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MENSAHE MULA SA UNANG PANGULUHAN

Mahal naming mga Kapatid:

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

n  o boo  na i o ay ini an a a a n an an  m a miy mb o 
n  imba an na ma an a  maisa a a an  m a a i n nin n  

ananam a a aya  asyon  asi a an  a  a i i a a sa an inoon. 
Sa pagtanggap at pagsasabuhay ng mga alituntuning ito, higit ninyong 
ma a am an an  m a m o a  na biyayan  i inan a o n  an inoon.

Inaanyayahan namin kayo na pag-aralang mabuti at isabuhay ang 
mga alituntuning ito at ituro ang mga ito sa mga miyembro ng inyong 

ami ya. a a  ina a ninyo i o  a a a ain an  inyon  b ay. a -
tuto kayo kung paano kumilos sa inyong pagsulong tungo sa lalo pang 

a i in  s ian . abibiyayaan ayo n  mas ma a in  a asa  
a aya aan  a  a n a .

a i a an  ayo ay nay na ana  n  a in  ma sa an i . a a  iya 
ayo a  in i iya ayo ababayaan. i a a iya ayo a  an a iyan  

i a a oob sa inyo an  m a s i i a  a  m o a  na biyaya n  
s ian .

aos son  s masainyo

n  nan  an an

ni a a a n  n  imba an ni s is o n  m a ana  sa m a in  a
a  a  i y  a

  n  n a  s  n .
 i s s .

ni imba  sa s a os ni os n  m i a
a san ayon sa n s  .

a san ayon sa a sasa in  .
a sasa in n  sona  inan s o  ian

a a o
 



i

MGA NILALAMAN
Pag-evaluate sa Aking mga Pagsisikap ii

Para sa mga Facilitator iv

1. Pagiging Matalino at Tapat na Katiwala 1

2. Pagkakaisa sa Paraan ng Paghawak Natin ng Pera 17

3. Pagbabayad ng mga Ikapu at mga Handog 33

4. Paglikha ng Badyet 51

5. Pagsunod sa Badyet 69

6. Pagprotekta sa Iyong Pamilya Laban sa Kahirapan 87

7. Pag-unawa sa Utang 107

8. Pag-ahon sa Pagkakautang 125

9. Pagbabawas ng mga Kagipitan sa Pera 141

10. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 1) 159

11. Mamuhunan para sa Hinaharap (Part 2) 179

12. Patuloy na Nagbibigay at Nagpapala sa Iba 197



ii

PAG-EVALUATE SA AKING MGA PAGSISIKAPPAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap



iii

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap



iv

PARA SA MGA FACILITATOR

Salamat sa pag-facilitate mo sa isang self-reliance group. Ang grupo ay dapat kumilos bilang 
isang council na ang guro ay ang Espiritu Santo. Ang tungkulin ninyo ay tulungan ang bawat tao 
na maging komportable sa pagbabahagi ng mga ideya, tagumpay, at kabiguan.

MGA DAPAT GAWIN MGA HINDI DAPAT GAWIN

BAGO ANG BAWAT MITING

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

◦ Tingnan kung gumagana ang mga video 
equipment.

◦ Repasuhin nang bahagya ang kabanata.

◦ Espirituwal na ihanda ang iyong sarili.

◦ Maghanda ng lesson.

◦ Kanselahin ang mga miting. Kung hindi ka 
makakadalo, hilingin lamang sa isang miyem-
bro ng grupo na mag-facilitate para sa iyo.

SA ORAS NG MITING

◦ Magsimula at magtapos sa takdang oras.

◦ Tiyaking magreport ang lahat, kahit ang mga 
nahuli ng dating.

◦ Pumili ng timekeeper.

◦ Hikayatin ang lahat na makibahagi.

◦ Maging miyembro ng isang grupo. Gawin, 
tuparin, at ireport ang mga ipinangako mong 
gawin.

◦ Magsaya at ipagdiwang ang tagumpay.

◦ Magtiwala at sundin ang workbook.

◦ Magturo o magsilbing expert.

◦ Magsalita nang mas matagal kaysa iba.

◦ Sagutin ang bawat tanong.

◦ Maging sentro ng atensyon.

◦ Maupo sa kabisera ng mesa.

◦ Tumayo para mag-facilitate.

◦ Laktawan ang section na “Pag-isipang 
Mabuti.”

◦ Ibigay ang iyong opinyon pagkatapos ng 
bawat komento.

PAGKATAPOS NG BAWAT MITING

◦ Kontakin at hikayatin ang mga miyembro sa 
buong linggo.

◦ I-evaluate ang sarili mo gamit ang “Facilitator 
ss ssm n ” a ina  .

◦ Huwag nang i-update ang stake self-reliance 
specialist sa progreso ng grupo.

MAHALAGA: MAGREPORT AT PAGBUTIHIN

◦ Kumpletuhin ang Group Registration Form sa una ninyong 
mi in  a  an  n  o  o  o  a  i a  s  o m 
sa huli ninyong miting. Bisitahin ang srs.lds.org/report.

◦ Repasuhin ang buklet na Facilitating Groups sa srs.lds.org/
facilitator.
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FACILITATOR SELF-ASSESSMENT

Pagkatapos ng bawat miting ng grupo, repasuhin ang mga pahayag sa ibaba. Gaano kahu-
say ang ginagawa mo?

GAANO AKO KAHUSAY BILANG FACILITATOR? Hindi 
kailanman

Kung 
minsan Madalas Palagi

1. Kinokontak ko ang mga miyembro ng grupo sa 
buong linggo.

2. Ipinapakita ko ang aking kasiyahan at pagmamahal 
sa bawat miyembro ng grupo.

3. Tumutulong akong tiyakin na bawat miyembro ng 
grupo ay makapagreport tungkol sa mga ipinangako 
niyang gawin.

4. Mas bihira akong magsalita kaysa ibang mga 
miyembro ng grupo. Lahat ay pare-parehong 
nakikibahagi.

5. Hinahayaan kong sagutin ng mga miyembro ng 
grupo ang mga tanong sa halip na ako mismo ang 
sumagot sa mga ito.

6. Sinusunod ko ang inirekomendang oras sa bawat 
section at aktibidad.

7. Naglalaan ako ng oras para sa section na 
“Pag-isipang Mabuti” para magabayan ng Espiritu 
Santo ang mga miyembro ng grupo.

8. Sinusunod ko ang workbook ayon sa pagkasulat 
doon at kinukumpleto ko ang lahat ng section at 
aktibidad.

KUMUSTA NA ANG GRUPO KO? Hindi 
kailanman

Kung 
minsan Madalas Palagi

1. Minamahal, hinihikayat, at pinaglilingkuran ng mga 
miyembro ng grupo ang isa’t isa.

2. Tinutupad ng mga miyembro ng grupo ang mga 
ipinangako nilang gawin.

3. Nakakamtan ng mga miyembro ng grupo kapwa ang 
temporal at espirituwal na mga resulta.

4. Regular na kinokontak at hinihikayat ng mga action 
partner ang isa’t isa sa buong linggo.
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PAGIGING MATALINO 
AT TAPAT NA 

K ATIWAL A

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Ang	Self-Reliance	ay	Isang		
Alituntunin	ng	Kaligtasan

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL  
SA PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Maging	Matalino	at	Tapat	na	Katiwala
	2.	 Sumangguni	sa	Panginoon	tungkol		

sa	Iyong	Pananalapi
	3.	 I-monitor	ang	Iyong	Kinikita	at		

mga	Gastusin

1
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1: PAGIGING MATALINO AT TAPAT NA KATIWALA

PAGSISIMULA—Maximum na Oras: 15 Minuto

Magkaroon ng pambungad na panalangin.

Ipakilala ang inyong sarili. Mag-ukol ng isang minuto ang bawat isa sa inyo para ibahagi 
ang inyong pangalan at anumang tungkol sa inyo.

WELCOME SA ATING SELF-RELIANCE GROUP!

Tutulungan ka ng grupong ito na matuto, lumikha, at gumamit ng badyet. 
Magsisimula kang bumuo ng isang emergency fund, lumikha ng planong 
makaahon sa utang, matutong mag-impok para sa mga gastusin sa hinaha-
rap, at magplano para sa pagreretiro. Ang pinakamahalaga, matututo ka 
tungkol sa kaugnayan mo sa Ama sa Langit at aanyayahan kang hawakan 
nang maayos ang pera mo sa mga paraang kalugud-lugod sa Kanya. Bawat 
miting ng grupo ay tatagal nang mga dalawang oras.

PAANO ITO GINAGAWA?

Ang mga self-reliance group ay parang council. Walang titser o eksperto. Sa 
halip, susundan ninyo ang mga materyal ayon sa pagkakasulat dito. Sa 
patnubay ng Espiritu, tutulungan ninyo ang isa’t isa gaya ng sumusunod:

 Pare-pareho kayong mag-aambag sa mga talakayan at aktibidad. Walang 
sinuman, lalo na ang facilitator, ang dapat mangibabaw sa pag-uusap.

 Mahalin at suportahan ang isa’t isa. Magpakita ng interes, magtanong, at 
kilalanin ang isa’t isa.

 Magbahagi ng mga positibo at kapaki-pakinabang na mga puna.

 Gumawa at tumupad ng mga ipinangakong gagawin.

Itinuro ni Elder M. Russell Ballard na, “Walang problema sa pamilya, ward, o 
stake ang hindi malulutas kung maghahanap tayo ng mga solusyon ayon sa 
paraan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapayo—totohanang pagpa-
payo—sa isa’t isa” (Counseling with Our Councils, binagong edisyon [2012], 4).

“My Self-Reliance Group,” makukuha sa srs.lds.org/videos. (Walang video? 
Lumaktaw sa “Kung Walang Titser, Paano Natin Malalaman Kung Ano ang 

a a in ” na nasa a ina  .

Basahin:

Basahin:

Panoorin:
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Paano nagtagumpay nang husto ang grupo sa video? Ano ang gagawin 
natin bilang grupo para magkaroon ng karanasan na nagpapabago ng 
buhay?

Talakayin:

KUNG WALANG TITSER, PAANO NATIN MALALAMAN KUNG ANO ANG 
GAGAWIN?

Madali lang. Basta sundan ang mga materyal. Bawat kabanata sa workbook 
ay may anim na bahagi:

Magreport: Talakayin ang naging progreso mo sa mga ipinangako mong 
gawin sa buong linggo.

Saligan: Repasuhin ang isang alituntunin ng ebanghelyo na hahantong sa 
higit na espirituwal na self-reliance.

Matuto: Matuto ng praktikal na mga skill na hahantong sa higit na tempo-
ral na self-reliance.

Pag-isipang mabuti: Makinig sa pagbibigay ng inspirasyon ng Espiritu 
Santo.

Mangakong gawin: Mangakong kumilos ayon sa mga ipinangakong gawin 
sa buong linggo na tutulong sa iyo na umunlad.

Kumilos: Sa buong linggo, isagawa ang natutuhan mo.

PAANO GAMITIN ANG WORKBOOK NA ITO

KAPAG MAKITA MO ANG MGA SALITANG ITO, SUNDIN ANG  
MGA DIREKSYONG ITO

BASAHIN PANOORIN TALAKAYIN PAG-ISIPANG 
MABUTI AKTIBIDAD

Magbabasa nang 
malakas ang 
isang tao para sa 
buong grupo.

Panonoorin ng 
buong grupo ang 
video.

Magbabahagi ng 
mga ideya ang 
mga miyembro 
ng grupo sa 
loob ng dalawa 
hanggang apat na 
minuto.

Tahimik na 
mag-iisip, 
magmumuni-muni, 
at magsusulat 
ang mga tao sa 
loob ng dalawa 
hanggang tatlong 
minuto.

Gagawa ang 
mga miyembro 
ng grupo nang 
mag-isa o kasama 
ang iba sa loob 
ng itinakdang 
oras.

SERTIPIKO NG PAGKUMPLETO

Ang mga miyembro ng grupo na dumadalo sa mga miting at tumutupad sa 
mga ipinangako nilang gawin ay maaaring tumanggap ng self-reliance 

i i a  m a sa  sin ss o . in nan sa a ina  .

Basahin:

Basahin:
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Juan 10:10 (sa kanan)

Ano ang masaganang buhay?

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

Naniniwala ka ba na may mga solusyon sa iyong mga problema? 
Paano tayo magiging marapat sa kapangyarihan ng Panginoon na 
tulungan tayo?

Ang Handbook 2 reference at ang pahayag ni Elder Dallin H. Oaks 
(sa kanan). Ang pagiging self-reliant ay hindi nangangahulugan na 
maaari nating gawin o makuha ang anumang maisip natin. Sa 
halip, ito ay paniniwala na sa pamamagitan ng biyaya, o nagbibi-
gay-kakayahang kapangyarihan, ni Jesucristo at ng ating sariling 
pagsisikap, kaya nating makamit ang lahat ng espirituwal at 
temporal na pangangailangan ng buhay na kailangan natin sa 
ating sarili at sa ating pamilya. Ang self-reliance ay katibayan ng 
ating tiwala o pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na 
palipatin ang mga bundok sa ating buhay at bigyan tayo ng lakas 
para magtagumpay sa mga pagsubok at paghihirap.

Paano nakatulong ang biyaya ni Cristo na makamit ang espirituwal 
at temporal na mga pangangailangan ng buhay?

AKTIBIDAD

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

Step 2: Talakayin kung bakit ang paniniwala sa mga katotohanang ito ay maaaring 
makatulong sa iyo na maging self-reliant.

ALITUNTUNIN NG DOKTRINA TUNGKOL SA SELF-RELIANCE

 1. Ang self-reliance ay isang kautusan. “Iniutos ng Panginoon sa Simbahan at 
mga miyembro nito na tumayo sa sariling 
mga paa at magsarili” (Mga Turo ng mga 
Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball 
[2006], 116).

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

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

 3. Ang temporal at espirituwal ay iisa sa 
Diyos.

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

s i i a ”  a    .

Pag-isipang 
mabuti:

Talakayin:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
ANG SELF-RELIANCE AY ALITUNTUNIN NG  
KALIGTASAN—Maximum na Oras: 20 Minuto

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

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

“Ang self-reliance ay ang 
kakayahan, tapat na 
pangako, at pagsisikap 
na tustusan ang 
espirituwal at temporal 
na mga pangangaila-
ngan sa buhay para sa 
sarili at sa pamilya. 
Kapag ang mga miyem-
bro ay naging self-reliant, 
mas makapaglilingkod 
sila at mas mapanga-
ngalagaan ang iba.”

HANDBOOK 2:  
ADMINISTERING THE 
CHURCH (2010), 6.1.1

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

JUAN 10:10
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asa in an  sinabi ni an on  a ion  . omn y sa anan . 
Paano mo malalaman kung nagiging mas self-reliant ka?

Mangakong gawin ang sumusunod na mga hakbang sa linggong 
ito. Lagyan ng tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat 
ipinangakong gagawin.

 Basahin ang liham ng Unang Panguluhan sa likod ng pabalat, at 
salungguhitan ang mga ipinangakong pagpapala. Ano ang 
dapat nating gawin para makamit ang mga ito? Isulat ang iyong 
mga naisip sa ibaba.

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

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

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

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

NILINIS NIYA ANG AKING DALIRI SA PAA
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

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

Bu ali  a a ina
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MATUTO—Maximum na Oras: 45 minuto

1. MAGING MATALINO AT TAPAT NA KATIWALA

Mag-ukol ng isang minuto para tahimik na pag-isipang mabuti ang 
sumusunod na tanong at isulat ang iyong mga iniisip.

 Gaano ako katiwala sa hinaharap ng aking pananalapi?

Pag-isipang 
mabuti:

Sa talinghaga ng mga talento, itinuro sa atin ni Cristo na kailangan nating 
ingatan ang naibigay sa atin. Tinutulutan ng Panginoon na maging mga 
tagapag-alaga tayo—o mga katiwala—ng Kanyang mga kaloob sa atin. Sa 
matatapat sa Kanyang mga kaloob, nangako si Cristo na: “Mabuting gawa, 
mabuti at tapat na alipin: nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain 
kita sa maraming bagay; pumasok ka sa kagalakan ng iyong panginoon” 

a o  .

Ano ang ibig sabihin ng lahat ng bagay ay pag-aari ng Panginoon para  
sa iyo?

Talakayin:

Bilang bahagi ng ipinagkatiwala sa atin, hinihikayat tayong maging matalino 
sa a a a  n  a in  anana a i. in o ni an on  o on  .  in y

ini imo  o ayo . . . na in nan an  n isyon n  inyon  anana a i. 
Hinihimok ko kayo na maging matipid sa inyong paggastos; disiplinahin ang 
inyong sarili sa pamimili para makaiwas sa utang hangga’t maaari. Agad 
bayaran ang inyong utang nang mabilis hangga’t kaya ninyo, at palayain ang 
inyong sarili sa pagkaalipin.

“Ito ay bahagi ng temporal na aspeto ng ebanghelyo na pinaniniwalaan 
natin. Nawa’y pagpalain kayo ng Panginoon na maisaayos ang inyong 
tahanan. Kung nabayaran na ninyo ang inyong mga utang, kung may 
natitira kayong pera, kahit kaunti, pagdating ng mga unos, magkakaroon 
kayo ng kanlungan para sa inyong [pamilya] at kapayapaan sa inyong puso” 
(“To the Boys and to the Men,” Ensign, Nob. 1998, 54).

Basahin:

Basahin:
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Habang sinisikap ninyong gamitin nang matalino ang inyong pera, ang 
inyong pananampalataya kay Cristo ay mag-iibayo, na magbibigay daan 
para sa mga pagpapala sa hinaharap.

Paano ka nagiging mas mabuting katiwala sa maayos na paghawak ng  
iyong pera?

