gipataas-an nga sweldo diha nimo, tungod sa 
pag-contribute lang sa kaugalingon nimong tiniguman.

Ang mosunod nga kalihokan makatabang sa paghulagway sa gahum sa 
pag-invest sa regular nga paagi sa mas taas nga panahon.

Basaha:
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KALIHOKAN  inu

Step 1: Bahina sa ginagmayng grupo nga magtinagurha ngadto sa tinagutlo ka tawo, lakip 
sa imong action partner.

Step 2: Hisguti ang mga estratehiya sa pag-invest sa tulo ka tawo nga gihulagway sa ubos. 
Kinsa ang mas dako og na-invest? Kinsa ang diyutay ra’g na-invest? Ibutang nato nga ang 
matag usa mikita og 8 porsyento nga compound interest sa ilang mga pag-invest, kinsa 
kaha ang mas dako og kita? Kinsa kaha ang pinakaubos og kita?

■ J A
◦ Mi-invest og 300 matag bulan sugod sa edad nga 25.
◦ Sa total naka-invest siya og 147,600.

■ A A
◦ Mi-invest og 600 matag bulan sugod sa edad nga 35.
◦ Sa total naka-invest siya og 223,200.

■ B A
◦ Mi-invest og 1,200 matag bulan sugod sa edad nga 45.
◦ Sa total naka-invest siya og 302,400.

Step 3: Karon ribyuha ang tsart sa ubos nga nagpakita sa unsang paagi mitubo ang ilang 
mga gi-invest paglabay sa panahon. Kinsa ang kinadak-an og natigum? Kinsa ang kinagam-
yan og natigum? Unsa ang epekto sa gidugayon sa mga pag-invest?

1,200,000

1,010,812
1,000,000

888,090

800,000
■ Julia ■ Andrea ■ Bella 726,090

600,000

400,000

200,000

0
25 30 35 40 45 50 55 60 65

Pahinumdom: Gibana-bana nga 8% ang compound interest rate.
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HISGUTI ANG PAGPANGANDAM PARA SA PAG-RETIRE DIHA SA INYONG 
FAMILY COUNCIL

Atol sa inyong family council karong semanaha, hisguti ang imong mga 
plano sa pag-retire. Bana-banaa kon pilay imong gikinahanglan, kanus-a ka 
gustong mo-retire, unsa kaha ang sitwasyon sa imong panalapi nianang 
higayuna. Isulat ang kantidad nga gusto nimong tigumon, ug tinoa ang 
kantidad nga imong makaya aron makagahin matag bulan para sa pag-reti-
re. Hinumdumi, nga samtang importante ang pagsugod dayon kutob sa 
mahimo ang pagtigum para sa pag-retire, mas gikinahanglan ang paghimo 
og emergency fund ug unahon sa pag-impas ang mga utang. Atol sa inyong 
diskusyon, mahimo nimong gamiton ang outline sa “Sample sa Family 

o n i  i ion” nga naa a no .

SAMPLE SA FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Siguroa nga sugdan ug tapuson pinaagi sa pag-ampo aron madapit ang Espiritu.

 Part 1: Ribyu

 Kumusta ang kasamtangan nimong prayoridad sa panalapi?

 Kumusta ang kasamtangan nimong pagpangandam para sa 
pag-retire?

 Part 2: Plano

 Kanus-a ka gustong mo-retire?

 Pila ang gikinahanglan nimo matag tuig aron makasangkap sa 
imong panginahanglan?

 Pila ang gikinahanglan nimong tigumon?

 Unsa man kaha ang sitwasyon sa imong panalapi inig-retire nimo? 
Manag-iya ka ba og balay? Duna ba kaha gihapon kay utang? 
Mangandam ka ba para makaserbisyo og usa ka senior nga 
misyon? Nagkinahanglan ka pa ba nga mosuporta ni bisan kin-
sang sakop sa pamilya? Ang imong galastuhan aron mabuhi mas 
labaw ba kaha o mas minus kay sa karon?