Talakayin:

Maaari Nating Hawakan nang Matalino ang Ating Pera
n  ia am sa a ina  an  inan ia  a s i  ss a ay 

naglalarawan ng mga alituntunin para sa matalino at tapat na paghawak ng 
pera. Pag-aaralan at ipamumuhay mo ang mga alituntuning ito sa susunod 
na 12 linggo. Sa buong kursong ito, sisikapin mong pag-ibayuhin ang iyong 
pananampalataya kay Jesucristo, magkaisa kayong mag-asawa, at palakasin 
ang tapat na pangako mong maging self-reliant. Bawat lesson ay magtutuon 
sa isang partikular na bahagi ng Financial Stewardship Success Map.

Magsalitan sa pagbabasa ng mga item na nasa Financial Stewardship 
ss a  a ina  . aano ma a a on  an  ba a  isa sa m a i o  

sa iyong landas tungo sa matagumpay na pagiging katiwala ng pera?

Talakayin:

2. SUMANGGUNI SA PANGINOON TUNGKOL SA IYONG PANANALAPI

Walang dudang magkakaroon ng mga hamon kapag sinunod mo ang mga 
alituntuning ito ng matagumpay na pagiging katiwala ng pera. Sa paghingi 
mo ng tulong sa mga kapwa mo miyembro ng grupo, at sa patuloy na 
paghingi ng tulong sa Panginoon, palalakasin ka para malampasan ang mga 
paghihirap na iyon. Tandaan, laging naglalaan ng paraan ang Panginoon 

an  ma a  an  anyan  m a os in nan sa   i .

Tinuruan ni Amulek ang mga dukha sa mga Zoramita na “magsumamo sa 
[Panginoon] para sa mga pananim ng inyong mga bukid, upang kayo ay 
umunlad sa mga yaon. Magsumamo kayo para sa mga kawan ng inyong 
mga bukid upang sila ay dumami” (Alma 34:–25). Sa paghingi mo ng tulong 
sa Panginoon tungkol sa iyong mga temporal na pangangailangan at 
hamon at sa pagsisikap para maging self-reliant sa pananalapi, pagpapalain 
at palalakasin ka Niya.

Ang ibig sabihin ng sumangguni sa Panginoon tungkol sa iyong pera ay 
magdasal sa Ama sa Langit at humingi ng patnubay tungkol sa mga bagay 
na nauukol sa pera. Isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ang 
sumangguni sa Panginoon tungkol sa iyong pananalapi.

Basahin:

Basahin:
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1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP
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3. I-MONITOR ANG IYONG KINIKITA AT MGA GASTUSIN

Ang unang hakbang tungo sa matagumpay na pagiging katiwala ng pera ay 
unawain ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong pananalapi. Kapag mas 
naunawaan mo kung saan nagagastos ang pera mo, higit mong maipaplano 
kung saan mo ito gustong mapunta. Magsisimula ka sa pamamagitan ng 
pag-monitor sa iyong kinikita at mga gastusin sa unang apat na linggo ng 
kursong ito.

Mag-ukol ng ilang minuto at tahimik na pag-isipan ang sumusunod na 
mga tanong:
 Alam ko ba kung saan ko ginagastos ang pera ko bawat buwan?
 Dama ko ba na kontrolado ko kung saan napupunta ang pera ko?

Pag-isipang 
mabuti:

AKTIBIDAD (25 minuto)

Step 1: Bawat isa, pag-isipan ang lahat ng paraan ng paggastos mo ng pera. Nasa ibaba ang 
karaniwang mga kategorya kung saan ginagastos ng mga tao ang pera. Bilugan ang mga 
madalas mong gastusan, at isulat ang karagdagang mga kategorya kung naaangkop. Ang 
kategoryang miscellaneous ay para sa mga gastusing hindi akma sa iba pang mga kategorya.

Mga ikapu at mga 
handog

Transportasyon Libangan

Upa o mortgage Savings Restawran

Insurance Mga grocery Miscellaneous

Utilities sa bahay Mga cell phone

Step 2: Bilang grupo, talakayin ang mga kategoryang idinagdag mo. Gagamitin mo ang mga 
kategorya sa itaas kalaunan para iorganisa ang iyong kinikita at mga gastusin habang 
imino-monitor mo ang mga ito.

Step 3: Sa susunod na ilang linggo, isulat tuwing nakatanggap o gumastos ka ng pera. Sa 
isang spreadsheet o isang notebook, gumawa ng isang table na kamukha ng sumusunod na 
halimbawa. Punan ang table araw-araw. Kapag nakatanggap ka ng pera, irekord ang halaga 

Basahin:
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sa income column; kapag gumastos ka, irekord ang halaga sa expense column. Para mag-
praktis, mag-ukol ng ilang minuto at isulat ang pinakamaraming gastusing naaalala mo sa 
nakalipas na 24 oras. Isama ang mga kategoryang ginawa mo.

PETSA DESKRIPSYON KATEGORYA KINITA GASTUSIN

6/1 Suweldo Kinita 1,500.00

6/1 Pamalengke ni Juan Mga grocery 78.32

Ano ang maaaring maging mga hamon mo sa pag-monitor sa iyong mga 
gastusin?

Talakayin:

Isulat ang ilang paraan na madaraig mo ang mga hamong ito.
Pag-isipang 

mabuti:

NAK AGAWIAN NA ANG PAG-MONITOR SA MGA GASTUSIN!

Hindi ko inisip na posibleng i-monitor ang mga gastusin nang matagalan. Pero itinatago ko na ngayon 
ang mga resibo ko sa maghapon at saka ko isinusulat ang lahat ng gastusin ko gabi-gabi. Ilang minuto 
lang naman ang kailangan ko gabi-gabi at kaunting espasyo sa pitaka para itago ang mga resibo sa 
maghapon!
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PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto

Isipin ng bawat isa ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung ano ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata sa banal na kasulatan 
o sipi sa ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Ako, ang Panginoon, ay pinalawak ang kalangitan, at ginawa ang 
lupa, gawa ng aking kamay; at lahat ng bagay rito ay akin. At layunin 
ko ito na maglaan para sa aking mga banal, sapagkat lahat ng 
ba ay ay a in”  a    .

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?
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MGA ACTION PARTNER

ANG PAKINABANG NG MGA ACTION PARTNER

Sa tulong ng iba, makagagawa kayo ng malalaking bagay. Halimbawa, ang 
mga missionary ay mayroong mga kompanyon para sa suporta. Sa ating 
mga grupo, mayroon tayong mga action partner. Bawat linggo ay pipili tayo 
at makikipagtuwang sa ibang action partner. Ang mga action partner ay 
nagtutulungan para masunod ang mga ipinangakong gagawin sa pamama-
gitan ng:

 Pagtawag, pagte-text, o pagbisita sa isa’t isa sa buong linggo.

 Pag-uusap tungkol sa natutuhan natin sa grupo.

 Paghikayat sa isa’t isa na tuparin ang mga ipinangakong gagawin.

 Pagpapayuhan tungkol sa mga hamon.

 Pagdarasal para sa isa’t isa.

Paano nakatulong sa iyo ang isa pang tao na maisagawa ang isang bagay 
na mahirap?

Talakayin:

Ang pagiging action partner ay hindi mahirap o nangangailangan ng 
mahabang oras. Para masimulan ang pag-uusap, maaari mong itanong:

 Ano ang nagustuhan mo tungkol sa huling miting ng ating grupo?

 Anong mabubuting bagay ang nangyari sa iyo sa linggong ito?

 Paano mo ginamit ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
sa linggong ito?

Ang pinakamahalagang bahagi ng talakayan ay ang pagtulong sa isa’t isa na 
tuparin ang mga ipinangako. Maaari mong itanong:

 Ano na ang ginagawa mo sa iyong mga ipinangakong gagawin?

 Kung hindi mo pa natutupad ang ilan sa mga ito, kailangan mo ba ng 
tulong?

 Paano ko pinakamahusay na masusuportahan ang iyong mga 
pagsisikap?

Basahin:

Basahin:
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AKTIBIDAD (5 minuto)

Step 1: Pumili ng isang tao sa grupo para maging action partner mo.

◦ Maaari kang magpalit ng mga partner linggu-linggo kung  
gusto mo.

◦ Karaniwan, ang mga action partner ay parehong babae o  
lalaki at hindi magkapamilya.

Pangalan ng action partner Contact Information

Step 2: Isulat kung paano at kailan kayo mag-uusap.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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Bawat linggo gumagawa tayo ng matatapat na pangako. Kapag nagpulong tayo 
sa susunod na linggo, sisimulan natin sa pagrereport ng mga ipinangako nating 
gawin. Basahin nang malakas sa action partner mo ang ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] para sa linggong ito.

B  Imo-monitor ko ang aking kita at mga gastusin bawat araw sa linggong ito.

C  Sasangguni ako sa Panginoon tungkol sa aking pera at hihingin ang  
Kanyang tulong.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN 
—Maximum na Oras: 10 Minuto
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PAGK AK AISA SA 
PAR A AN NG PAGHAWAK 

NATIN NG PER A

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Manampalataya	kay	Jesucristo

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Magtrabaho	at	Maging	Responsable
	2.	 Magtulungan	sa	Maayos	na		

Paghawak	ng	Pera
	3.	 Magdaos	ng	mga	Regular	Family	Council

2
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2: PAGKAKAISA SA PARAAN NG PAGHAWAK NATIN NG PERA

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  I-monitor ang aking kinikita at mga gastusin.

C  Sumangguni sa Panginoon tungkol sa aking pera.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayon ay ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo mula sa pagsisikap na tuparin 
ang mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang naging mga karanasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng 
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Paano nakakatulong sa iyo ang pagsangguni sa Panginoon?
 Ano ang natutuhan mo sa pag-monitor sa iyong mga gastusin?
 Paano nakakatulong sa iyo ang pakikipagtulungan sa isang action 

partner?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
mga sarili at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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Paano nakakaapekto ang aking pananampalataya kay Jesucristo 
sa pagiging self-reliant ko?

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

Bakit laging humahantong sa pagkilos ang tunay na pananampa-
lataya? Bakit kailangan ang pananampalataya para tulungan tayo 
ng Diyos sa temporal at sa espirituwal?

Mateo 6:30 at ang sipi mula sa Lectures on Faith (sa kanan)

AKTIBIDAD

Ang daan patungong self-reliance ay isang paglalakbay na may pananampalataya. 
Hinihikayat tayo ng Unang Panguluhan at ng Korum ng Labindalawa na gawing 
prayoridad sa buhay ang pagpapalago ng ating pananampalataya sa Ama sa Langit 
at sa Kanyang Anak.

Step 1: Bilang grupo, basahin ang mga prayoridad ng propeta sa box sa ibaba.

Step 2: Talakayin kung paano kayo matutulungan ng tapat na paggalang sa 
Sabbath, pagtanggap ng sakramento, at pagbabasa ng Aklat ni Mormon na maging 
mas self-reliant.

MGA PRAYORIDAD AT PANGAKO NG PROPETA

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

“Ang espirituwalidad ay hindi tulog gayundin ang mga tipan [sa sakramento]. Ang mga 
tipan ay naghahatid hindi lamang ng matatapat na pangako kundi ng espirituwal na 
a an ya i an” i   . n s n  n a  o i y ainin  m in  b . .

“Pinatototohanan ko na ang [Aklat ni Mormon] ay maaaring maging personal na ‘Urim 
a  mmim  sa inyon  b ay” i a   . o   o  o   oo  o  o mon in 
My Life,” Ensign, Okt. 1984, 11).

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

 Ipakita ang iyong pananampalataya ngayong Linggo sa pagpa-
panatiling banal sa araw ng Sabbath at sa mapitagang pagtang-
gap ng sakramento.

 Basahin ang Aklat ni Mormon araw-araw.

 asa in an  m a bana  na as a an sa a ina  . mi i n  
isa at ibahagi ito sa iyong pamilya o mga kaibigan.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Mangakong 
gawin:

MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

“Nguni’t kung pinararam-
tan ng Dios ng ganito 
ang damo sa parang,  
na ngayon ay buhay, at 
sa kinabukasa’y iginaga-
tong sa kalan, hindi baga 
lalonglalo na kayong 
pararamtan niya, Oh 
kayong mga kakaunti 
ang pananampalataya?”

MATEO 6:30

“Hindi ba depende sa 
pananampalataya ninyo 
ang lahat ng klase ng 
pagsisikap ninyo? . . . 
Kapag natanggap natin 
ayon sa ating pananam-
palataya ang lahat ng 
temporal na pagpapa-
lang natatanggap natin, 
gayon din natin nata-
tanggap ayon sa ating 
pananampalataya ang 
lahat ng espirituwal na 
pagpapalang natatang-
gap natin. Ngunit ang 
pananampalataya ay 
hindi lamang alituntunin 
ng pagkilos, kundi ng 
kapangyarihan din.”

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3
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MGA TALATA SA BANAL NA KASULATAN TUNGKOL SA PAGKILOS 
NA MAY PANANAMPALATAYA

Dahil ayaw tumigil ni Daniel sa pagdara-
sal, itinapon siya sa yungib ng mga leon, 
n ni  an  ios . . . ay  na s o n  
aniyan  an  a  . . . i ini om an  

m a bibi  n  m a on  . . . a  a an  
anomang sugat na nasumpungan sa 
kaniya, sapagka’t siya’y tumiwala sa 
kaniyang Dios” (Daniel 6:22–23; tingnan 

in sa m a a a a  .

Ibinigay ng Panginoon kay Lehi ang 
Liahona para gabayan ang kanyang 
pamilya, at “kumilos ito para sa kanila 
alinsunod sa kanilang pananampalataya 
sa iyos. . . . an  si a ay na in  m a 
tamad, at nakalimot na pairalin ang 
kanilang pananampalataya at pagiging 
masi asi  . . . in i si a s m on  sa 
kanilang paglalakbay” (Alma 37:40–41).

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

a o n ayon . . . n  in i o b b san 
sa inyo ang mga dungawan sa langit, at 
ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapa-
la, na walang sapat na silid na kalalag-
yan” (Malakias 3:10).

Noong panahon ng taggutom, hiniling 
ni Elijah sa balo na ibigay nito sa kanya 
ang huling pagkain nito. Ipinangako ni 
Elijah na dahil sa pananampalataya 
niya, maglalaan ang Panginoon ng 
pagkain sa kanya, at hindi ito mauubos. 

in nan sa   a a i .

“Ang dukha at mapagkailangan ay 
humahanap ng tubig, at wala, at ang 
kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw; 
akong Panginoon ay sasagot sa kanila, 
akong Diyos ng Israel ay hindi magpa-
pabaya sa kanila” (Isaias 41:17; tingnan 
din sa talata 18).

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

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

Madalas nating sabihin, “Okey, uunawain 
ko nang husto ang kaalamang ito,  
at pagkatapos ay isasagawa ko iyan.” 
Sinasabi ko na dapat sapat na ang alam 
natin para magsimula. Nasa tamang 
direksyon na tayo. Ang pananampalataya 
ay isang alituntunin—ang alituntunin—
ng paggawa at ng kapangyarihan. Ang 
tunay na pananampalataya ay nakatuon 
sa Panginoong Jesucristo  
at palaging humahantong sa pagkilos  
at paggawa.

(Tingnan sa “Seek Learning by Faith” 
[mensaheng ibinigay sa Church Educa-
iona  ys m i io s a o s  b.   

2006], lds.org/media-library)

Bu ali  a a ina
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TALAKAYAN NGAYON:

1: MAGTRABAHO AT MAGING RESPONSABLE

Nang paalisin sina Adan at Eba sa Halamanan ng Eden, sinabi ng Diyos, “Sa 
pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi 
sa lupa” (Genesis 3:19). Bagama’t nais ng Panginoon na ibigay sa atin ang 
lahat ng bagay na kailangan natin sa temporal, inaasahan Niya tayong 
magpakasipag at maging responsable sa sarili nating mga pangangailangan. 
Pansinin na ang isa sa mga suportang pader sa Financial Stewardship 

ss a  in nan sa a ina   ay aba o.” n  a i in  s ian  sa 
temporal ay nangangailangan ng patuloy na kasipagan at sigasig.

in o ni an on  i   . o  in i inaasa an n  an inoon na 
magtatrabaho tayo nang higit sa kaya natin. Hindi Niya (at dapat hindi rin 
natin) ikinukumpara sa iba ang mga ginagawa natin. Ang gusto lang ng ating 

ma sa an i  ay a in na in an  ina ama say na ma a a a na in. . . . 
Ang pagtatrabaho ay panlaban sa alalahanin, gamot sa pagdurusa, at 
na sisi bin  aan sa m a osib n  man ya i. . . . a a  nabaon sa i  
ang ating bagon, mas malamang na tulungan ng Diyos ang taong nagtutu-
lak upang iahon ang bagon kaysa ang taong sumasambit lang ng panala-
ngin—gaano man kahusay siyang magsalita” (“Dalawang Alituntunin para sa 
Alinmang Pamumuhay,” Ensign o Liahona, Nob. 2009, 56–57).

Isipin ang mga halimbawa ng masisipag na manggagawa sa buhay mo. 
Anong mga katangian ang karaniwan sa mga taong ito?

Talakayin:

Basahin:

• Pananampalataya kay Jesucristo
• Pagkakaisa ng Mag-asawa
• Katapatan sa Self-Reliance

MATUTO—Maximum na Oras: 45 minuto
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Kailangan Nating Alisin ang Ating Temporal na Pag-asa sa Ibang Tao

Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball na: “Ang responsibilidad para sa 
kapakanang sosyal, emosyonal, espirituwal, pisikal, o pangkabuhayan ng 
bawat tao ay nakasalalay una sa kanyang sarili, ikalawa sa kanyang pamilya, 
at ikatlo sa Simbahan kung siya ay tapat na miyembro nito. Walang tunay na 
Banal sa mga Huling Araw, na may kakayahang pisikal o emosyonal, na 
kusang ipapaako sa iba ang kapakanan niya o ng kanyang pamilya. Basta’t 
kaya niya, sa ilalim ng inspirasyon ng Panginoon at sa sariling kayod, siya 
ang maglalaan sa kanyang sarili at kanyang pamilya ng espirituwal at 
temporal na mga pangangailangan sa buhay” (Mga Turo ng mga Pangulo ng 
Simbahan: Spencer W. Kimball [2006], 139–40).

➀ ➁ ➂ ➃

Sarili Pamilya Simbahan Komunidad

in o ni  a   . n n  sa a ban i  sa a aya  ni  i -
o   . n s n  na  a a  mas ma ayo an  a nayan n  na bibi ay a  

ng tumatanggap, lalong nagiging mapaghanap ang tumatanggap” (“Upang 
Mahikayat Ko ang Lahat ng Tao na Lumapit sa Akin,” Ensign o Liahona, Mayo 
2016, 39). Ang karapatang matamo ang isang bagay ay pakiramdam na 
karapat-dapat ka sa isang bagay kahit hindi mo ginawa ang angkop at 
kumpletong hakbang na kailangan para matamo ito. Kabaligtaran ito ng 
responsibilidad. Kapag nadama mo na may karapatan ka sa temporal na 
mga pagpapala, lumalayo ang Espiritu sa buhay mo. Habang napapalapit ka 
kay Kristo, mapupuspos ang puso mo ng damdamin ng responsibilidad 
para sa sarili mong kapakanan, at maglalaho ang pakiramdam na may 
karapatan ka sa isang bagay.

 Paano nililimitahan ng pag-asa sa iba ang personal nating paglago?
 Bakit mahalagang iwasang umasa sa pamahalaan o mga social program?
 Anong iba pang mga risk o panganib ang may kaugnayan sa pag-asa sa 

iba, pati na sa pamilya, para sa personal nating mga pangangailangan?

Talakayin:

Basahin:
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2. MAGTULUNGAN PARA SA MAAYOS NA PAGHAWAK NG PERA

Paano nakaapekto sa iyo ang iyong pananalapi sa espirituwal at 
emosyonal?

Pag-isipang 
mabuti:

Isa sa mga pinakalaganap at mabisang kasangkapan ni Satanas sa pagsira 
sa mga pamilya ay ang kapabayaan sa pera at ang kaakibat nitong stress. 
Dahil mga pamilya ang sentro sa plano ng Ama sa Langit (tingnan sa Ang 
Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo), mahalagang iwasan natin ang 
paninisi, kawalan ng tiwala, at galit sa ating tahanan. May asawa ka man o 
wala, ang matalinong paghawak ng pera ay mas ilalapit ang mga mahal sa 
buhay sa isa’t isa at sa Diyos, at maaaring gawing panlaban sa kasamaan; 
ang nagkakaisang pamamaraan sa paghawak ng pera ay maaaring magha-
tid sa huli ng pasasalamat, pagkakasundo, at kapayapaan.

Bakit mahalagang magkaisa ang mag-asawa tungkol sa pera?Talakayin:

Ang mag-asawa ay kadalasang nagmumula sa magkaibang kultura, ekono-
miya, at relihiyon. Maaaring magkaiba ang kanilang mga tradisyon, paraan 
ng pagpapalaki sa anak, at paggastos. Ang isa ay maaaring likas na interesa-
do sa pag-monitor sa mga gastusin at pagsunod sa badyet, at ang isa 
naman ay maaaring nahihirapan at nabibigatan dito. Maaari itong magsanhi 
ng di-pagkakasundo. Gayunman, ang pagtanggap sa mga pagkakaiba ng 
isa’t isa at tunay na pakikinig nang may pagmamahal at pagpapakumbaba 
ay lilikha ng isang kapaligirang may pagkakaisa. Kung ikaw ay walang asawa, 
mahalagang maging tapat sa iyong sarili at isali ang Panginoon sa iyong 
mga desisyon ukol sa paghawak ng pera.

Maraming mag-asawang naniniwala na ang solusyon sa kanilang mga 
problema sa pera ay dagdagan ang kanilang kinikita. Gayunman, ang 
magkaibang pamamaraan sa paghawak ng pera ay maaaring mas makasira 
sa isang relasyon kaysa sa mababang kita o kawalan ng pagkukunan ng 
pera.

Basahin:

Basahin:
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Paano mas nakakasira ang pagtatalo tungkol sa pera kaysa sa mababang 
kita o kawalan ng pagkukunan?

Talakayin:

in o  a in  . s on  n  an an asi a sa anana a i n  ma
anak ay dapat pagkasunduan ng mag-asawa na may taglay na bukas na 
isipan at pagtitiwala. Ang pagkontrol sa pera ng isa lamang sa mag-asawa 
bilang pinagmumulan ng kapangyarihan at awtoridad ay nagiging sanhi ng 
hindi pagkakapantay sa [pagsasama ng mag-asawa] at hindi tama. Gayun-
man, kung ang isa sa mag-asawa ay kusang-loob na tumatanggi sa panga-
ngasiwa ng pananalapi ng mag-anak, ito ay pagtalikod sa mahalagang 
responsibilidad” (One for the Money: Guide to Family Finance [buklet], 2006, 3).

Paano babaguhin ng pagkakaisa ninyong mag-asawa ang buhay mo?Talakayin:

Ang Matalinong Paghawak ng Pera ay Naghahanda sa Atin para sa 
Pag-aasawa

Naghahanda ka man para mag-asawa o ikaw ay walang asawa, diborsyado/
diborsyada, o balo, ang matalinong paghawak ng pera ay matutulungan 
kang maging handa para sa mga relasyon sa hinaharap. Maraming bagong 
kasal ang nabibigatan sa utang at maling mga gawi sa paggastos na dala na 
nila nang magpakasal sila, na maaaring magpahirap sa pagsisimula ng 
kanilang pagsasama. Ang pagsisikap na magkaroon ng mabubuting gawi sa 
paggastos, magpalaki ng savings, at magbawas o magtanggal ng utang ay 
mag-aanyaya sa Espiritu sa inyong relasyon at lilikha ng matibay na pundas-
yon para sa matagumpay na pagsasama ng mag-asawa.

Paano makakatulong sa iyo ang pagiging matalinong katiwala ng pera 
ngayon na maghanda para maging mas mabuting asawa sa hinaharap?

Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Step 1: Sagutin ang bawat isa sa sumusunod na mga tanong nang buong katapatan.

ANO ANG PAKIRAMDAM KO TUNGKOL  
SA PAGGASTOS KO?

Hindi 
kailanman

Kung 
minsan Madalas Palagi

1. Sumasangguni ako sa Panginoon tungkol sa aking 
pananalapi.

2. Sumasangguni ako sa aking asawa tungkol sa aming 
pananalapi.

3. Ang paghawak ng pera ay pinagmumulan ng personal 
stress.

4. Itinatago ko (o maitago ko sana) sa aking asawa ang 
paggastos ko.

5. Hindi ako sang-ayon sa asawa ko tungkol sa paghawak  
ng pera.

Step 2: Magsalitan kayo ng asawa mo o ng isang partner sa pagbabahagi ng inyong mga 
sagot sa itaas. Kung wala ang asawa mo, hilingan siyang kumpletuhin ang assessment na ito 
kapag magkasama kayo, at pagkatapos ay repasuhin ang inyong mga sagot. Tandaang 
makinig nang may pagmamahal at pagpapakumbaba sa mga sagot ng partner mo.

Paano mo mas maiaayon ang iyong sarili sa iyong asawa at sa 
Panginoon?

Pag-isipang 
mabuti:
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3. MAGDAOS NG MGA REGULAR FAMILY COUNCIL

Noong nakaraang linggo tinalakay natin ang kahalagahan ng pagsangguni 
sa Panginoon. Gusto Niyang tulungan kang magtagumpay. Bukod sa 
pagsangguni sa Panginoon, itinuro ng mga propeta ang kahalagahan ng 
pagdaraos ng mga regular family council.

“Family Councils,” makukuha sa srs.lds.org/videos. (Walang video? Basahin 
an  a ina  .

Paano kayo makikinabang ng iyong pamilya sa pagdaraos ng mga  
family council?

Talakayin:

TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG FINANCIAL STEWARDSHIP

Ang regular executive family council sa pagitan ng mag-asawa ang pinakata-
mang pagkakataon para pag-usapan ang financial stewardship. Kung ikaw 
ay walang asawa, pumili ng isang magulang o iba pang kapamilya, room-
mate, mentor, o kaibigan at magdaos ng regular at tapat na pakikipag-usap 
sa taong ito tungkol sa iyong pananalapi. Kung ikaw ay may asawa, mala-
mang na kailanganin mong magkaroon ng mahahalagang pakikipagtalaka-
yan sa iyong asawa sa kabuuan ng kursong ito. Pagkatapos ng kursong ito, 
matutulungan kayo ng pagdaraos ng mga regular family council na mas 
magkaisa at maging mas self-reliant.

Isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ang tumukoy ng oras 
para magdaos ng regular family council. Bilang bahagi ng inyong family 
council, dapat mong talakayin ang tungkol sa pananalapi. Maaari mong 
gamitin ang “Sample Family Council Discussion” outline sa kasunod na 
pahina bilang gabay sa bahaging ito ng inyong family council.

Basahin:

Panoorin:

Basahin:



2: PAGKAKAISA SA PARAAN NG PAGHAWAK NATIN NG PERA

28

SAMA-SAMA, GABI-GABI

May limang anak na kami at maraming taon na ang lumipas bago namin naunawaan ito (siguro 
mahigit 20 taon na), ngunit ang pagdarasal naming mag-asawa gabi-gabi—kami lang dalawa, nang 
malakas, na nakaluhod at magkahawak-kamay—ang isa sa pinakamabibisang bagay na nagawa 
namin para mapagpala at mapatibay ang aming relasyon. Kapag nasa biyahe ang isa sa amin, 
nagdarasal kami gamit ang telepono!

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Palagi ka bang nagmo-monitor ng mga gastusin mo? Ano ang 
natututuhan mo tungkol sa iyong paggastos? Paano mo mapa-
pabuti ang proseso ng pagmo-monitor ng iyong mga gastusin?

 a a ayin an  m a s a n  ass ssm n  sa a ina  .

Part 2: Magplano

 Paano mo mas matatalakay ang tungkol sa iyong pananalapi?

 Ano ang magagawa mo, kung kailangan, para maalis ang iyong 
temporal na pag-asa sa pamilya, pamahalaan, simbahan, o 
tulong ng lipunan?
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Isipin ng bawat isa ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung ano ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata o sipi sa ibaba at isulat 
ang mga sagot sa mga tanong.

“Sinasabi ko sa inyo, maging isa, at kung hindi kayo isa kayo ay  
in i sa a in”  a    .

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda sa 
ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Patuloy kong imo-monitor ang aking kita at mga gastusin sa linggong ito.

C  Magdaraos ako ng family council at tatalakayin ang financial stewardship.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto
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RESOURCES

MGA FAMILY COUNCIL
Ibinahagi ni Elder M. Russell Ballard ang sumusunod tungkol sa mga family 
council:

“Naniniwala ako na pagpupulong sa mga council ang pinakamabisang paraan 
para makakuha ng mga tunay na resulta. Bukod pa riyan, alam ko na mga 
council ang paraan ng Panginoon at na nilikha Niya ang lahat ng bagay sa 
sansinukob sa pamamagitan ng isang council sa langit, tulad ng binanggit sa 
banal na kasulatan.

“Gayunman, hanggang ngayo’y hindi pa ako nakapagsasalita sa pangkalaha-
tang kumperensya tungkol sa pangunahin at napakahalaga—at marahil ay 
pinakamahalaga—sa lahat ng council: ang family council.

“Noon pa man ay kailangan na ang mga family council. Katunayan, walang 
hanggang alituntunin ito. Kabilang tayo sa isang family council bago tayo 
isinilang, noong nabuhay tayo sa piling ng ating mga magulang sa langit bilang 
kanilang mga espiritung anak.

“Ang family council, kapag idinaos nang may pagmamahal at mga pag-uuga-
ling katulad ng kay Cristo, ay malalabanan ang epekto ng modernong teknolo-
hiya na madalas gumambala sa atin mula sa makabuluhang paggugol ng oras 
sa isa’t isa at nagpapasok din ng kasamaan sa mismong tahanan natin.

“Tandaan lamang ninyo na ang mga family council ay iba kaysa family home 
evening na idinaraos tuwing Lunes. Ang mga home evening ay nakatuon sa 
pagtuturo ng ebanghelyo at mga aktibidad ng pamilya. Ang mga family 
council naman, sa kabilang dako, ay maaaring idaos anumang araw ng linggo, 
at ito una sa lahat ay isang pulong kung saan nakikinig ang mga magulang—
sa isa’t isa at sa kanilang mga anak.

“Naniniwala ako na may di-kukulangin sa apat na uri ng family council:

 Una, isang general family council na binubuo ng buong pamilya.

 Ikalawa, isang executive family council na binubuo ng ina at ama.

 Ikatlo, isang limited family council na binubuo ng mga magulang at 
isang anak.

 Ikaapat, isang one-on-one family council na binubuo ng isang magu-
lang at isang anak.”

(“Mga Family Council,” Ensign o Liahona, Mayo 2016, 63)

Bu ali  a a ina
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PAGBABAYAD NG 
MGA IK APU AT 
MGA HANDOG

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Magsisi	at	Maging	Masunurin

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Baguhin	ang	Iyong	Paraan	ng		
Paghawak	ng	Pera

	2.	 Magbayad	ng	mga	Ikapu	at	mga	Handog

3
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3: PAGBABAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  I-monitor ang aking kinikita at mga gastusin.

C  a a ayin sa amin  ami y o n i  an  nan ia  s a s i .

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayon ay ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo mula sa pagsisikap na tuparin 
ang mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang naging mga karanasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng 
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Anong mga pattern o gawi ang natuklasan mo habang imino-monitor 
ang iyong mga gastusin?

 Ano ang natutuhan mo mula sa inyong family council? Ano ang natutu-
han mo mula sa financial assessment (tingnan sa pahina 26)?

 Paano nakakatulong sa iyo ang pakikipagtulungan sa isang action 
partner?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
mga sarili at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAGSISI AT MAGING MASUNURIN 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

Paano nauugnay ang pagsisisi at pagsunod sa self-reliance?

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

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

Doktrina at mga Tipan 130:20–21 at ang pahayag ni Joseph Smith 
(sa kanan)

AKTIBIDAD

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

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

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

MGA PAGPAPALANG  
NAIS KONG MATANGGAP

MGA BATAS O  
ALITUNTUNING SUSUNDIN

Tatlong buwang savings
Mga ikapu at mga handog  
(Malakias 3:10–12)
Sumunod sa badyet

Basahin ang Josue 3:5 at ang mga sinabi nina Elder Jeffrey R. 
Holland at Pangulong Spencer W. Kimball (sa pahina 37). Bakit 
natin kailangang magsisi, pabanalin ang ating sarili, at sikaping 
gumawa ng mabuti kapag hangad nating maging self-reliant?

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

 Sundin ang batas na pinili mo sa aktibidad sa itaas.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa pagsunod.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

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

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 130:20–21

“Ginawa ko itong panuntu-
nan: Kapag inutos ng 
Panginoon, gawin ito.”

MGA TURO NG MGA 
PANGULO NG SIMBA-
HAN: JOSEPH SMITH 
(2007), 185
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ANG PAGSUNOD AY NAGDUDULOT NG MGA PAGPAPALA
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

PANGULONG THOMAS S. MONSON: 
Napakagandang pangako! “Siya na 
sumusunod sa mga kautusan [ng Diyos] 
ay tumatanggap ng katotohanan at 
liwanag, hanggang sa siya ay maluwalhati 
sa katotohanan at malaman ang lahat ng 
ba ay”  a     . . . .

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

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

ai i .”  a    .

Wala nang mas dakila pang pagsunod 
kaysa yaong ipinakita ng ating Tagapag-
ligtas. Sinabi ni Pablo tungkol sa Kanya:

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

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

Ang Tagapagligtas ay nagpakita ng 
dalisay na pagmamahal sa Diyos sa 
pamamagitan ng sakdal na pamumuhay, 
ng pagsasakatuparan ng Kanyang 

sagradong misyon. Hindi Siya nagmataas 
kailanman. Hindi Siya nagyabang 
kailanman. Hindi Siya nagtaksil kailan-
man. Lagi Siyang mapagpakumbaba. 
Lagi Siyang tapat. Lagi Siyang 
mas n in. . . .

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

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

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

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

(“Ang Pagsunod ay Nagdudulot ng mga 
Pagpapala,” Ensign o Liahona, Mayo 
2013, 89, 92)

Bu ali  a a ina

“Kung mas gusto natin 
ng karangyaan o ng mga 
bagay na kailangan natin 
kaysa pagsunod, hindi 
natin matatanggap ang 
mga pagpapala na nais 
Niyang ibigay sa atin.”

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

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

JEFFREY R. HOLLAND, 
“Bukas ang Pangino-
on ay Gagawa ng  
mga Kababalaghan 
sa Inyo,” Ensign  
o Liahona, Mayo  
2016, 126

“Magpakabanal kayo: 
sapagkat bukas ay 
gagawa ng mga kababa-
laghan ang Panginoon 
sa inyo.”

JOSUE 3:5
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3: PAGBABAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

1 
MAGBAYAD NG MGA IKAPU AT 
MGA HANDOG

TALAKAYAN NGAYON:

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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Sa palagay mo bakit ang “magbayad ng mga ikapu at mga handog” ang 
unang layer sa Financial Stewardship Success Map?

Talakayin:

Pinayuhan ang mga miyembro ng Simbahan na magbayad ng kanilang 
ikapu at mga handog bago bayaran ang iba pang mga gastusin, maging ang 
mga pangangailangan. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, “ang pagbabayad ng 
ikapu ay isang pagsubok ng prayoridad” (“Tithing,” Ensign, Mayo 1994, 35). 
Kapag ipinakita ninyo ang Diyos sa iyong mga prayoridad, magbubukas ka 
ng mas malalaking oportunidad para sa kanya na pagpalain kayo. Madalas 
bigyang-diin ng mga banal na kasulatan na dapat gawin nang maayos ang 
mga bagay-bagay. (Para sa mga halimbawa, tingnan sa I Mga Taga Corinto 
14:40, Mosias 4:27, at Doktrina at mga Tipan 93:43.)