Basaha:

PAG - INVES T

Ang pinakaimportanting butang nga among gihimo mao ra gyud ang pagsugod. Dugay na kaniadto 
sa wala pa mi “ekstra” nga kinitaan, mikuha ko og conservative index mutual fund [stock] ug nagset-
up og awtomatik nga deposit nga 1 porsyento sa among tseke, dayon hapit na lang kini hikalimti. 
Dihang lahi na ko og employer paglabay sa mga walo ka tuig, gi-set nako ang bag-ong retirement 

n  g nakit-an og a ik kining ka aan nga t a  n  . . . nga ka on apit na ag- , .
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MAMAL ANDONG —Labing Dugay nga Oras: 5 Minutos

Magtinagsa sa paghunahuna kon unsay imong nakat-unan karon ug ikonsiderar 
unsay ipahimo kanimo sa Ginoo. Basaha ang kasulatan o kinutlo nga naa sa ubos ug 
isulat ang tubag sa mga pangutana.

“Senyor, gihatagan mo akog lima ka [talento]; tan-awa, nakaganansi-
ya akog laing lima ka [talento]” (Mateo 25:20).

Unsang mga butanga nga akong nakat-unan karon ang makahulu-
ganon kaayo?

 

 

 

 

Unsay akong buhaton isip resulta sa akong nakat-unan karon?
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MO - COMMIT—Labing Dugay nga Oras: 10 Minutos

Basaha og kusog ang matag commitment ngadto sa imong action partner. Isaad nga 
tumanon nimo ang imong mga commitment ug pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

A Akong praktison ug ipaambit ang Akong baruganan sa My Foundation karong 
semanaha.

B Padayon kong magbutang og kwarta alang sa akong prayoridad sa panalapi.

C Akong hisgutan ang pagpangandam sa pag-retire atol sa family council.

D Akong kontakon ug suportahan ang akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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MGA K APANGUHA AN

MATANG SA 
PAG-INVEST DEPINISYON FIXED O 

VARIABLE
Savings Account Ang deposit account, sa kasagaran anha sa bangko o 

ubang institusyon sa panalapi, nga sa kasagaran mugbo ra 
ang rate of return. Ang mga tag-iya sa account makahimo 
sa pag-withdraw ug pag-deposito nga walay penalty.

Fixed

ti at  o  
po it 

Usa ka account diin modeposito ka og piho nga kantidad 
sulod sa gitakda nga panahon; kon imong i-withdraw ang 
kwarta sa wala pa ang gitakda nga panahon, patungan ka 
og penalty (maibanan ang ubang kwarta nga gi-invest). 
Samtang gi-invest ang kwarta, motubo kini og gamayng 

 nga at  a kitaon. on o apa  na ang gitak a nga 
panahon, makuha na nimo ang orihinal nimong gi-invest, 
apil sa interest nga napatong.

Fixed

Bond Usa ka pagpautang nga gi-invest diin kinahanglan 
nimong ipahulam ang imong kwarta ngadto sa usa ka 
tawo o organisasyon sulod sa gitakda nga panahon aron 
makadawat sa gilauman nga rate sa kitaon. Kon molapas 
na ang gitakda nga panahon, makuha na nimo ang orihinal 
nimong gi-invest, apil sa interest nga napatong. Ang bonds 
pweding i-isyu sa gobyerno ug sa mga korporasyon. 
Depende sa moisyu nga organisasyon, ang bonds 
makonsiderar nga mubo og risgo o taas og risgo.

Fixed

Stock Nagrepresentar kini sa porsyon nga mapanag-iya diha 
sa usa ka kompanya, nga gibaligya isip shares [bahin]. 
Ang matag share nagrepresentar og usa ka piraso nga 
mapanag-iya, mao nga kon ang kompanya miisyu og 
100,000 shares ug nanag-iya ka og usa ka share, nanag-iya 
ka og 1/100,000 niana nga kompanya. Ang rate sa kitaon 
mag-agad sa performance sa kompanya.

Variable

Mutual Fund Sa kasagaran gilangkuban kini og usa ka grupo sa 
nagkalain-lain nga stocks ug bonds. Ang pundo dumalahon 
sa usa ka propesyunal. Ang mutual funds naghatag og 
yanong paagi aron ipalahi ang mga gi-invest. Kon ang 
mutual fund maayo og performance, ang balor sa imong 
gi-invest motubo. Kon dili maayo ang performance, ang 
balor sa imong gi-invest mous-os.