Itinuro ni Pangulong Heber J. Grant, “Ang kalalakihan at kababaihan na 
na in  bos na ma a a  sa iyos  na na baya  n  ani an  i a  . . . si a 
ay binigyan ng Diyos ng karunungan kung saan nagamit nila ang natitirang 
siyam na bahagi, at naging mas malaki ang halaga nito sa kanila, at mas 
marami silang nagawa rito kaysa kung hindi sila naging matapat sa Pangino-
on” (sa Conference Report, Abr. 1912, 30).

Sa palagay mo, paano nakakatulong sa iyo ang pagbabayad ng ikapu para 
mas kapaki-pakinabang ang paggamit mo sa natitirang siyamnapung 
bahagi ng pera mo?

Talakayin:

1. BAGUHIN ANG PARAAN MO NG PAGHAWAK NG PERA

Para unang mabayaran ang mga ikapu at mga handog, maaaring kaila-
ngang baguhin ang iyong karaniwang paraan sa paghawak ng pera. Ang 
pag-aasikaso sa kasalukuyang gastusin ay madalas makaagaw sa kakayahan 
nating mag-ipon para sa hinaharap at bumuo ng pinansyal na seguridad. 
Ganito ang ginagawa ng maraming tao sa pagganap sa financial steward-
ship: una nilang binabayaran ang kagyat na mga pangangailangan tulad ng 
pagkain, tirahan, transportasyon, at pangangalaga sa kalusugan, habang 
nagbabalak na makaipon at magbayad ng ikapu sa kung ano ang natira. 
Ang paraan na ito ay inilarawan sa kasunod na diagram.

Basahin:

Basahin:
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3: PAGBABAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

KARANIWANG GINAGAWA

➀ ➁ ➂➃
Tumatanggap 
tayo ng pera

Babayaran ang ating 
mga pangangailangan 

at nais

Babayaran ang ikapu o nagtatabi ng 
kaunting pera, ngunit kung mayroon 

lamang natirang pera

Tatanggap ng 
sahod o kita

Magbabayad ng 
mga bayarin

Magbabayad ng 
mga ikapu at mga 

handog

Magtatabi ng 
pera

Bagama’t ang gawaing ito ay maaaring karaniwan, may mas mahusay na 
paraan sa paghawak ng pera: Pagkatanggap mo ng iyong sahod o kita, 
unahing bayaran ang ikapu at pagkatapos ay magtabi ng pera para sa iyong 
sarili sa hinaharap—kahit kaunti lang ito. Pagkatapos, gamitin ang matitira 
(ang malaking bahagi ng iyong kinikita) na pambayad sa gastusin. Ang paraan 
na ito ay nakalarawan sa diagram sa ibaba.

GINAGAWA NG SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃
Tumatanggap 
tayo ng pera

Babayaran muna 
ang Panginoon

Nagbabayad para 
sa ating kinabuka-
san ang pangalawa

Babayaran ang ating mga 
pangangailangan at nais

Tatanggap ng 
sahod o kita

Magbabayad ng 
mga ikapu at mga 

handog

Magtatabi ng pera Magbabayad ng mga 
bayarin

Ano ang ilan sa mga pagkakaiba ng dalawang pamamaraang ito? Bakit sa 
huli ay ginagawa ng mas maraming tao ang mas karaniwang pamamaraan 
sa paghawak ng pera?

Talakayin:

Basahin:



41

Gagamitin natin ang mga paglalarawan sa ibaba na ginamitan ng garapon, 
ilang bato, at buhangin para ipakita ang karunungan ng pagtatabi muna ng 
pera para sa Panginoon at para sa ating sarili sa hinaharap (tingnan sa 

n  . o y  .  o  i  an  b a  . i  First Things First: 
To Live, to Love, to Learn, to Leave a Legacy [1994], 88–89).

Ang garapon ay kumakatawan sa ating kinikita: na isang limitadong pinagku-
kunan. Lahat tayo ay may mga garapon na magkakaiba ang sukat o laki, 
ngunit ang prinsipyong tinatalakay dito ay pareho para sa lahat. Ang mga 
bato at buhangin, kapag inilagay sa garapon, ay kumatawan sa mga paraan 
na magagamit natin ang pera natin. Sa halimbawang ito, ang malalaki at 
maliliit na bato ay kumakatawan sa ating pangmatagalang mga prayori-
dad—pagtatabi ng pera para sa Panginoon at para sa ating sarili sa hinaha-
rap—at ang buhangin ay sumisimbolo sa ating kasalukuyang mga 
pangangailangan at gusto.

Ilagay natin ang mga item sa garapon gamit ang mas karaniwang paraan sa 
paghawak ng pera.

KARANIWANG GINAGAWA

➀ ➁ ➂ ➃

Pansinin na kapag inuna ninyong ibuhos ang buhangin, walang sapat na 
espasyo para magkasya ang lahat ng mga bato.

Ngayon, ilagay natin ang mga item sa garapon gamit ang mas self-reliant na 
pamamaraan sa paghawak ng pera.

GINAGAWA NG SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃

Basahin:

Basahin:
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3: PAGBABAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

Pansinin na kung una mong ilalagay ang mga bato, may puwang pa para sa 
buhangin.

Paano nauugnay ang halimbawang ito ng garapon sa pagbabayad ng ikapu 
at pag-iipon ng pera? Bakit nagkasya ang lahat sa garapon sa ikalawang 
pagkakataon? Paanong ang paglalagay muna ng mga bato sa garapon ay 
halimbawa ng pagpapakita ng pananampalataya?

Talakayin:

Sa kabuuan ng kursong ito patuloy ninyong malalaman kung paano gawin 
ang mas self-reliant na paraan sa paghawak ng pera. Bagama’t ang pagsu-
nod sa self-reliant na pamamaraang ito ay maaaring hindi komportable sa 
una, tutulungan ka nitong mas makapaghanda sa kinabukasan. Natural lang 
na mag-alala na baka wala kang sapat na pera para sa iyong kasalukuyang 
mga pangangailangan kung magbabayad ka muna ng ikapu at magtatabi ng 
pera sa savings. Ito ay isang pagsubok ng pananampalataya. Isang matali-
nong bishop ang minsang nagsabi sa isang bagong binyag, “Kung ang 
pagbabayad ng ikapu ay mangangahulugan na hindi ka makakabayad ng 
tubig o kuryente, magbayad ng ikapu. Kung dahil sa pagbabayad ng ikapu 
ay hindi ka makabayad ng renta, magbayad ka ng ikapu. Kung dahil sa 
pagbabayad ng ikapu ay wala kang sapat na pera para pakainin ang iyong 
pamilya, magbayad ka ng ikapu. Hindi ka pababayaan ng Panginoon” (sa 

a on  . s  a  ans o ma ions ” Ensign, Dis. 2012, 38).

Habang mino-monitor mo ang gastusin mo, ikaw ay nakatanggap din ng 
sahod o kita. Isipin kung paano mo hinahawakan ang iyong pera at kung 
paano mo mas mapagbubuti ang pagbabayad mo muna ng ikapu at ng 
iyong sarili para sa hinaharap. Isa sa iyong mga ipinangakong gawin sa 
linggong ito ay ipamuhay ang mga alituntuning ito at patuloy na i-monitor 
ang iyong kita at mga gastusin sa linggong ito.

Bagama’t ang pagsunod sa self-reliant approach sa paghawak ng pera ay 
nangangailangan ng pananampalataya kay Jesucristo, kailangan din dito ang 
pagsasabuhay ng tamang financial skills. Sa susunod na linggo, sisimulan 
mong pagbutihin ang skill sa wastong paggamit ng badyet, na tutulong sa 
iyo na kontrolin ang iyong paggastos at mapagkasya ang iyong pera para 
mabayaran ang lahat ng iyong gastusin.

Paano mababago ang buhay mo sa pagbabayad muna ng ikapu at pag-
iipon ng pera?

Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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2. MAGBAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

“Ang batas ng ikapu ay simple,” pagtuturo ni Pangulong James E. Faust ng 
Unang Panguluhan. “Nagbabayad tayo ng ikasampung bahagi ng ating 
indibidwal na kinikita taun-taon. Ang kita ay ipinakahulugan ng Unang 
Panguluhan na sahod. Ang halaga ng 10 porsiyento ng ating kinikita ay nasa 

a i an na in a  n  a in  mi a. . . . a  n  sinabi minsan n  isan  
convert sa Korea: ‘Sa ikapu, hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman man o 
ma i a . . . . n  mas ma a i an  mi a n  a  ma babaya  a n   
porsiyento. Kung napakaliit ng iyong kinikita, magbabayad ka pa rin ng 10 
porsiyento’” (“Opening the Windows of Heaven,” Ensign, Nob. 1998, 59).

“Widow of Zarephath,” makukuha sa srs.lds.org/videos. (Walang video? 
asa in an  a ina  .

Bakit ibinigay ng balo ng Sarepta ang kanyang huling pagkain sa propetang 
si Elijah? Ganoon din kaya ang gagawin mo? Bakit oo o bakit hindi?

Talakayin:

Ang batas ng ikapu ay nariyan na noon pa mang panahon ng Lumang 
Tipan. Sa Malakias, mababasa natin na kung nagbabayad tayo ng ikapu, 
bubuksan ng Panginoon ang “mga dungawan sa langit” sa atin (tingnan sa 
Malakias 3:10).

in o ni  a i   . na  na  n  ma a in a an  a ami  ni 
Malakias ng ‘mga dungawan’ ng langit ay maraming itinuturo. Sa mga 
dungawan ng gusali pumapasok ang natural na liwanag. Sa gayon ding 
paraan, ang pagkaunawa at kaalamang espirituwal ay ibinubuhos sa ating 
buhay mula sa mga dungawan sa langit kapag sinunod natin ang batas ng 
i a . . . . aaa in  ai an an a  na a asa  ayo na ma a ana  n  ma an-

an  aba o. . . . n  s i i a  na a oob na ma a i a i  na mab i ay  
makapagbibigay sa atin ng kakayahan na makahanap ng trabaho na maa-
a in  in i na a ansin n  ma amin  ao. . . . aaa in  an a in na in  
tumaas ang ating sweldo at pagtrabahuhan ito upang mas matugunan ang 
m a an an ai an an sa b ay. . . .  sa i an  a a a aon  maaa in  
gusto at umaasam tayo ng mas malaking pera, ngunit maaaring ang mga 
pagpapalang ihuhulog sa atin mula sa mga dungawan ng langit ay mas 

Basahin:

Panoorin:

Basahin:
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malaking kakayahan na kumilos at baguhin ang ating kalagayan sa halip na 
umasang mababago ng isang tao o bagay ang ating kalagayan” (“Ang mga 
Dungawan ng Langit,” Ensign o Liahona, Nob. 2013, 18).

Sa paanong paraan ka napatnubayan ng espirituwal na liwanag (o personal 
na inspirasyon) para baguhin ang sarili mong sitwasyon?

Talakayin:

Ang Batas ng Ayuno
“Ang wastong pagsunod sa araw ng pag-aayuno ay ang hindi pagkain at 
pag-inom sa dalawang magkasunod na kainan sa loob ng 24-oras, pagdalo 
sa fast at testimony meeting, at pagbibigay ng handog-ayuno nang bukas-
palad upang makatulong sa pangangalaga sa mga nangangailangan” 
(Handbook 2: Administering the Church [2010], 21.1.17).

Ang mga handog-ayuno ay ginagamit para tulungan ang mga maralita at 
mga nangangailangan. Ang pagbibigay ng malaking handog-ayuno ay 
magdaragdag din sa kakayahan nating maging self-reliant.

in o ni  y  . o an  na  ina o o o anan o an  m a ima a  
kapwa espirituwal at temporal, na dumarating sa mga taong sumusunod sa 
ba as n  ay no. . . . an i an  sa a on  ibi iyon  iyan a i  minsan 
lang sa isang buwan, at maging bukas-palad sa pagbibigay ng handog-ayuno 
at iba pang kontribusyon na pangkawanggawa, pang-edukasyon, at para sa 
mga missionary kung kaya ninyo. Ipinapangako ko na magiging bukas-palad 
sa inyo ang Diyos, at yaong mga napapaginhawa ninyo ay tatawagin kayong 
pinagpala magpakailanman” (“Hindi Ba’t Tayong Lahat ay mga Pulubi?” 
Ensign o Liahona, ob.   .

Ano ang maaari mong gawin para mapag-ibayo mo ang iyong pag-aayuno?Talakayin:

Basahin:
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TALAKAYIN ANG MGA IKAPU AT MGA HANDOG SA INYONG FAMILY 
COUNCIL

Sa inyong family council sa linggong ito, talakayin ang pakinabang ng 
pagbabayad ng ikapu at pagtatabi ng kaunting pera para sa savings pagka-
tapos na pagkatapos mong matanggap ang iyong sahod o kita. Magpasiya 
kayong mag-asawa kung paano pa pagbubutihin ang inyong pag-aayuno.

Maaari mong gamitin ang “Sample Family Council Discussion” outline sa 
ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

 Part 1: Magrepaso

 Ikaw ba ay nagbabayad ng buo at tapat na ikapu?

 Ikaw ba ay nagbibigay ng malaking handog-ayuno?

 Ano ang ginagawa mo sa pag-monitor ng iyong kita at gastusin 
(tingnan sa kabanata 1)?

 Part 2: Magplano

 Ano ang magagawa mo para magbayad ng buo at tapat  
na ikapu?

 Ano ang itinuturing mong malaki o bukas-palad na 
handog-ayuno?

 Paano mo mapagbubuti ang iyong pag-aayuno?

 Paano mo magagamit ang self-reliant approach sa paghawak  
ng pera (tingnan sa mga pahina 39–40)?

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Matapat na sagutin ang kasunod na mga tanong.

ANO ANG NADARAMA KO TUNGKOL  
SA KARANASANG ITO?

Hindi 
kailanman

Minsan Madalas Palagi

1. Nagrereport ang bawat miyembro ng grupo tungkol  
sa mga ipinangako niyang gawin.

2. Ang aming grupo ay nagsisimula at nagtatapos sa 
takdang oras.

3. Dama ko ang kaugnayan ko sa mga kagrupo ko.

4. Nadarama ko ang Espiritu sa mga miting ng aming 
grupo.

5. Pare-parehong nakikilahok ang lahat sa grupo.

6. Dama ko na may nagagawa akong progreso sa pagiging 
self-reliant.

7. Dama kong mahal ako ng mga kagrupo ko.

Ano ang maaari naming gawin para mapaigi ang aming karanasan sa 
grupo?

Talakayin:

NAPAK ADALI NITO!

Sa bahay isang gabi pagkatapos ng miting ng grupo, kaming mag-asawa ay nagpasiyang simulang 
magtabi ng pera para sa savings bago namin binayaran ang aming mga gastusin. Kinausap niya ang 
isang tao sa aming credit union kinabukasan, at sinabi nila sa kanya na awtomatiko nilang mailalagay 
ang bahagi ng bawat direktang deposito na suweldo sa checking account at iba pang bahagi—anu-
mang halagang ipinasiya namin—sa savings. Ngayon tuwing babayaran ako, awtomatiko itong 
inilalagay sa magkaibang account. Napakadali! Ang pag-iipon ng pera ngayon ay ni hindi isang bagay 
na kailangan nating pag-isipan!
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Isipin ng bawat isa ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung ano ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata o sipi sa ibaba at isulat 
ang mga sagot sa mga tanong.

a in ninyo an  b on  i asan n  ba a i sa ama i  . . . a  
subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng 
mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa 
langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala, na walang sapat 
na silid na kalalagyan” (Malakias 3:10–12).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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3: PAGBABAYAD NG MGA IKAPU AT MGA HANDOG

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto

Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Patuloy kong imo-monitor ang aking kinikita at mga gastusin sa linggong ito.

C  Magdaraos ako ng family council at tatalakayin ko ang mga ikapu at mga 
handog.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner
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BALO NG SAREPTA
Ang balo ng Sarepta, na isa sa mga pinakamahirap sa mahihirap, ay talagang 
napaka-self-reliant na tao sa gitna ng kanyang gutom at tigang na lupain. 
Ngayon, maaaring naaalala ninyo, malapit na siyang maubusan ng pagkain at 
namumulot ng mga patpat para makapagparikit ng apoy para makapagluto 
ng huling pagkain. Tila kabaligtaran iyan ng pagiging self-reliant. Ngunit 
napakalalim ng kanyang espirituwal na mga ugat ng self-reliance, kaya’t nang 
hingin ng propeta ng Diyos ang kanyang huling pagkain, “siya’y yumaon, at 

ina a an  ayon sa sabi ni ias”   a a i . inasabi sa a in sa m a 
banal na kasulatan na pagkatapos niyang gamitin ang kanyang huling butil 
para mapakain ang propeta, “ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang 
banga ng langis man ay nabawasan” (talata 16), at “kumain ang babae, at siya, 
at ang kanyang sangbahayan na maraming araw” (talata 15). Malapit na siyang 
maubusan ng pagkain, pero hindi iyon nangyari—hindi dahil sa may sapat 
siyang pera, kundi dahil sapat ang kanyang pananampalataya. Kapag ginawa 
natin ang lahat para maipamuhay ang ebanghelyo at ginawa natin ang lahat 
para masuportahan ang ating sarili, gagantimpalaan ng Panginoon ang ating 
pananampalataya at kasipagan.

Bu ali  a a ina

RESOURCES
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MGA TAL A
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PAGLIKHA NG BADYET

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Magkaroon	ng	Balanseng	
Pamumuhay

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Bumuo	ng	Badyet
	2.	 Magbalanse	ng	Badyet
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MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  I-monitor ang aking kinikita at mga gastusin.

C  Talakayin sa aming family council ang mga ikapu at mga handog.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate sa Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap



53

STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang 
mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Paano nakakatulong sa iyo ang pagsangguni sa Panginoon?
 Ano ang natutuhan mo sa pag-monitor sa iyong kinikita at mga gastusin?
 Paano nakakatulong sa iyo ang pakikipagtulungan sa isang action 

partner?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ngayon ng ilang minuto para makausap ang action partner mo. Ipakilala ang 
inyong sarili at pag-usapan kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“Basta gawin ninyo ang 
lahat ng magagawa 
ninyo sa bawat araw. 
Gawin ang mahahala-
gang bagay at, bago pa 
ninyo mamalayan, ang 
inyong buhay ay 
mapupuno ng espiritu-
wal na pang-unawa na 
magpapatunay sa inyo 
na mahal kayo ng inyong 
Ama sa Langit. Kapag 
alam ito ng tao, ang 
buhay ay magkakaroon 
ng tunay na layunin at 
kabuluhan, kaya’t mas 
madali itong mapanana-
tiling balanse.”

M. RUSSELL  
BALLARD, “Panatili-
hing Balanse ang 
Inyong Buhay,” 
Liahona, Set.  
2012, 50

“Huwag gugulin ang 
salapi sa mga yaong 
walang kabuluhan, o ang 
inyong paggawa sa mga 
yaong hindi nakasisiya.”

2 NEPHI 9:51

MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAGKAROON NG BALANSENG BUHAY 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

Paano ko mapapanatiling balanse ang mga kailangan kong gawin 
sa buhay araw-araw?

“Of Regrets and Resolutions,” makukuha sa srs.lds.org/videos. 
a an  i o  asa in an  a ina  .

Ano ang ginawa ng Tagapagligtas para magkaroon ng balanseng 
buhay?

osias    i  a  an  m a a aya  nina  . 
ss  a a  sa anan  a  an on  am s  . a s  sa 

a ina 

Anong mga bagay ang maaaring simplehan o alisin sa ating buhay 
para lalo tayong makadama ng kagalakan?

AKTIBIDAD

Step 1: asa in an  m a a aya  ni  a in  . a s sa a ina  .

Step 2: Sa iyong sarili, pag-isipan kung paano ka namumuhay bawat linggo. 
Ngayon kunwari’y mas matanda ka nang 25 taon at ganoon pa rin ang pamumu-
hay mo. Kumpletuhin ang dalawang pangungusap sa ibaba tungkol sa iyong 
buhay:

Hindi talaga ako nakapag-ukol ng sapat na oras  

Nag-ukol ako ng napakaraming oras  

Step 3: Iwasan ang mga panghihinayang sa hinaharap, sumulat ng isa o dalawang 
bagay na magagawa mo para magkaroon ng mas balanseng buhay.

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

 Kumilos ayon sa iyong ideya para maging mas balanse ang 
buhay mo.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
tungkol sa paghahanap ng balanse.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

“Tiyakin na ang lahat ng 
bagay na ito ay gagawin 
sa karunungan at 
kaayusan; sapagkat hindi 
kinakailangan na ang tao 
ay tumakbo nang higit 
na mabilis kaysa sa 
kanyang lakas.”

MOSIAS 4:27
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“Maraming naghahanap-
buhay ang nag-aalala na 
kakaunting oras ang 
natitira para sa kanilang 
pamilya. . . . Gayunman, 
wala pa akong nakikila-
lang tao na lumingon sa 
panahon ng kanyang 
pagtatrabaho at nagsa-
bing, ‘Hindi talaga ako 
nakapag-ukol ng sapat 
na oras sa trabaho ko.’”

DALLIN H. OAKS, 
“Maganda, Mas 
Maganda, Pinakama-
ganda,” Ensign  
o Liahona, Nob.  
2007, 105

“Ang magagandang 
bagay na magagawa 
natin ay higit pa ang 
dami kaysa libreng oras 
natin para magawa ang 
mga ito. May ilang bagay 
na mas maganda kaysa 
iba, at ito ang mga 
bagay na dapat nating 
unahin sa ating buhay.”

DALLIN H. OAKS, 
“Maganda, Mas 
Maganda, Pinakama-
ganda,” Ensign  
o Liahona, Nob.  
2007, 104

TUNGKOL SA MGA PANGHIHINAYANG AT PAGPAPASIYA
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Hindi ba’t totoong madalas ay masyado 
tayong abala? At, nakalulungkot na 
itinuturing pa nating kapuri-puri ang 
pagiging abala natin, na para bang ito ay 
tanda ng tagumpay o mas maunlad na 
buhay.

Hindi ba?

Iniisip ko ang ating Panginoon at Perpek-
tong Halimbawa, na si Jesucristo, at ang 
maikli Niyang buhay kasama ang mga 
mamamayan ng Galilea at Jerusalem. 
[Sinubukan kong] isipin na nagmamadali 

Siya sa pagdalo sa mga pulong o pinag-
sasabay-sabay ang maraming gawaing 
dapat tapusin.

Hindi ganoon ang nakikita ko.

Sa halip, ang nakikita ko ay ang mahaba-
gin at mapagmalasakit na Anak ng Diyos 
na ipinamumuhay ang bawat araw nang 
may layunin. Nang kinausap Niya ang 
mga taong nakapalibot sa Kanya, 
nadama nilang mahalaga at minamahal 
sila. Alam Niya ang walang hanggang 
kahalagahan ng mga taong Kanyang 
nakilala. Sila’y Kanyang binasbasan at 
pinaglingkuran. Sila’y Kanyang pinasigla 
at pinagaling. Pinag-ukulan Niya sila ng 
Kanyang panahon.

i   . o  a an i inayan  
at Pagpapasiya,” Ensign o Liahona, Nob. 
2012, 22).

Bu ali  a a ina

“Ang balanse sa malaking 
bahagi ay kaalaman ng 
mga bagay na mababa-
go, inilalagay ang mga 
ito sa wastong pananaw, 
at pagkilala sa mga 
bagay na hindi 
magbabago.”

JAMES E. FAUST, “The 
Need for Balance in 
Our Lives,” Ensign, 
Mar. 2000, 5
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TALAKAYAN NGAYON:

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

BADYET

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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Sa palagay mo bakit isang pader ang “badyet” sa Financial Stewardship 
Success Map sa halip na isang layer?

Talakayin:

Ngayo’y tatalakayin natin ang isa sa pinakamahahalagang kasangkapan sa 
pagkakaroon ng pinansyal na seguridad at pagiging self-reliant: ang pagga-
wa at epektibong paggamit ng badyet. Ang badyet ay isang plano. Gamit 
ang isang badyet, nagpaplano ka kung paano mo gagamitin ang pera mo 
para sa isang partikular na panahon.

Ang pagsunod sa badyet ay tutulungan ka at ang iyong pamilya na kontrolin 
ang inyong temporal na buhay, hubarin ang likas na tao (tingnan sa Mosias 
3:19), at anyayahan ang Espiritu sa inyong tahanan. Ang pagbabadyet ay 
tutulungan ka ring protektahan ang iyong pamilya laban sa kahirapan kapag 
ginamit mo ito upang maglaan ng pera para makabuo ng emergency fund, 
makabayad ng utang, at makapag-impok para sa mga gastusin sa 
hinaharap.

Ang paggawa at pagsunod sa badyet ay pagpapakita ng pananampalataya. 
Hindi natin mahuhulaan ang hinaharap, at madalas ay biglang tumataas 
ang halaga ng mga bilihin. Mahalagang tandaan na ang isang badyet ay 
kailangang maging flexible—patuloy na naa-adjust at napapaganda. Kapag 
gumawa ka ng budget sa linggong ito, tandaan na kailangan itong palaging 
repasuhin at baguhin sa inyong mga regular family council. Kung lalampas 
ka sa badyet, huwag sumuko! Maaaring tumagal nang ilang buwan ang 
pag-a-adjust bago ka magkaroon ng epektibong badyet.

AKTIBIDAD (5 minuto)

Step 1: Mag-ukol ng ilang minuto para tahimik na marepaso ang mga talatang kababasa mo 
pa lang tungkol sa paggamit ng badyet. Salungguhitan ang partikular na mga pagpapala ng 
paggamit ng badyet.

Step 2: Pagkatapos ay ikutin ang grupo at ibahagi ang nakasalungguhit na mga pagpapala 
na lubhang makahulugan sa iyo.

Basahin:
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1. BUMUO NG BADYET

Sa sumusunod na mga aktibidad, magpapraktis tayo ng paggawa ng 
badyet.

Sa ngayon, tatantiyahin mo ang hinihinging mga halaga batay sa nalalaman at 
natutuhan mo mula sa pagmo-monitor sa iyong kinikita at mga gastusin. Ang 
isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ay ulitin ang exercise na ito 
na may totoong mga numero gamit ang table sa dulo ng kabanatang ito.

Para makabuo ng badyet, magsimula sa iyong kinikita.

AKTIBIDAD (3 minuto)

a sam  b  sa a ina   is a  sa nan   n  n om ” o mn an  iyon  inan i-
yang monthly net income. Ang ibig sabihin ng net ay halagang iuuwi mo.

Ang susunod na hakbang sa paglikha ng badyet ay uriin at tantiyahin ang 
mga gastusin mo. Imino-monitor mo na ang mga gastusin mo at inilalagay 
ang mga ito sa mga kategoryang nilikha mo sa kabanata 1. Ngayo’y hahatiin 
natin ang ating mga gastusin sa dalawang uri: “Fixed” at “Variable.” Nasa 
ibaba ang ilang halimbawa.

FIXED NA MGA GASTUSIN (F) VARIABLE NA MGA GASTUSIN (V)

Mortgage/upa Utility bills

Bayad sa kotse Mga grocery

Bayad sa insurance Pagkain sa labas

Ikapu Gasolina at transportasyon

Emergency fund Mga supply sa bahay

Iba pang mga bayarin Libangan

Fixed na mga Gastusin
Ang fixed na mga gastusin ay para sa isang tiyak na halaga at hindi nagba-
bago. Karamihan sa mga gastusing ito ay buwanan, pero maaaring may ilan 
na humigit-kumulang ay madalas mangyari. Ang fixed na mga gastusin ay 
hindi direktang makokontrol ng mga gawi sa paggastos; sa halip, ang fixed 
na mga gastusin ay kontrolado ng pag-assess sa iyong sitwasyon at pagga-
wa ng mga pagbabago. Ang isang mabuting paraan para matukoy ang fixed 

Basahin:

Basahin:

Basahin:
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na mga gastusin ay itanong, “Regular bang nangyayari ang gastusing ito, at 
ang gastusin bang ito ay pareho ang halaga sa tuwina?” Kabilang sa mga 
karaniwang halimbawa ang mortgage, upa, bayad sa kotse, at ilang gastusin 
tulad ng internet, cable, o cell phone bills.

May fixed na mga gastusin ding hindi naman buwanan; kung minsa’y 
nangyayari ang mga gastusin nang taunan, dalawang beses sa isang taon, o 
quarterly. Halimbawa, kung patuloy kayong magbabayad ng car insurance 
kada 6 na buwan o ng life insurance kada 12 buwan, ito ay fixed na gastu-
sin. Para mabago itong fixed na gastusin para magkasya sa badyet mo, 
hatiin ang halagang binabayaran mo sa bilang ng mga buwan sa pagitan ng 
mga pagbabayad. Bagama’t maaaring hindi mo buwanang binabayaran ang 
bayaring ito, itatabi mo ang kaukulang halaga bawat buwan para mabaya-
ran mo ang bayarin kapag kailangan na itong bayaran.

AKTIBIDAD  inu

Isulat ang iyong fixed na mga gastusin sa sample budget sa kasunod na pahina. Isulat ang F 
sa “Type” column, at tantiyahin ang halaga ng gastusin sa pangatlong column. Habang 
nagdaragdag ka ng mga gastusin, bantayan ang running balance ng natitirang suweldo sa 
kaliwa sa “Balance” column. Tingnan ang halimbawa ng badyet para sa tulong.

Variable na mga Gastusin
Ang variable na mga gastusin ay hindi pareho ang halaga bawat buwan. 
May ilang variable na mga gastusin na hindi direktang kontrolado ng iyong 
mga gawi sa paggastos. Halimbawa, ang mga gastusing tulad ng iyong utility 
bills (tubig, gas, kuryente, at iba pa) ay pabagu-bago batay sa paggamit. 
Gayunman, kahit maaaring mag-iba-iba ang buwanang halaga, maaari mo 
pa ring badyetin ito.

Pagdating sa pagbabadyet, ang pinakamahalagang variable na mga gastu-
sin ay ang pinaka-kaya mong kontrolin. Ito ay direktang kontrolado ng iyong 
gawi sa paggastos. Ang isang mabuting paraan upang matukoy ang marami 
sa mga gastusing ito ay itanong sa iyong sarili, “Bibilhin ko ba ito sa tinda-
han (o online)?” Para sa maraming variable na mga gastusin, maaari kang 
magpasiya kung gagastos ka nang mas malaki o mas maliit sa mga aspe-
tong ito. Kabilang sa mga halimbawa ang mga grocery, gasolina, pagkain sa 
labas, mga cell phone, at libangan.

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Isulat ang iyong variable na mga gastusin sa sample budget. Isulat ang “V” sa “Type” column, 
at tantiyahin ang halaga ng gastos sa pangatlong column. Habang nagdaragdag ka ng mga 
gastusin, bantayan ang running balance ng natitirang suweldo sa kaliwa sa “Balance” column. 
Tingnan ang halimbawa ng badyet para sa tulong.

Aktibidad sa Sample Budget (Gamit ang Tinantiyang mga Halaga)

DESKRIPSYON URI KINITA GINASTOS BALANSE

Kinita (NA)

Balanse
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Halimbawa ng Badyet

DESKRIPSYON URI KINITA GINASTOS BALANSE

Kinita (NA) 1,000

◦ Mga ikapu at mga handog F 110 890

◦ Isang-buwang emergency fund F 50 840

◦ Insurance F 80 760

◦ Upa F 300 460

◦ Utilities V 30 430

◦ Mga grocery at pagkain V 230 200

◦ Mga hulog sa utang V 80 120

◦ Transportasyon V 50 70

◦ Libangan V 30 40

◦ Miscellaneous V 40 0

Balanse 0

2. MAGBALANSE NG BADYET

Sa pagbubuo mo ng iyong badyet, maaaring makita mo na mas malaki ang 
mga gastusin kaysa sa kita. Kung ito ang iyong sitwasyon, hindi ka nag-iisa. 
At ito ay isang problemang maaari mong malutas. May dalawang paraan 
para ayusin ang problemang ito: Kumita ng mas malaki, o bawasan ang 
paggastos. Sa ngayon, pag-usapan natin kung paano natin magagamit ang 
isang badyet para tulungan tayong bawasan ang paggastos sa pamamagi-
tan ng pagkatutong kontrolin ang paggastos para sa mga gusto natin.

“Continue in Patience” makukuha sa srs.lds.org/videos. (Walang video? 
asa in an  a ina  .

Paano ka katulad ng mga batang ito kung minsan? Aling bata ka?Talakayin:

Basahin:

Panoorin:



 A A  BA

62

AKTIBIDAD  inu

Step 1: Suriin ang bawat isa sa kasalukuyan mong mga pattern ng paggastos sa pamamagi-
tan ng pag-tsek sa mga box sa sumusunod na chart. Maaari mo bang i-adjust ang paggastos 
mo para mas maiuna mo ang mga pangmatagalang pangangailangan kaysa mga panandali-
ang kagustuhan?

ANO ANG PAKIRAMDAM KO 
TUNGKOL SA PAGGASTOS KO?

Hindi ako 
magastos

Maganda ang pakiramdam 
ko sa paggastos ko

Masyado akong 
magastos

Pagkain sa mga restawran

Mga grocery

Mga meryenda at inumin

Libangan

Upa o mortgage

Utilities

Damit

Mga gamit sa bahay

Transportasyon

Insurance

Cell phone

Step 2: Makipagpares sa iyong asawa o action partner. Tukuyin kung saan ka maaaring 
magbawas ng gastos sa badyet mo, at isulat sa ibaba ang iyong mga ideya.

ANG PROBLEMA SA KOMISYON

Kumikita ang asawa ko sa komisyon, kaya hindi pare-pareho ang sahod niya. At kung minsa’y may agwat 
pa nga ang pagtanggap ng sahod! Natutuhan naming gawin na lang ito nang ‘sunud-sunod’: unahing 
bayaran ang pinakamahalagang bayarin, at saka bayaran ang susunod na pinakamahalaga. Lahat ay 
kailangang magpasiya kung ano ang ibig sabihin ng ‘pinakamahalaga’ sa kanila.
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TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAGBABADYET

in o ni  ob   . a s na  n  isan  ma a a an  a aan n  
pagtulong natin sa ating mga anak na matutong maging masisinop na 
tagapaglaan ay sa pagkakaroon ng badyet ng pamilya. Dapat nating regular 
na repasuhin sa mga family council meeting ang kita, savings, at planong 
gastusin ng ating pamilya. Tuturuan nito ang ating mga anak na matukoy ang 
kaibhan ng mga gusto sa mga kailangan at magplano nang maaga para 
magamit nang makabuluhan ang kinita ng pamilya” (“Pagiging Masisinop na 
Tagapaglaan sa Temporal at sa Espirituwal,” Ensign o Liahona, Mayo 2009, 9).

Sa inyong family council sa linggong ito, makipagtulungan sa iyong asawa sa 
paggawa ng badyet ng inyong pamilya. Kung wala kang asawa, o kung gusto 
mo ng karagdagang tulong, humingi ng payo sa isang kaibigan, magulang, 
kapamilya, mentor, o miyembro ng grupo. Maaari mong gamitin ang 
“Sample Family Council Discussion” outline sa ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Magkano ang ginagastos mo sa bawat kategorya?