Variable

Real Estate Ang pag-invest og butang nga mapanag-iya sa real 
property sama sa mga balay, apartment, o mga 
commercial building. Ang mga return [kitaon] moabut 
pinaagi sa matang sa kinitaan, pagtubo sa balor sa butang, 
o sa duha. Mahitabo usab ang pagka-alkansi sa daghang 
rason, lakip ang pag-us-os sa balor sa property o mga 
nag-abang nga wala makaabang o midaot sa kabtangan.

Variable

Pagpanag-iya og 
Negosyo

Kini nga pag-invest nagrepresentar sa pagpanag-iya og 
porsyon sa usa ka pribadong gipanag-iya nga negosyo. 
Ang mga returns mag-agad sa performance sa negosyo.

Variable



PADAYON SA 
PAGPANGHATAG UG 

PAGPANAL ANGIN 
SA UBAN

ANG AKONG BARUGANAN 
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A A

◦	 Modawat	og	Mga	Ordinansa	sa	
Templo

MGA BARUGANAN UG KAHANAS 
SA PANALAPI
	1.	 Ipaambit	ang	mga	Baruganan	sa		

Self-Reliance	ngadto	sa	Imong		
Pamilya	ug	mga	Higala

	2.	 Magpadayon	uban	sa	Hugot	nga	
Pagtuo
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12: PADAYON SA PAGPANGHATAG UG PAGPANALANGIN SA UBAN

MGA COMMITMENT SA MIAGING SEMANA

A  Praktisa ug ipaambit ang mga baruganan sa My Foundation sa 
miaging semana.

B  Ipadayon ang pagbutang og kwarta alang sa akong prayoridad 
sa panalapi.

C  Hisguti ang pagplano alang sa pag-retire atol sa family council.

D  Kontakon ug suportahan ang akong action partner.

STEP 1: MAG-EVALUATE KAUBAN SA ACTION PARTNER (5 minutos)

Gahini og pipila ka minutos ang pag-evaluate sa imong mga paningkamot aron matuman 
ang imong mga commitment niining semanaha. Gamita ang tsart nga “Evaluating My 
Efforts” [Pagtimbang-timbang sa Akong mga Paningkamot] naa dapit sa sinugdanan niini 
nga workbook. Ipaambit ang imong evaluation ngadto sa imong partner ug hisguti uban 
niya ang pangutana nga naa sa ubos. Pirmahan dayon niya ang dapit nga giandam.

Unsang mga hagit ang imong naangkon gumikan sa pagtuman sa imong 
mga commitment niining semanaha?

Hisguti:

PAGTIMBANG-TIMBANG SA AKONG MGA PANINGKAMOT

MGA INSTRUKSYON Timbang-timbanga ang imong paningkamot sa pagtuman sa mga pasalig nga imong 
gihimo sa matag semana. Ipakigbahin ang imong pagtimbang-timbang uban sa imong pares sa buhat. 
Pagpamalandong og mga paagi nga ikaw makapadayon sa paglambo samtang ikaw nagpraktis sa pag- anad 
niining importanting mga kinaiya.

Ⓐ
Praktisa ug ipakigbahin ang baruganan 

sa ang Akong Pundasyon

Ⓑ
Plano ug Pagdumala sa Akong Panalapi 

Ⓒ
Magpahigayon og Family Council 

Ⓓ
Pagkontak ug Pag- abag sa 

Akong Pares sa Buhat

Pirma sa 
action 

partner

e l Magmasulundon ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kamasulundon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
ng - ian  a ka 

baruganan sa kahimayaan ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● akigta ag an a inoo ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Mogamit og hugot nga pagtuo 
kang Jesukristo ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa kinitaan 

g ga a t an ● ● ● ● ● ● ________

e ana Maghinulsol ug magpabunyag ● ● ● Subay sa galastuhan ● ● ● Tambag bahin sa ikapulo ug mga halad ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Pagpuyo og balanse nga 
kinabuhi ● ● ● Mag-badyet ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana Sulbad sa mga problema ● ● ● Pagpili og usa ka sistema 
a pag g t ● ● ● Tambag bahin sa pagbudget ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
a iton ang ana on a 

maalamon nga paagi ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pundo sa emerhen-

a, in an  ● ● ● ● ● ● ________

e ana Ipakita ang kaligdong ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Trabaho: moangkon og respon-
sibilidad ug magmakanunayon ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 

nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa utang ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Makig- istorya: mopetisyon 

g  a ina ● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagdumala sa krisis ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Paningkamot sa pagtuon: pag-
desisyon kon asa ka paingon ug 
unsaon nimo pag- abut didto

● ● ● Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa pagtigum, pagpanag- 

iya og balay, edukasyon ● ● ● ● ● ● ________

e ana 
Maghiusa, mag- uban sa 
pagserbisyo ● ● ●

Ibutang ang kwarta sa pinansyal 
nga prayoridad ● ● ● Tambag bahin sa plano sa pagretiro ● ● ● ● ● ● ________

TIMAAN: ● a a  nga aningka ot

● Arang arang nga Paningkamot

● Dakong Paningkamot

MO -REPORT—Labing Dugay nga Oras: 25 Minutos
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STEP 2: MO-REPORT SA GRUPO (8 minutos)

Human ma-evaluate ang inyong mga paningkamot, mamalik ang tanan ug i-report ang 
inyong mga resulta. Libuta ang grupo ug ang matag usa mopahayag kon gigraduhan ba 
nimo ang imong kaugalingon og “red” “yellow” o “green” para sa mga commitment sa 
miaging semana.

STEP 3: IPAAMBIT ANG INYONG MGA KASINATIAN (10 minutos)

Karon isip usa ka grupo ipaambit ang mga butang nga inyong nakat-unan gikan sa paning-
kamot nga matuman ang inyong mga commitment atol sa semana.

 Unsa ang inyong mga nasinati sa pagpraktis o pagpaambit sa baruga-
nan sa My Foundation?

 Unsa ang mga hagit sa inyong pagbutang og kwarta alang sa inyong 
prayoridad sa panalapi?

 Unsay inyong nakat-unan gikan sa paghisgot sa inyong plano sa 
pag-retire?

Hisguti:

  A   A A  A  (2 minutos)

Magpili og action partner gikan sa grupo para niining semanaha. Sa kinatibuk-an, ang mga 
action partner susama og sekso [gender] ug dili mga sakop sa pamilya.

Gahini og pipila ka minutos karon ang pakigkita sa imong action partner. Ipaila ang imong 
kaugalingon ug hisguti kon unsaon ninyo sa pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Step 2: Isulat kon sa unsang paagi ug kanus-a kamo mokontak sa usag usa.

DOM LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION: MODAWAT OG MGA ORDINANSA 
SA TEMPLO—Labing Dugay nga Oras: 20 Minutos

Unsa ang pipila ka butang nga importante kaayo kanimo?

“Doing What Matters Most,” anaa sa srs.lds.org/videos. (Walay 
video? Basaha ang pahina 201

Unsang dili makahuluganong nga butang ang mobalda sa atong 
pag-uswag? Sa unsang mga paagi ang mga ordinansa sa ebang-
helyo makatabang kanato?

Doktrina ug mga Pakigsaad 84:20 ug ang kinutlo ni Presidente 
o   . a k  naa apit a t o

Kon magtinguha kita nga mahimong self-reliant, nganong impor-
tante ang pagkahimong takus sa templo?

KALIHOKAN

Step 1: a an a pa tn , a a a ang kin t o ni  ntin  . ook naa apit 
sa tuo) ug ang mosunod nga mga kasulatan. Badlisi ang mga panalangin nga 
gisaad niadtong kinsa mosimba sa templo.

“Busa, diha sa mga ordinansa niana, ang gahum sa pagka-diosnon gipakita” 
(D&P 84:20).

“Ug aron unta sila magtubo diha kanimo, ug modawat sa usa ka kahingpitan sa 
Espiritu Santo, ug matukod sumala sa imong mga balaod, ug makaandam sa 
pag-angkon sa matag gikinahanglan nga butang” (D&P 109:15).