 Paano nagiging pagpapakita ng pananampalataya ang 
pagbabadyet?

Part 2: Magplano

 Bumuo ng isang badyet gamit ang mga tagubilin sa kabanatang 
i o. nan an  ab  na n  in  a y ” sa a ina  .

 Makatotohanan ka ba tungkol sa bawat kategorya ng badyet?

 Kung kailangan, saan ka maaaring magbawas ng gastos sa iyong 
badyet para maging balanse ito o para mas umayon ang iyong 
paggastos sa mga pangangailangan o pinahahalagahan mo?

Basahin:
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Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung 
ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata mula sa banal 
na kasulatan o sipi sa ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Isaayos ang inyong sarili; ihanda ang bawat kinakailangang bagay” 
 a    .

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

 

 

 

 

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

 

 

 

 

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto



65

Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda sa 
ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Lilikha ako ng isang badyet gamit ang table na “Ang Aking Badyet” sa 
a ina  .

C  Tatalakayin ko sa oras ng family council ang badyet ko.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto
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RESOURCES

PATULOY NA MAGTIYAGA
bina a i n  an on  i   . o  an  s m s no  na ayo

“Noong mga 1960s, isang propesor sa Stanford University ang nagpasimula 
ng isang simpleng eksperimento para subukan ang determinasyon ng mga 
batang apat-na-taong gulang. Binigyan niya sila ng malaking marshmallow at 
pagkatapos ay sinabihan sila na makakain nila ito kaagad o, kung maghihintay 
sila nang 15 minuto, puwede silang kumain ng dalawang marshmallow.

“Pagkatapos ay iniwanan niya ang mga bata at pinanood ang nangyayari sa 
likod ng isang two-way mirror. Ilan sa mga bata ang agad kumain ng marsh-
mallow; ang ilan ay ilang minuto lang nakapaghintay bago napatangay sa 

so. an in   o siy n o an  na a a in ay. . . .

“Ang nagsimula bilang simpleng eksperimento sa mga bata at marshmallow 
ay naging pag-aaral na nagpapakita na ang kakayahang maghintay—magtiya-
ga—ay isang mahalagang katangiang maaaring makapagsabi kung magtata-

m ay an  isan  ao sa b ay a a nan. . . .

. . .  n  m a an a o n  iyos ay in i a in  na a  nan  asimbi is n  o 
sa a aan  inaasa an na in. . . .

“Ang pagtitiyaga ay pananatili sa isang bagay hanggang wakas. Ito ay pagpapa-
iban sa a a an  asiya an a a sa m a a a a a sa ina a a . . . . 

. . .  ani o an  a i iya a  s n in an  m a os  ma i a a sa a in  iyos 
Ama sa Langit; paglingkuran Siya nang may kaamuan at pagmamahal na tulad 
ni Cristo; sumampalataya at umasa sa Tagapagligtas; at huwag sumuko 
kailanman.”

(“Patuloy na Magtiyaga,” Ensign o Liahona, Mayo 2010, 56, 58, 59)

Bu ali  a a ina
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ANG AKING BADYET

DESKRIPSYON URI KINITA GASTUSIN BALANSE

Kinita (NA)

Balanse



 A A  BA

68

MGA TAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGSUNOD SA BADYET

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Lutasin	ang	mga	Problema

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Magtakda	ng	Makatotohanan	at		
Nakagaganyak	na	mga	Mithiin	sa	
Pananalapi

	2.	 Maghanap	at	Gumamit	ng	Sistema		
ng	Pagbabadyet

	3.	 Panagutin	ang	Sarili	Mo
	4.	 Hingan	ng	Tulong	ang	Panginoon,		

at	Patuloy	na	Magsikap

5
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5: PAGSUNOD SA BADYET

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Gumawa ng badyet.

C  Magdaos ng family council at talakayin ang aming badyet.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate sa Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang 
mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang natutuhan mo habang gumagawa ka ng badyet?
 Paano nakatulong ang inyong family council nang gumawa ka ng badyet?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
sarili at pag-usapan kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
LUTASIN ANG MGA PROBLEMA 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

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

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

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

o ina a  m a i an  a  an  a aya  ni  ob   . 
Hales (sa kanan)

AKTIBIDAD

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

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

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

LUTASIN 
ANG MGA 

PROBLEMA

ALAMIN
Ano ang tunay na problema?

➊

➋➌

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

Step 3: Gamitin ang bawat hakbang sa iyong problema.

yin  

a a a an an  m a o siyon  

a asiya a  mi os  

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

“Inaasahan ng Pangino-
on na lulutasin natin ang 
sarili nating mga 
problema. . . . Tayo ay 
nag-iisip at matatalinong 
nilalang. May kakayahan 
tayong matukoy ang 
ating mga pangangaila-
ngan, magplano, 
magtakda ng mga 
mithiin, at lutasin ang 
ating mga problema.”

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

“Hindi mo naunawaan; 
inakala mo na aking 
ibibigay ito sa iyo, 
gayong wala kang inisip 
maliban sa ito ay itanong 
sa akin.

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

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

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 9:7–9
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  i  a    i  sa anan

Paano nakabuo ng sasakyang-dagat si Nephi?

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

 Kumilos ayon sa mga hakbang na tinalakay mo sa aktibidad 
upang simulan ang paglutas sa problema mo. Tandaan, huwag 
sumuko! Mahabang panahon ang kailangan para malutas ang 
mga problema at gumawa ng mga pagbabago.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa paglutas ng mga problema.

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

MAS MALAKING TRAK?
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

ng isang dolyar bawat isa. Nagbalik sila 
sa bukid ng magsasaka at bumili ng isa 
pang trak na puno ng milon na tig-iisang 
dolyar ang halaga. Dinala ang mga ito sa 
tabi ng daan, muling ipinagbili sa 
halagang isang dolyar ang bawat milon. 
Habang papunta sila muli sa bukid ng 
magsasaka upang muling magkarga, 
sinabi ng isang kasosyo sa isa, “Kaunti 
lang yata ang kita natin sa negosyong 
ito?” “Hindi naman,” sagot ng isa pa. 
“Palagay mo ba’y kailangan natin ng mas 
malaking trak?”

(“Pokus at mga Priyoridad,” Liahona, 
Hulyo 2001, 99)

Bu ali  a a ina

“At ngayon, kung ang 
Panginoon ay may gayon 
kadakilang kapangyari-
han, at makagagawa ng 
maraming himala sa 
mga anak ng tao, 
paanong hindi niya ako 
maaaring atasan, na ako 
ay gumawa ng 
sasakyang-dagat?”

1 NEPHI 17:51

“Ngayon ako, si Nephi, ay 
hindi ginawa ang mga 
kahoy alinsunod sa 
pamamaraang natutu-
han ng tao, ni aking 
binuo ang sasak-
yang-dagat alinsunod sa 
pamamaraan ng tao; 
kundi binuo ko ito 
alinsunod sa pamamara-
ang ipinakita ng 
Panginoon sa akin; kaya 
nga, hindi ito alinsunod 
sa pamamaraan ng tao.

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

1 NEPHI 18:2–3
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5: PAGSUNOD SA BADYET

Congratulations sa pagbubuo ng badyet! Ang badyet ay maaaring maging 
mabisang kasangkapan sa pagkontrol sa sitwasyon ng iyong pananalapi at 
pagbabawas ng stress sa buhay mo. Sa mga banal na kasulatan, nalaman 
natin na, “ang katotohanan ay kaalaman ng mga bagay sa ngayon, at sa 
na a i as  a  sa m a a a in  a”  a    .

Paano kaya maiaangkop ang talatang ito mula sa Doktrina at mga Tipan sa 
iyong pananalapi at sa paggamit ng badyet?

Talakayin:

Ang pag-alam sa tunay na katayuan ng pananalapi ng iyong pamilya ay 
mahalaga sa matagumpay na financial stewardship. Itinuro ni Elder 
os   . i in  am n  masino  na nam m ay n  ma ano an  
perang dumarating buwan-buwan, at kahit mahirap, dinidisiplina nila ang 
kanilang sarili sa paggasta ng mas kaunti sa halagang iyon” (“Mga Pagkakau-
tang sa Lupa at sa Langit,” Ensign o Liahona, Mayo 2004, 42).

Maaaring mahirap sumunod sa isang badyet. Nangangailangan ito ng 
katapatan, disiplina, at pagtitiyaga—maaaring kailangan itong subukan nang 
ilang beses para magawa ito nang tama! Habang sinisikap mong baguhin 
ang iyong ugali sa paggastos, tandaang sumangguni sa Panginoon at sa 
iyong asawa o sa isang accountability partner. Sa patuloy na pagsisikap at 
mapagmahal na suporta, maaari kang maging higit na katulad ng mga 
batang naghintay sa eksperimento ng marshmallow (na tinalakay sa nau-
nang kabanata).

Basahin:

Basahin:

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

TALAKAYAN NGAYON:

BADYET
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Paano tayo matutulungan ng Panginoon na magkaroon ng mga katangiang 
tulad ng kay Cristo, kabilang na ang disiplina sa sarili at kasigasigan?

Talakayin:

Ngayo’y tatalakayin natin ang apat na alituntunin sa pagsunod sa badyet:
 1. Magtakda ng makatotohanan at nakagaganyak na mga mithiin ukol sa 

pananalapi.
 2. Maghanap at gumamit ng isang sistema ng pagbabadyet.
 3. Panagutin ang iyong sarili.
 4. Hangarin ang tulong ng Panginoon, at patuloy na magsikap!

1. MAGTAKDA NG MAKATOTOHANAN AT NAKAGAGANYAK NA MGA 
MITHIIN UKOL SA PANANALAPI

Ang pagtatakda ng mithiin ay isang mabisang kasangkapang tumutulong sa 
atin na bumuo at magkaroon ng pangmatagalang pananaw.

Itinuro ni Elder M. Russell Ballard, “May sasabihin ako sa inyo tungkol sa 
pagtatakda ng mithiin. Talagang kumbinsido ako na kung hindi tayo magta-
takda ng mga mithiin sa buhay at matututo kung paano maging dalubhasa 
sa paraan ng pamumuhay para maabot ang ating mga mithiin, maaari 
tayong tumanda at lumingon sa ating buhay para lamang makita na maliit 
na bahagi lamang ng ating buong potensyal ang ating nakamit. Kapag 
natuto ang isang tao na maging dalubhasa sa alituntunin ng pagtatakda ng 
mithiin, maaari na siyang makagawa ng malaking kaibhan sa mga resultang 
nakakamit niya sa buhay na ito” (“Do Things That Make a Difference,” Ensign, 
Hunyo 1983, 69–70).

 Paano ka natulungan ng mga mithiin na magprogreso noong araw?
 Paano naging pagpapakita ng pananampalataya ang pagtatakda ng 

mithiin?

Talakayin:

Mahalagang magtakda ng mga mithiin ukol sa pera na kapwa makatotoha-
nan at nakagaganyak. Sa susunod na ilang kabanata, matututo tayo tungkol 
sa maraming mithiin at pinansyal na prayoridad, pati na tungkol sa pagbu-
buo ng isang-buwang emergency fund, pag-ahon sa pagkakautang, pagka-
karoon ng pangmatagalang emergency fund, pag-invest para sa pagreretiro, 
at pag-iimpok para sa iba pang karapat-dapat na mga gastusin. Ang sumu-
sunod na aktibidad ay tutulungan kang matukoy kung alin sa mga ito ang 
dapat mong maging kasalukuyang pinansyal na prayoridad.

Basahin:

Basahin:

Basahin:



5: PAGSUNOD SA BADYET

76

AKTIBIDAD (5 minuto)

Mag-isang sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang unang tanong na sinagot mo ng “hindi” ay 
kumakatawan sa kung ano ang dapat mong maging kasalukuyang pinansyal na prayoridad.

ANO ANG KASALUKUYAN KONG PINANSYAL NA PRAYORIDAD? OO HINDI

1. Nagbabayad ba ako ng ikapu? (Tingnan sa kabanata 2.)

2. Mayroon ba akong isang-buwang emergency fund?  
(Tingnan sa kabanata 6.)

3. May health insurance ba ako o iba pang access sa medical care?

4. Wala ba akong consumer debt, gaya ng mga credit card at car loan? 
(Tingnan sa kabanata 7.)

5. May tatlong-buwan hanggang anim-na-buwang emergency fund ba 
ako? (Tingnan sa kabanata 9.)

6. Nag-aambag ba ako sa isang retirement savings fund?  
(Tingnan sa kabanata 11.)

7. Sinisikap ko bang alisin ang mortgage at education loans?  
(Tingnan sa kabanata 10.)

Isulat ang kasalukuyan mong prayoridad:  

Maaari mong piliing magsikap na gumawa ng iba pang pangmatagalang 
mga mithiin bukod pa sa iyong kasalukuyang pinansyal na prayoridad, na 
maaaring kabilangan ng pag-iimpok para sa pag-aaral, misyon, kotse, bahay, 
o bakasyon ng pamilya o iba pang mga gastusing panglibangan. Magkaka-
roon ng maraming tukso na piliin ang panandaliang pananaw kaysa pang-
matagalang pananaw. Ang mga mithiin ay maaari kang bigyan ng dahilan 
para humindi sa ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang 
bagay na aasamin mo sa hinaharap.

Ano ang personal na naggaganyak sa iyo na gustuhing sundin ang iyong 
badyet?

Talakayin:

Basahin:
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2. MAGHANAP AT GUMAMIT NG ISANG SISTEMA NG PAGBABADYET

Maraming kagamitan at sistemang magagamit para mahawakan mo nang 
maayos ang iyong badyet at ma-monitor ang iyong mga gastusin. Ang mga 
epektibong sistema ng pagbabadyet ay mula sa simpleng sistema ng 
pagsulat lang sa papel hanggang sa mobile at computer applications.

May dalawang pangunahing paraan para mabayaran ang mga produkto at 
serbisyo: cash o electronic payments. Bawat isa sa mga pangkalahatang 
pamamaraang ito ay may positibo at negatibong aspeto at makakaapekto 
sa paraan ng paghawak mo ng iyong badyet at pag-monitor sa iyong mga 
gastusin. Sa susunod na ilang bahagi, tatalakayin natin ang dalawang 
karaniwang sistema ng pagbabadyet. Ang isa sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito ay hanapin ang tamang sistema para sa iyo.

“The Envelope System,” makukuha sa srs.lds.org/videos.  
a an  i o  asa in an  a ina  .

“Digital Systems,” makukuha sa srs.lds.org/videos.  
a an  i o  asa in an  a ina  .

Basahin:

Panoorin:

Panoorin:
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AKTIBIDAD  inu

Step 1: Maghati-hati sa maliliit na grupo ng tigdadalawa hanggang tig-aapat na tao.

Step 2: Bilang maliliit na grupo, basahin mula sa chart sa ibaba ang mga positibo at negati-
bo kaugnay ng bawat sistema ng pagbabadyet.

Step 3: Talakayin ang iba pang mga positibo at negatibong aspetong naiisip mo, at isulat ang 
mga ito sa kasunod na chart.

e   Muling magsama-sama bilang isang buong grupo. Anyayahan ang isang miyembro 
mula sa bawat maliit na grupo na ibahagi sa buong grupo ang iba pa niyang mga positibo at 
negatibong aspeto.

PAGKUKUMPARA NG MGA SISTEMA NG PAGHAWAK NG BADYET

SYSTEM PROS CONS

CASH 
ENVELOPE

Malilinaw na limitasyon: alam mo 
kapag naubusan ka na ng nakabadyet 
na pera 
 

 

 

 

Napaka-manu-manong proseso: 
kailangang iorganisa ang iyong 
cash pagkaraan ng bawat suweldo; 
kailangang mag-ingat ng sariling 
manu-manong mga rekord

 

 

 

MGA DIGITAL 
SYSTEM

Real-time information tungkol sa 
iyong badyet 

 

 

 

Maaaring madali para sa ilang tao na 
balewalain o makalimutang irekord o 
repasuhin ang mga gastusin

 

 

 

Sa alinmang paraan, tiyaking:

 Hindi ka mandaya sa pamamagitan ng pagbabago ng itinakda mong 
halaga o manghiram mula sa iba pang mga kategorya. Sumangguni sa 
iyong asawa o sa accountability partner mo kung kailangang mag-adjust.

 I-monitor na mabuti ang lahat ng gastusin, at i-adjust ang mga kategorya 
ng iyong badyet sa susunod na buwan kung kailangan.

Basahin:
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3. PANAGUTIN ANG IYONG SARILI

Magtatagumpay ka lamang sa pagsunod sa badyet kapag pinanagot mo 
ang iyong sarili. Ang inyong lingguhang family council ay maaaring magsil-
bing paraan para marepaso ang iyong mga mithiin at badyet at mag-adjust 
kung kailangan. Kung nahihirapan kang panagutin ang iyong sarili, maaaring 
mainam na ireport mo ang iyong progreso sa ibang tao—isang kaibigan, 
action partner, mentor, o financial adviser. Ang mahalaga ay nag-uukol ka 
ng oras para patuloy na i-evaluate ang iyong progreso at na gumagawa ka 
ng mga pagbabago kung kailangan.

Bakit mahalagang panagutin ang iyong sarili? Paano mo pananagutin ang 
iyong sarili sa badyet mo?

Talakayin:

  A    A  A  A  A A A

Tandaan na sa matapat na financial stewardship ay maaari mong kailanga-
ning baguhin ang iyong pananaw, mga gawi, at pag-uugali. Ang pananampa-
lataya kay Jesucristo at sa Kanyang Pagbabayad-sala ay tutulungan kang 
pagdaanan ang pagbabagong ito. Dahil maaaring maalis ng mga pagbaba-
gong ito ang mga nakagawian mo na, at dahil ang pagbabadyet ay isang 
proseso ng pagkatuto, maaaring kung minsan ay mabigo kang sundin ang 
iyong badyet.