“Ug sa diha nga ang imong mga katawhan makalapas, bisan kinsa kanila, sila 
unta diha-diha maghinulsol ug mobalik nganha kanimo, ug makaangkon og 
kalooy diha sa imong panan-aw, ug ipahiuli ngadto sa mga panalangin nga 
ikaw mi-orden nga ibu-bu niadto kinsa motahud kanimo diha sa imong balay” 
(D&P 109:21).

“Ug kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, nga ang imong mga sulugoon 
makasulod unta niini nga balay sinangkapan uban sa imong gahum, ug aron 
ang imong ngalan unta maanaa diha kanila, ug ang imong himaya maglibut 
kanila, ug ang imong mga anghel mobantay kanila” (D&P 109:22).

“ Kami mangayo kanimo, Balaan nga Amahan, . . . aron walay hinagiban nga 
mahimo batok kanila nga mouswag” (D&P 109:24–25).

Step 2: Magtinagsa sa pagpamalandong, “Unsay angay nakong usbon sa akong 
kinabuhi aron makaapil kanunay sa mga ordinansa sa templo?”

Pamalandungi:

Tan-awa:

Hisguti:

Basaha:

Hisguti:

Angay natong tun-an ang 
ika-109 nga seksyon sa 
Doktrina ug mga 
Pakigsaad ug sundon ang 
pahimangno ni Presiden-
te [Howard W.] Hunter ‘sa 
paghimo sa templo sa 
Ginoo isip talagsaong 
simbolo sa [atong] 
pagkamiyembro.’”

QUENTIN L. COOK, 
“Hunahunaa ang 
Inyong Kaugalingon 
nga anaa sa Templo,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2016, 99; nga 
mikutlo sa Mga 
Pagtulun-an sa mga 
Presidente sa Simba-
han:Howard W.Hunter 
(2015), 178

“Ang Ginoo mopanala-
ngin kanato samtang 
magpahigayon kita sa 
sagradong mga ordinan-
sa sa buhat sa mga 
templo. Ang mga 
panalangin didto dili 
lamang limitado sa atong 
pagserbisyo sa templo. 
Mapanalanginan kita sa 
tanan natong mga 
kalihokan. Mamahimo 
kitang takus nga ang 
Ginoo magkainteres sa 
atong mga kalihokan sa 
espiritwal ug temporal.”

BOYD K. PACKER, 
The HolyTemple 
(1980), 182

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

DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 84:20
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I-commit nga himoon ang mosunod nga buluhaton sa semana. 
I-tsek ang mga box kon makompleto nimo ang matag buluhaton:

 Kon duna kay rekomend sa templo, pagtakda og panahon 
nga motambong sa templo.

 Kon wala kay rekomend sa templo pakigkita sa imong bishop 
o branch president aron mahisgutan unsaon nga maandam 
ka sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo.

 Ipaambit sa imong pamilya o mga higala kon unsay imong 
nakat-unan mahitungod sa mga ordinansa sa templo.

I-commit [Ipasalig]:

PAGHIMO SA LABING IMPORTANTE

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

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

 
Human sa aksidente, ang mga nag-im-
bistigar 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 bombil-
ya—nga 20 sentimos ra ang kantidad—
ang sinugdanan sa nagsunod-sunod 

nga mga panghitabo nga sa katapusan 
misangput ngadto sa makalilisang nga 
kamatayon sa kapin sa 100 ka mga 
tawo.

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

Ang kalagmitan sa pagpokus ngadto sa 
dili kaayo importante nga ipuli sa 
pinakaimportante mahitabo dili lamang 
sa mga piloto apan sa tanan. Kitang 
tanan na i ig o. . . . ng in ong ga 
hunahuna ug kasingkasing nakapokus 
ba sa mga butang nga lumalabay 
lamang o sa mga butang nga labing 
importante?