Bukod pa riyan, maaari kang magkamali at makagawa ng pabigla-biglang 
pagbili o magkaroon ng mga kagipitan sa pera tulad ng pagkawala ng 
trabaho, mga medical emergency, o di-inaasahang mga gastos sa pagpapa-
kumpuni. Matututo ka tungkol sa pagbubuo ng emergency fund at pagha-
rap sa mga kagipitan sa pera sa mga huling kabanata, ngunit sa ngayon ay 
mahalagang tandaan na ang badyet ay madaling baguhin at na ang pagsu-
nod sa badyet ay nangangailangan ng tiyaga.

Kapag nagkaroon ka ng mga problema sa iyong badyet, talakayin ang mga 
ito sa inyong family council, at repasuhin ang mga bahagi ng iyong badyet 
na maaaring kailangang i-adjust. Kahit pinanghihinaan ka na ng loob at 
parang ayaw mo nang sumunod sa badyet, tandaan na maaari kang patuloy 
na magsikap, at sa pagsangguni sa Panginoon at paghingi ng tulong sa 
Kanya, magtatamo ka ng lakas at kakayahang magpatuloy sa iyong mga 
pagsisikap.

Ano ang gagawin mo kapag nagkaroon ka ng mga problema sa iyong 
badyet?

Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAGSUNOD SA BADYET

Ang pagsunod sa badyet ay nangangailangan ng pagkakaisa ninyong 
mag-asawa at ng inyong pamilya. Sa linggong ito, talakayin ang posibleng 
mga sistema ng pagbabadyet na maaari mong gamitin at ang mga paraan 
kung saan maaari mong i-adjust ang badyet mo kung sakaling magkaroon 
ka ng mga problema. Bukod pa riyan, talakayin ang iyong kasalukuyang 
pinansyal na prayoridad at iba pang mga pangmatagalang mithiin at ang 
mga plano mo para makamit ang mga ito. Maaari mong gamitin ang 
“Sample Family Council Discussion” outline sa ibaba. Tandaan, kung wala 
kang asawa, ang family council mo ay maaaring kabilangan ng isang room-
mate, kaibigan, kapamilya, o mentor.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Ano ang magagawa mo para mapaigi ang badyet mo?

 Ano ang kasalukuyan mong pinansyal na prayoridad? Talakayin 
an  ass ssm n  sa a ina  .

Part 2: Magplano

 Ano ang iyong mga pinansyal na prayoridad at pangmatagalang 
mithiin?

 Ano ang gagamitin mong sistema ng pagbabadyet para makasu-
nod sa badyet at ma-monitor ang iyong mga gastusin?

 Paano mo susundin ang iyong budget, at ano ang gagawin mo 
kung lumampas ka sa badyet?

Basahin:

HUWAG MAGDALA NG PER A K APAG LUMABAS NG BAHAY

Natanto naming mag-asawa na sa kung anong dahilan ay palaging mas malaki ang gastos namin sa 
mga bagay na walang-katuturan sa pagtatapos ng buwan; siguro bilang psychological reward o 
anuman. Kaya naging patakaran naming huwag magdala ng pera kapag lumabas ng bahay sa huling 
limang araw ng buwan. Tinatawag namin itong ‘linggo ng HUMAPEKALUBA,’ at natulungan kami nito na 
kapwa makatipid ng pera at mas mahusay na maiplano ang natitirang mga araw ng buwan.
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Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung 
ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata sa banal na 
kasulatan o sipi sa ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Sapagka’t alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay 
hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung 
mayroong maipagtatapos?” Lucas 14:28).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Pipili ako ng isang sistema ng pagbabadyet.

C  Tatalakayin ko sa aming family council ang pagsunod sa isang badyet.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto
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ANG ENVELOPE SYSTEM
Ang cash envelope system ay simple: matapos sumahod, ilagay mo kaagad 
ang halaga ng perang inilaan mo para gugulin sa bawat kategorya ng badyet 
sa sarili nitong sobre.

Halimbawa, ipagpalagay natin na nagbadyet ka ng 400 para sa kategoryang 
“groceries” sa buwang ito. Kapag natanggap mo ang sahod mo para sa 
buwang ito o para sa susunod na ilang linggo, ideposito ang halagang iyon (sa 
cash) sa isang sobre na may tatak na “Groceries.” Walang pera—at ang ibig 
sabihin nito ay walang pera—na lumalabas sa sobreng iyon maliban sa 
panggastos sa pagkain. Kung mamamalengke ka at nalaman mo na naiwan 
mo ang sobre sa bahay, umuwi ka at kunin mo ang sobre! Itala (sa simpleng 
notebook) ang lahat ng gastusin, para marepaso mo ito kalaunan sa oras ng 
inyong family council para maalala mo kung saan napupunta ang pera mo.

Sa isa pang sobre, ilagay ang nakabadyet na halaga para sa iyong mga 
pamasahe. Kukunin mo sa ikalawang sobreng ito kapag angkop ang bahaging 
kailangan para sa mga gastusing iyon, at imo-monitor mo ang bawat gastusin 
sa iyong notebook.

Hatiin ang bawat isa sa mga kategorya ng badyet mo nang ganito: pambayad 
sa upa o mortgage sa isang sobre; utilities sa isa pa; ikapu at mga handog-
ayuno sa isa pa; medical; insurance; at marami pang iba—bawat isa sa sarili 
nitong sobre.

Tuwing suweldo mo, ideposito ang angkop na bahagi ng buwanang nakabad-
yet na halaga sa bawat sobre para ang kabuuang halagang nakalagay sa 
bawat sobre bawat buwan ay ang halagang itinalaga mo sa iyong nakasulat 
na badyet.

Huwag gumastos nang higit sa binadyet mo. Kapag wala nang laman ang 
sobre, tapos ka na! Kung kailangan mo pang gumastos sa kategoryang iyon, 
kailangan mo itong kunin sa isa pang sobre. Para sa unang ilang buwan 
kailangan mong mag-adjust. Sa loob ng panahong iyon dapat ay may mas 
tumpak na ideya ka na kung sapat ang unang badyet na ginawa mo—malala-
man mo ang tunay na karaniwang gastusin makalipas ang ilang buwan.

Ginagamit ng ilan ang envelope system para sa lahat ng bagay. Ginagamit 
naman ng iba ang cash-only system para sa mga kategorya na malamang na 
matukso silang gastusan nang sobra, o hindi madaling i-monitor o kontrolin, 
tulad ng pagkain, restawran, paglilibang, gasolina, at damit. Anumang matira 
ay dapat mapunta sa iyong pinansyal na prayoridad.

Bu ali  a a ina

RESOURCES
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MGA DIGITAL SYSTEM
Kung natutukso kang gumastos nang higit kaysa nararapat kapag nakakita ka 
ng ekstrang pera, maaaring ang paggamit ng debit card ang pinakamainam 
mong opsiyon. Tulad ng cash envelope method, ang debit card ay kumukuha 
ng pera na nasa bank account mo na.

Sa paggamit ng debit card, napakahalagang i-monitor ang iyong mga gastusin 
dahil, hindi tulad ng cash-envelope system, walang mga limitasyon ang 
paggamit ng debit card sa mga kategorya ng badyet. Maaari mong irekord 
ang iyong mga gastusin gamit ang bolpen at papel o sa isang mobile phone o 
computer application.

Maraming magagamit na financial management apps para sa mga cell phone 
o iba pang mga mobile device. Ang apps na ito ay maaaring mag-store at 
mag-organisa ng impormasyon para sa iyo, at sa gayon ay maa-access mo ito 
sa iyong computer sa bahay o maging sa iba pang mga device.

Gumugol ng ilang oras sa linggong ito sa pagsasaliksik sa pinakamainam na 
apps na makukuha sa iyong wika at rehiyon, gamit ang katagang “money 
management,” “personal finance tools,” o “budgeting apps” sa pagsasaliksik. 
Marami sa mga ito ang libre o mura lang.

Tandaan, para mapanatiling protektado ang iyong impormasyon, i-access 
lamang ang iyong personal na pinansyal na impormasyon sa sarili mong mga 
device, hindi mula sa mga pampublikong computer.

Bu ali  a a ina
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MGA TAL A
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MGA TAL A
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PAGPROTEK TA SA 
IYONG PAMILYA L ABAN 

SA K AHIR APAN

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Gamitin	nang	Matalino	ang	Oras

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Protektahan	ang	Iyong	Pamilya		
Laban	sa	Kahirapan

	2.	 Bumuo	ng	Isang-Buwang		
Emergency	Fund

	3.	 Kumuha	ng	Sapat	na	Insurance
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MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Pumili ng sistema ng pagbabadyet.

C  Talakayin sa oras ng family council ang pagsunod sa isang  
badyet.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate sa Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang 
mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang pinili mong sistema ng pagbabadyet, at bakit? Anong mga 
katangian ng sistema ang pinakamahalaga sa iyo?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para makausap ang action partner mo. Ipakilala ang 
inyong sarili at pag-usapan kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
GAMITIN NANG MATALINO ANG ORAS 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

Bakit isa sa pinakadakilang mga kaloob ng Diyos ang oras?

“The Gift of Time,” makukuha sa srs.lds.org/videos.  
a an  i o  asa in an  a ina  .

Ano ang natutuhan mo kay Sister Benkosi?

Alma 34:32 at ang pahayag ni Pangulong Brigham Young  
(sa kanan)

AKTIBIDAD

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

➊
MAGLISTA NG MGA 

GAGAWIN

➋
MANALANGIN

➌
MAGTAKDA NG 

MGA PRAYORIDAD

➍
MAGTAKDA NG 
MGA MITHIIN, 

KUMILOS

➎
MAGREPORT

Tuwing umaga, ilista 
ang mga gagawin. 

Idagdag ang pangalan 
ng mga taong 
paglilingkuran.

Manalangin na 
mapatnubayan. 
Repasuhin ang 
iyong listahan 

ng mga gagawin. 
Makinig. Mangakong 
gawin ang lahat ng 

iyong makakaya.

Sa iyong listahan ng 
mga gagawin, isulat 

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

Makinig sa Espiritu. 
Magtakda ng mga 
mithiin. Magsikap 

nang husto. 
Magsimula sa 

pinakamahalagang 
gawain at gawin nang 
sunud-sunod ang iba 
pang nasa listahan.

Tuwing gabi, 
magreport sa Ama sa 
Langit sa panalangin. 
Magtanong. Makinig. 

Magsisi. Damhin 
ang Kanyang 
pagmamahal.

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

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

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

 Isagawa ang mga hakbang na ito sa araw-araw para magamit 
mo nang mas matalino ang iyong oras. Magreport tuwing gabi 
sa Ama sa Langit sa iyong mga dalangin.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa matalinong paggamit ng oras.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Mangakong 
gawin:

“Sapagkat masdan, ang 
buhay na ito ang 
panahon para sa mga 
tao na maghanda sa 
pagharap sa Diyos; oo, 
masdan, ang araw ng 
buhay na ito ang araw 
para sa mga tao na 
gampanan ang kanilang 
mga gawain.”

ALMA 34:32

“Oras lang ang puhunan 
dito sa lupa. . . . Kung 
gagamitin sa tamang 
paraan, daragdag ito sa 
iyong kaginhawahan, 
kaluwagan, at kasiyahan. 
Isaalang-alang natin ito, 
at huwag nang maupo 
na nakahalukipkip, na 
nagsasayang ng oras.”

BRIGHAM YOUNG, sa 
Discourses of Brigham 
Young, pinili ni John A. 
Widtsoe (1954), 214
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ANG KALOOB NA ORAS
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, pumili ng mga gaganap na tauhan at 
ipabasa ang script na ito.

KOFI: Hello, Sister Benkosi. Kumusta?

SISTER BENKOSI: Okey ka ba, Kofi?

KOFI: Hello, Sister Benkosi. Marami po 
akong ginagawa. Kailangan kong magtra-
baho at magsilbi at tumulong sa pamilya 
o . . . a  may oo ba  a a o. an  

talaga ang oras ko!

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

KOFI: Ano po?

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

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

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

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

Nagbabasa ako ng mga banal na 
kasulatan. Pagkatapos inililista ko ang 
gagawin ko sa araw na iyon.

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

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

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

SISTER B.: Oo, Kofi. At ipinagdarasal ko 
na bigyan ako ng lakas at karunungan. 
Ipinagdarasal ko na “[pabanalin ng Diyos] 
ang [aking] pagganap.” Iyan ang sabi sa 

  i .

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

Pagkatapos tinitingnan ko ang listahan 
ko. Nilalagyan ko ng 1 ang pinakamahala-
ga, at ang sumunod ay 2.

KOFI: Paano ninyo nalalaman kung ano 
ang uunahin?

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

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

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

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

KOFI: Parang madaling mahirap.

SISTER B.: Tama ka! Bago ako matulog, 
nagdarasal ako. Nagrereport ako sa Ama 
sa Langit. Sinasabi ko sa Kanya ang 
nangyari sa maghapon. Nagtatanong 
ako. Itinatanong ko kung ano pa ang 
mapagbubuti ko. Nakikinig ako. Madalas 
kong madama ang Kanyang pagmama-
hal. Alam ko na pinag-iibayo Niya ang 
sinisikap kong gawin. Tapos panatag na 
ako, Kofi, at natutulog na ako.

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

Bu ali  a a ina
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MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

TALAKAYAN NGAYON:

2 

PROTEKTAHAN ANG  
IYONG PAMILYA LABAN  
SA KAHIRAPAN

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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1. PROTEKTAHAN ANG IYONG PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN

Ang paghahanda ay isang mabisang alituntunin ng ebanghelyo. Nanganga-
o an  an inoon na  n  ayo ay an a ayo ay in i ma a a o ”  a    

38:30).

Matapos ang ating obligasyon na magbayad muna sa Panginoon sa pama-
magitan ng ikapu at iba pang mga handog, ang pangalawang obligasyon 
natin ay kumilos para protektahan ang ating pamilya mula sa kahirapan. 
Magagawa lamang natin ito kung magkakaroon tayo ng pangmatagalang 
pananaw. Sa kabanatang ito matututo tayo ng dalawang hakbang para 
maprotektahan ang ating pamilya laban sa kahirapan sa pera:

 Bumuo ng isang-buwang emergency fund

 Kumuha ng sapat na insurance 

Mag-ukol ng ilang sandali para tingnan ang Financial Stewardship Success 
Map. Sa palagay mo, bakit pangalawang prayoridad ang protektahan ang 
iyong pamilya laban sa kahirapan matapos kang magbayad ng mga ikapu at 
mga handog?

Talakayin:

2. BUMUO NG ISANG-BUWANG EMERGENCY FUND

Sa pamamagitan ng pag-monitor sa iyong mga gastusin kahit sa loob lang 
ng apat na linggo, dapat ay tukoy mo na ngayon ang halaga ng perang 
kailangan para sa isang-buwang halaga ng mga gastusin sa buhay. Dapat ay 
katumbas ng iyong isang-buwang emergency fund ang halagang ito.

Para sa iyong isang-buwang emergency fund, dapat kang magtabi ng pera  
sa isang ligtas at madaling puntahang lugar tulad ng isang bank account. 
Huwag gamitin ang perang ito para sa anumang bagay maliban sa mga 
emergency. Kung may emergency ka at kailangan mong gamitin ang pera 
mula sa iyong isang-buwang emergency fund, agad simulang maglagay ng 
pera sa pondo hanggang sa maibalik ito nang buo. Kalaunan, pagkatapos 
mong mabayaran ang lahat ng iyong consumer debt, magsisimula kang 
mag-impok ng sapat na pera para sa mga gastusin mo para sa tatlo hang-
gang anim na buwan (tatalakayin natin ang hakbang na ito sa kabanata 9).

Basahin:

Basahin:
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Kailangan mong sikaping makabuo ng isang-buwang emergency fund sa 
lalong madaling panahon. Ilagay ang anumang ekstrang pera mo sa iyong 
emergency fund hanggang sa makumpleto ito. Kahit may utang ka, bayaran 
lamang ang minimum na kailangang bayaran hanggang sa makabuo ka ng 
isang-buwang emergency fund. Para mapabilis ang prosesong ito, maaari 
kang maghanap ng ekstra o mas magandang trabaho, magbenta ng ilang 
bagay na hindi mo kailangan, o magtanggal ng ilang gastusing hindi 
kailangan.

Anong mga pagpapala ang maaaring dumating sa iyong pamilya sa pagka-
karoon ng isang-buwang emergency fund? Bakit ka dapat magbuo ng isang 
emergency fund bago ka magbayad ng utang?

Talakayin:

3. KUMUHA NG SAPAT NA INSURANCE

Paano maaapektuhan ang kabuhayan mo o ng pamilya mo kung isa sa inyo 
ang magkasakit nang malubha o magkaroon ng kapansanan, o marahil ay 
pumanaw pa? Ano ang magiging epekto ng isang bagay na tulad ng sunog 
sa bahay o isang malubhang aksidente sa kotse sa inyong kabuhayan? 
Nangyayari ang ganitong uri ng mga paghihirap, at kung hindi tayo handa, 
maaaring magsanhi ng malaking problema sa pera ang mga ito. Ang isang 
magandang pagkunan ng proteksyon laban sa posibleng kahirapan ay ang 
insurance. Ang insurance ay isang pakikipag-ayos kung saan ginagarantiya-
han ng isang organisasyon (karaniwa’y isang insurance agency) na babaya-
ran nila ang isang tao para sa partikular na kahirapan kapalit ng isang fixed 
na bayad.

Itinuro ni Pangulong N. Eldon Tanner, “Walang bagay na tila tiyak na tiyak na 
katulad ng di-inaasahang mga pangyayari sa ating buhay. Sa pagtaas ng 
halaga ng pagpapagamot, health insurance lamang ang paraan para 
matustusan ng karamihan sa mga pamilya ang gastos sa malubhang 
a si n  a am aman  o an an ana . . . . n  i  ins an  ay na a aan 
ng daan para patuloy na kumita kapag namatay nang maaga ang bumubu-
hay sa pamilya. Bawat pamilya ay dapat maglaan para sa wastong health at 
life insurance” (“Constancy amid Change,” Ensign, Nob. 1979, 82).