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

Bali  a a ina
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KARON NGA DISKUSYON:

5 
IPADAYON ANG PAGHATAG 
UG PAGPANALANGIN SA 
UBAN

MAGK AT- ON—Labing Dugay nga Oras: 45 Minutos

MAPA ALANG SA KALAMPUSAN SA  
PAGKATINUGYANAN SA PANALAPI

1

2

3

4

5
PADAYON SA PAGHATAG UG  

SA PAGPANALANGIN SA UBAN
Tudloi ang inyong mga anak • Paghaw- as sa  
kabus • Padayon sa unahan diha kang Kristo

1

MAGTIGUM UG MAG- INVEST 
ALANG SA KAUGMAON
Magtigum, kaugalingong panimalay, edukasyon, pagretiro

PAGWAGTANG SA UTANG

PANALIPDI ANG IMONG PAMILYA 
GIKAN SA KALISDANAN
1- ka bulan nga pundo sa emerhensya, 3 ngadto sa 6 ka 

an nga tinig , in an

BAYAD SA IKAPULO UG MGA HALAD

2

3

4

B 
U 
D 
G 
E 
T

T 
R 
A 
B
A
H
O

HUGOT NGA PAGTUO KANG 
JESUKRISTO • PANAGHIUSA UBAN SA KAPIKAS

ANG PASALIG SA SELF- RELIANCE

5
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1.  MOPAAMBIT SA MGA BARUGANAN SA SELF-RELIANCE NGADTO SA 
IMONG PAMILYA UG MGA HIGALA

Mopaambit sa mga Baruganan sa Espiritwal nga Self-Reliance

Kon mahimo kitang self-reliant sa espiritwal nga paagi, katungdanan usab 
nato ang pagtabang sa uban nga mahimong self-reliant sa espiritwal nga 
paagi. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad, atong mabasa, “Ug kon adunay tawo 
uban kaninyo nga lig-on diha sa Espiritu, himoa nga siya modala kaniya nga 
nagluya, nga siya unta mahatagan og kaayohan sa tanan nga kaaghup, aron 
siya mahimo nga malig-on usab” (D&P 84:106). Sa samang paagi, diha sa 
Bag-ong Tugon, misulat si Pedro, “Sumala sa hiyas nga nadawat sa matag-
usa, gamita ninyo kini alang sa usag usa ingon nga mga maayong piniyalan 
a nagka ain aing g a a a io ”   o : .

Sa unsang paagi kini nga mga kasulatan magamit diha nimo? Sa unsang 
paagi ang mga baruganan sa pagka-self reliant diha sa My Foundation 
mipanalangin sa imong kinabuhi? Unsay buot ipasabut sa pagkahimong 
self-reliant sa espiritwal nga paagi?

Hisguti:

Mopaambit sa mga Baruganan sa Temporal nga Self-Reliance

Kon mahimo kitang self-reliant sa temporal nga paagi, katungdanan usab 
nato ang pagtabang sa uban nga mahimong self-reliant sa temporal nga 
paagi. Usa sa labing maayong mga paagi sa pagtudlo sa uban nga mahi-
mong self-reliant mao ang pagserbisyo ug pagpanghatag sa uban. Mitudlo 
i i nt  a ion  . o n : “ na  pag ina iga  ta i nia tong kin a 

aduna ug niadtong kinsa wala. Ang proseso sa paghatag makapabayaw sa 
kabus ug makapaubos sa mga adunahan. Sa proseso, ang duha nabalaan. 
Ang kabus, nakagawas gikan sa pagkaulipon ug sa mga kakulangan sa 
pagkakabus, nakasarang isip gawasnong mga tawo aron mosaka ngadto sa 
ilang hingpit nga kahimoan, sa temporal ug sa espirituhanong paagi. 
[Kadtong dunay daghan], pinaagi sa pagpaambit sa ilang mga sobra, miapil 
sa mahangturong baruganan sa pagpanghatag. Kon ang usa ka tawo 
nahimong hingpit o na-self-reliant, motabang siya sa uban, ug ang liyok sa 
pana on aga a ik- a ik a i ang ka ga ingon” “  tia  at  o  
Self-Reliance,” Ensign, Nob. 1982, 93).

Sa unsang paagi magamit nimo kini nga kinutlo? Kinsa ang mga kabus? Sa 
imong kinabuhi unsaon man nimo nga makatabang sa mga kabus o 
niadtong mga nanginahanglan?

Hisguti:

Basaha:

Basaha:
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Gahini og usa ka gutlo ang pagpamalandong sa mosunod nga pangu-
tana: Kinsa man ang nahibaloan nakong nanginahanglan sa Personal 
Finances for Self-Reliance [Personal nga Panalapi alang sa Self-Reliance]? 
Unsaon man nako sa pagpaambit niini kanila? Isulat sa ubos ang mga 
ngalan ug mga plano sa pagpaambit.

Pamalandungi:

2. MAGPADAYON UBAN SA PAGTUO

ong at ation  ako p to na ni o ang ga g o p ting a ona  
nga Panalapi sa Self-Reliance. Aron matimbang-timbang ang imong pag-us-
wag, isulat diha sa table sa ubos kon asa ka nang dapita ug kon giunsa 
nimo sa pagplano aron mapadayon ang pag-uswag.

KALIHOKAN  inu

Magtinagsa sa pagribyu sa Mapa alang sa Kalampusan sa Pagkatinugyanan sa Panalapi, ug 
pamalandungi ang pag-uswag nga imong nahimo sulod sa miaging 12 ka semana. Hunahu-
naa ang sunod nga mga lakang sa imong biyahe, ug sulati ang table sa ubos.

TUMONG OO O WALA HANGTUD KARON NGA PAG-USWAG/
SUNOD NGA MGA LAKANG

Gibati nakong nahiusa kauban 
sa akong kapikas ug sa Ginoo 
mahitungod sa akong panalapi.

o itt  ko nga a i ong 
self-reliant.

Duna koy pagtuo ni Jesukristo.

Mobayad ko og full-tithe ug 
mohatag og mga halad sa 
puasa.

Basaha:
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TUMONG OO O WALA HANGTUD KARON NGA PAG-USWAG/
SUNOD NGA MGA LAKANG

Wala na ko magsalig sa akong 
pamilya, sa simbahan, ug sa 
suporta sa gobyerno.

Akong giribyu ug gi-follow up 
ang akong budget sa regular 
nga paagi.

Duna koy usa ka bulan nga 
emergency fund.

Wala na koy utang o aktibo 
kong mibayad sa utang.

Duna koy tulo ngadto sa unom 
ka bulan nga emergency fund.

Duna koy igong insurance 
(sama sa health, life, auto, ug 
disability nga insurance).

Regular kong nagtigum ug 
nag-invest para sa umaabut.

Sa unsang paagi ka milambo sulod sa milabayng 12 ka semana aron 
mahimong maalamon ug matinud-anong tinugyanan sa imong panalapi?

Hisguti:



12: PADAYON SA PAGPANGHATAG UG PAGPANALANGIN SA UBAN

206

Daghan sa butang nga atong gihisgutan dili matuman sulod sa 12 ka 
semana. Apan, kinahanglan nga nakapalambo ka na og kinaiya nga gikana-
hanglan aron magpadayon ang imong pag-uswag padulong sa malampu-
song pagkatinugyanan sa panalapi. Ipadayon ang paghimo og regular nga 
mga family council. Ipadayon ang pagribyu sa mga chapter niini nga 
workbook. Ug ipadayon ang pagtrabaho padulong sa imong mga prayori-
dad sa panalapi. I-commit ang pagsunod sa “Sunod nga mga Lakang” nga 
imong gisulat diha sa katapusang kolum sa assessment sa nag-unang mga 
pahina.

Gahini og lima ka minutos ang paghunahuna mahitungod sa mosu-
nod nga pangutana ug isulat ang imong mga hunahuna sa ubos: 
Unsa nga pinakamakahuluganong mga butang ang akong nakat-unan 
sulod sa 12 ka semana?

Pamalandungi:

KALIHOKAN  inu

Isip usa ka grupo, iboluntaryo ang pagpaambit sa mga pagpamatuod, mga kasinatian, mga 
butang nga imong nakat-unan, ug mga paagi diin ang Ginoo mipanalangin kanimo sulod sa 
milabayang 12 ka semana.

Basaha:
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IPADAYON ANG IMONG DAL AN PADULONG 
SA PAGK A-SELF-RELIANT

ong at ation  to  a i a a ng  ka ana naka ta i a  
ka og bag-ong mga habit [gawi] ug nahimo nga mas self-reliant. 
Ang Ginoo gusto nga imong ipadayon ang paglig-on niini nga mga 
abilidad ug magpalambo og mga bag-o. Kon mag-ampo kita og 
maminaw, makatabang kanato ang Espiritu Santo nga masayud 
kita unsang mga butanga sa atong kinabuhi ang kinahanglan 
natong palamboon.

Unsay atong mahimo aron makapadayon kita sa atong dalan sa 
pagka-self-reliant? Sa unsang paagi nato mapadayon ang pagta-
bang sa usag usa?

I-commit ang paghimo sa mosunod nga mga buluhaton atol sa 
mosunod nga 12 ka semana. I-tsek ang mga box kon makompleto 
nimo ang matag buluhaton:

 Ribyuha ug ipadayon ang pagsunod sa tanang 12 ka baruga-
nan sa My Foundation ug mga habit sa self-reliance.

 Ipaambit ngadto sa uban kon unsay imong nakat-unan 
mahitungod sa self-reliance. Ipadayon ang pagtabang sa mga 
sakop sa imong grupo, o tanyagi nga mo-facilitate ka og 
bag-ong self-reliance group.

 Palig-una ang imong mga abilidad pinaagi sa pag-apil sa laing 
self-reliance group.

 Tun-i ang naa sa ubos nga mga doktrinal nga baruganan.

MGA DOKTRINAL NGA BARUGANAN SA SELF-RELIANCE

ANG SELF-RELIANCE 
USA KA SUGO

ANG KATUYOAN SA GINOO 
MAO ANG PAGSANGKAP 
PARA SA IYANG MGA 
SANTOS, UG ANAA KANIYA 
ANG TANANG GAHUM SA 
PAGHIMO NIINI

ANG TEMPORAL 
UG ANG ESPIRI-
TWAL USA RA

Doktrina ug mga 
Pakigsaad 78:13–14; 
Moises 2:27–28

Doktrina ug mga Pakigsaad 
104:15; Juan 10:10; Mateo 28:18; 

ga aga- o o a  :

Doktrina ug mga 
Pakigsaad 29:34; Alma 
34:20–25

Basaha:

Hisguti:

I-commit [Ipasalig]:

“Ug karon, akong 
hinigugma nga mga 
kaigsoonan, human 
kamo makasulod niini 
. . . nga dalan, ako 
mangutana kon ang 
tanan natuman ba? 
Tan-awa, ako moingon 
nganha kaninyo, Wala; 
kay kamo wala pa 
makaabut niini nga 
gilay-on gawas kon kini 
pinaagi sa pulong ni 
Kristo uban sa dili 
matarug nga hugot nga 
pagtuo diha kaniya, 
mosalig sa hingpit diha 
sa mga maayo nga 
buhat kaniya kinsa 
gamhanan sa pagluwas. 
. . . Kamo kinahanglan 
gayud mopadayon sa 
unahan uban ang 
pagkamakanunayon 
kang Kristo.”

2 NEPHI 31:19–20

“Naghunahuna kaayo 
ang Ginoo kanato nga 
Iya kitang gihatagan og 
direksyon sa pagserbisyo 
ug sa oportunidad nga 
ma-self-reliant. Magpa-
dayon gayud ug dili 
mausab ang Iyang mga 
baruganan.”

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May Receive 
with Dignity,” Ensign, 
Nob. 1981, 91
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LETTER OF COMPLETION

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

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

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

Nakakompleto ko og kalihokan sa pagserbisyo.

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

Ngalan sa Partisipante Pirma sa Partisipante Petsa

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

Ngalan sa Facilitator Pirma sa Facilitator Petsa

Pahinumdom: a ka tipiko gikan a S in  o g  i atag n a a a i nga p t a 
pinaagi sa stake o district self-reliance committee.

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

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

3 Nephi 27:27
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