Bakit napakahalaga ng insurance? Anong mga biyaya ang maaaring duma-
ting sa pagkakaroon ng sapat na insurance?

Talakayin:

Basahin:



95

Mga benepisyo ng Insurance
Makakatulong ang insurance para protektahan ka mula sa matinding 
problema sa pera na dulot ng aksidente at iba pang mga kahirapan.

AKTIBIDAD (5 minuto)

Bilang grupo, repasuhin ang dalawang sitwasyon sa ibaba. Pagkatapos ay talakayin kung 
paano naging kapaki-pakinabang ang insurance sa mga sitwasyong ito.

Scenario 1: Nasangkot ka sa isang aksidente at ikaw ang may kasalanan. Napinsala nang 
malubha ang kotse mo, gayundin ang driver ng kabilang panig. Ikaw at ang driver ay kapwa 
nasugatan at kinailangang magpagamot. Ang kabuuang halaga para maipaayos ang dala-
wang sasakyan at bayaran ang medical bills ay umabot sa mahigit 15,000.

WALANG INSURANCE MAY INSURANCE

Kabuuang halaga 15,000 15,000

Halagang sakop ng insurance 0 12,000

Gastos na dapat mong 
bayaran

15,000 3,000

Scenario 2: Nagtrabaho ang isang 45-taong-gulang na ama bilang electrician at kumikita ng 
3,500 kada buwan. Siya ang tanging bumubuhay sa kanyang asawa at tatlong anak. Napinsa-
la ang kanyang likod at hindi na makakapagtrabaho bilang electrician. Hindi siya kikita ng 
pera hanggang sa makahanap siya ng ibang trabaho, na maaaring mangailangan ng pag-
aaral o iba pang training.

WALANG INSURANCE MAY INSURANCE

Buwanang kita mula sa 
trabaho

0 0

Buwanang kita mula sa 
insurance

0 3,000

Kabuuang buwanang kita 0 3,000

Basahin:
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Uri ng Insurance
Hindi mo kailangang ikuha ng insurance ang lahat ng bagay—kaya nga 
bumubuo ka ng emergency fund at iba pang savings. Gayunpaman, maha-
lagang protektahan mo ang iyong sarili laban sa kahirapan na maaaring 
ma in  abi a  sa iyo. in o n  an on  a ion  . omn y na ayo ay 
. . . inay an na  ma abi n  a a a ma nan an  m a m n y 
at magkaroon ng sapat na health, home, at life insurance” (“Principles of 
Temporal Salvation,” Ensign, Abr. 1981, 6).

Maraming uri ng insurance, ngunit ang apat na pinaka-karaniwan ay ito:

 Property insurance: Ang property insurance, tulad ng homeowners, 
renters, at automobile insurance, ay makakatulong sa pagbabayad ng 
pagpapalit o pagpapakumpuni ng ari-arian kung sakaling mapinsala ito 
nang malubha, manakaw, o masira.

 Health insurance: Ang health insurance ay makakatulong sa pagbaba-
yad ng halaga ng health care, mula sa pagbabayad sa well-care visits at 
pagpapagamot ng sakit hanggang sa pagbabayad para sa malulubhang 
pagkakasakit. Depende sa iyong lokasyon, ang health care ay maaaring 
isang serbisyo ng pamahalaan at maaaring magkaiba-iba ang pangangai-
langan mo sa health insurance.

 Life insurance: Ang life insurance ay nagbibigay ng pera sa isang 
pamilya kapag namatay ang naka-insure na miyembro ng pamilya.

 Disability insurance: Ang disability insurance ay ginagarantiyahang 
bayaran ang isang bahagi ng kita ng taong naka-insure kung magkaroon 
siya ng kapansanan at hindi makapagtrabaho sa matagal na panahon.

AKTIBIDAD (3 minuto)

Makipagpares sa iyong asawa o action partner, at ibahagi ang pagkaunawa ninyo tungkol sa 
property, health, life, at disability insurance. Talakayin kung anong mga uri ng insurance ang 
mahalagang kunin para sa inyong sitwasyon.

Basahin:



97

Mga Presyo ng Insurance
Ngayong nauunawaan na natin ang insurance at ang ilan sa mga potensyal 
na pakinabang nito, pag-usapan natin ang ilan sa mga presyo. Ang dala-
wang pangunahing uri ng presyo o mga gastusing nauugnay sa insurance 
ay ang premium at ang deductible.

Ang premium ay kumakatawan sa presyo ng insurance—o ang perang 
babayaran mo nang direkta (kadalasa’y monthly o annually) sa insurance 
company kapalit ng coverage.

Ang deductible ay kumakatawan sa halagang babayaran mo para sa iyong 
mga gastusin (tulad ng mga gastusing medikal o ang nagastos sa pagpapa-
kumpuni ng sasakyan) bago bayaran ng insurance company ang natitirang 
halaga.

Cost-Benefit Analysis
Kapag nagkukumpara ng mga insurance plan, totoong sinisikap mong 
ikumpara kung magkano ang ibabayad mo sa plan laban sa kung ano ang 
potensyal na maibibigay nito sa coverage. Makakatulong na ikumpara ang 
best-case sa worst-case scenarios.

Annual Minimum Cost (Ang Best-Case Scenario)

Para makalkula ang annual minimum cost, i-multiply lamang ang iyong 
monthly premium sa 12 buwan (12 x monthly premium), o tingnan ang 
annual premium kung minsan sa isang taon ka lang sinisingil. Ipinapalagay 
sa sitwasyong ito na wala kang insurable event sa taon na iyon.

Annual Minimum Cost (Ang Worst-Case Scenario)

Para makalkula ang iyong annual maximum cost, idagdag ang iyong annual 
minimum cost sa annual deductible ([12 x monthly premium] + deductible). 
Ipinapalagay sa scenario na ito na ang mga gastusin ng insurable event ay 
higit pa sa iyong annual deductible.

Gamit ang impormasyong ito maikukumpara mo na ngayon ang mga 
gastusing sakop ng iba’t ibang plan. Ipinamamalas sa sumusunod na 
halimbawa ang isang paraan na maikukumpara mo ang mga plan.

Basahin:

Basahin:
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CALCULATOR EXERCISE

Step 1: Maghati-hati sa maliliit na grupo ng tigdadalawa o tig-aapat na tao.

Step 2: Basahin ang sumusunod na scenario bilang isang maliit na grupo. Dapat gamitin ng 
bawat tao sa grupo ang kanyang calculator, tulad ng sinabi. Magtulungan kung kailangan, at 
tiyaking makuha ng bawat tao ang tamang sagot.

Paunawa: Tingnan ang “Resources” section sa dulo ng kabanata para sa mga sagot.

Kunwari’y pinagkukumpara mo ang dalawang renters insurance plan: isang 
plan na may high deductible na 2,000 na nagkakahalaga ng 10 kada buwan, 
at isang plan na may lower deductible na 500 na nagkakahalaga ng 40 kada 
buwan.

Dapat kalkulahin ng bawat tao sa grupo ang annual minimum at maximum 
costs para sa bawat plan. Isulat ang mga sagot mo sa ibaba.

ANNUAL MINIMUM COST ANNUAL MINIMUM COST

High-deductible plan

Low-deductible plan

Magkano ang matitipid mo sa high-deductible plan sa best-case scenario 
(ipagpalagay nang ang annual minimum cost lang ang binabayaran mo)? 
Isulat ang mga sagot mo sa ibaba.

Sagot:  

(Low-deductible plan annual minimum cost) – (High-deductible plan annual 
minimum cost)

Basahin:

Kalkulahin:

Kalkulahin:

Hint:
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Pansinin na sa best-case scenario, makakatipid ka ng 360 sa high-deduc-
tible plan. Ibig sabihin ay kahit kailangan mong magbayad hanggang 360 sa 
mga gastusing nauugnay sa pangungupahan, mas mura pa ring kumuha ng 
high-deductible plan, para sa sitwasyong ito. Gayunman, hindi ganito ang 
nangyayari sa worst-case scenario.

Magkano ang matitipid mo sa lower-deductible plan sa worst-case scenario 
(ipagpalagay nang ang annual maximum cost ang binayaran mo)? Isulat ang 
mga sagot mo sa ibaba.

Sagot:  

(High-deductible plan annual maximum cost) – (Low-deductible plan annual 
maximum cost)

Sa worst-case scenario, kung saan kinailangan mong bayaran ang maxi-
mum annual cost, halos doble ang matitipid mo (mahigit 1,000) sa pagpili 
sa lower-deductible plan. Habang namimili ka sa mga insurance plan at 
opsiyon, isaalang-alang ang sitwasyon mo o ng iyong pamilya para mapili 
mo ang plan na pinakaakma sa inyong mga pangangailangan.

Basahin:

Kalkulahin:

Hint:

Basahin:
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Pagsasaalang-alang sa Iba pang mga Benepisyo
Sa aktibidad na katatapos lang natin, in-evaluate natin ang isang uri ng 
property insurance plan (renters insurance). Magagamit natin ang ganitong 
klaseng proseso kapag ipinagkukumpara ang iba pang mga uri ng insu-
rance. Gayunman, madalas ay may iba pang mga dapat isaalang-alang, 
hindi lamang ang potensyal na minimum at maximum costs. Narito ang 
ilang dagdag na tanong kapag sinusuri ang iba’t ibang insurance plans:

 Anong mga serbisyo o pangyayari ang sakop nito?

 Ano ang mga uri at limitasyon ng coverage?

 Ano ang reputasyon ng insurance provider?

 May mga diskwento bang maaaring ibigay sa iyo?

 Gaano kaposible na halos minimum lang ang mga gastusin na mangga-
galing sa bulsa mo ang pambayad?

 Gaano kaposible na maximum ang mga gastusin na manggagaling sa 
bulsa mo ang pambayad?

Basahin:
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TAUNANG CHECKUP

Dati akong nagbebenta ng insurance, at alam kong tumataas ang mga presyo nito sa paglipas ng 
panahon. Hindi na ako nagbebenta ng insurance, pero pinagkukumpara ko ang mga presyo ng mga 
insurance plan taun-taon para matiyak na pinakamaganda ang nakukuha ko. Tuwing Nobyembre 
nirerepaso ko ang mga plan ko at humihingi ako ng mga quotation mula sa iba pang mga kumpanya. 
Napapanatili kong mababa ang gastos ko dahil dito.

TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG EMERGENCY FUND AT 
INSURANCE

Sa inyong family council sa linggong ito, talakayin ang mga paraan para 
mabuo ang inyong isang-buwang emergency fund. Magpasiya rin kung 
aling mga insurance plan ang mahalaga para sa inyong pamilya, at siyasatin 
ang mga insurance policy. Maaari mong gamitin ang “Sample Family Council 
Discussion” outline sa ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Kumusta ang pagsunod mo sa iyong badyet?

 May sapat ka bang insurance? Anong mga insurance policy ang 
kailangan mo sa iyong sitwasyon?

Part 2: Magplano

 Kung wala kang sapat na insurance, aling insurance coverage 
ang dapat mong kunin? Magsagawa ng cost-benefit analysis ng 
makukuhang mga plan (tingnan sa mga pahina 97–98).

 Ano ang magagawa mo para mabilis na mabuo ang iyong isang-
buwang emergency fund?

Basahin:
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PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto

Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung 
ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata sa o sipi sa 
ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at ihanda mo sa iyo  
sa parang; at pagkatapos ay itayo mo ang iyong bahay”  
(Mga Kawikaan 24:27).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?
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Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Sisimulan kong buuin ang aking isang-buwang emergency fund at sasaliksikin 
ang angkop na mga opsiyon sa insurance.

C  Tatalakayin ko sa aming family council ang aking emergency fund at mga 
insurance plan.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto
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MGA SAGOT SA CALCULATOR ACTIVITY

Dapat kalkulahin ng bawat tao sa grupo ang mga annual minimum at 
maximum cost para sa bawat plan. Isulat ang mga sagot mo sa ibaba.

ANNUAL MINIMUM COST ANNUAL MAXIMUM COST

High-deductible plan 12 x 10 = 120 120 x 2,000 = 2,120

Low-deductible plan 12 x 40 = 480 480 x 500 = 980

Magkano ang matitipid mo sa high-deductible plan sa best-case scenario 
(ipagpalagay nang ang binabayaran mo lamang ay ang annual minimum 
cost)? Isulat ang mga sagot mo sa ibaba.

a o 480 – 120 = 360
(Low-deductible plan annual minimum cost) – (High-deductible plan annual 
minimum cost)

Magkano ang matitipid mo sa lower-deductible plan sa worst-case scenario 
(ipagpalagay nang kinailangan mong bayaran ang annual maximum cost)?

a o 2,120 – 980 = 1,140
(High-deductible plan annual maximum cost) – (Low-deductible plan annual 
maximum cost)

Kalkulahin:

Kalkulahin:

Hint:

Kalkulahin:

Hint:

RESOURCES
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MGA TAL A
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MGA TAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAG-UNAWA SA UTANG

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Magpakita	ng	Integridad

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Unawain	ang	Utang
	2.	 Unawain	ang	mga	Realidad	ng		

Iyong	Utang
	3.	 Hangaring	Makaahon	sa	Pagkakautang
	4.	 Daigin	ang	“Likas	na	Tao”

7
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 A A A A A

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Simulang buuin ang aking isang-buwang emergency fund.

C  Talakayin sa family council ang aking emergency fund at mga 
insurance plan.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate sa Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang 
mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang nagawa mong kakaiba para makapag-impok ng pera para sa 
iyong isang-buwang emergency fund?

 Kumusta ang pagtalakay mo sa inyong family council tungkol sa mga 
insurance plan at pagbubuo ng iyong emergency fund?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
sarili at pag-usapan kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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“At nais kong inyong 
pakatandaan, na 
sinuman sa inyo ang 
manghiram sa kanyang 
kapitbahay ay nararapat 
na isauli ang bagay na 
kanyang hiniram, 
alinsunod sa kanyang 
pinakipagkasunduan, o 
kung hindi, kayo ay 
magkakasala; at marahil, 
inyong papapangyarihin 
ang inyong kapitbahay 
na magkasala rin.”

MOSIAS 4:28

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

JOB 27:5

MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAGPAKITA NG INTEGRIDAD 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

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

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

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

Mga Saligan ng Pananampalataya 1:13 at Job 27:5 (sa kanan)

AKTIBIDAD

Bigyang mag-isa ng rating ang sarili mo sa sumusunod na mga aspeto.

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

_______1.  Tinutupad ko ang lahat ng aking pangako, ipinangakong gawin, at tipan.
_______2.  Lubos akong tapat sa mga sinasabi ko at sa mga rekord na iniingatan ko.
_______3.  Hindi ako nagsasalita nang labis-labis para magmukhang mas maganda ang 

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

hindi akin.
_______5.  Lubos ang katapatan ko sa aking asawa sa salita at sa gawa.
_______6.  Hindi ako nandaraya kahit kailan, kahit alam kong hindi ako mahuhuli.
_______7.  Kapag may napulot akong isang bagay na hindi akin, isinasauli ko ito sa may-ari.
_______8.  Lagi kong binabayaran ang perang hinihiram ko.

Basahin ang Mosias 4:28 (sa kanan) at ang pahayag ni Elder 
os   . i in sa a ina  . a i  ai an an n  sona  na 
integridad sa pagbabayad ng utang o business o student loan 
(tulad ng PEF loan)?

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

 Pag-igihin ang isa sa walong aspetong binigyan mo ng rating sa 
itaas.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa integridad.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

“Naniniwala kami sa 
pagiging matapat.”

MGA SALIGAN NG 
PANANAMPALATAYA 
1:13
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ANONG IBIBIGAY NG TAO NA KATUMBAS SA KANIYANG BUHAY?
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

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

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

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

(“Anong Ibibigay ng Tao na Katumbas sa 
Kaniyang Kaluluwa?” Ensign o Liahona, 
Nob. 2012, 34.)

Bu ali  a a ina

“Ang ibig sabihin ng 
integridad ay laging 
gawin ang tama at 
mabuti, anuman ang 
ibunga nito. Ibig sabihin 
ay maging matwid sa 
kaibuturan ng ating 
kaluluwa, hindi lamang 
sa ating mga kilos kundi, 
ang mas mahalaga, sa 
ating puso’t isipan. . . . 
Ang kaunting pagsisinu-
ngaling, kaunting 
pandaraya, o kaunting 
pananamantala ay hindi 
kalugud-lugod sa 
Panginoon. . . . Ang 
pinakadakilang gantim-
pala ng integridad ay 
ang pagsama ng Espiritu 
Santo sa tuwina, . . . na 
gagabay sa lahat ng 
ating ginagawa.”

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

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

3 ALISIN ANG UTANG

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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1. UNAWAIN ANG UTANG

Ang utang ay paghiram ng perang hindi iyo. Ito ay karaniwang may dagdag 
na halaga, na tinatawag na interes. Ang interes ay porsiyento ng halagang 
inutang. Sa huli ay mas malaki ang babayaran mo para sa hiniram mo, kung 
minsa’y napakalaki pa nga. Ang mga utang ay may kasamang inaasahang 
mga paghuhulog, at inaasahan na buung-buo mong babayaran ang lahat ng 
hiniram mo pati na ang interes.

Bakit nanghihiram ng pera ang mga tao?Talakayin:

Lagi tayong pinapayuhan ng mga propeta na umiwas sa pangungutang. 
in o ni an on  b   . an  na  n  may isan  ba ay na ma a a-

tid ng kapayapaan at katiwasayan sa puso ng tao, at sa pamilya, ito ay ang 
mamuhay ayon sa ating kinikita. At kung may isang bagay na nakakapagod at 
nakakapanghina at nakakalungkot, iyon ay ang magkaroon ng mga utang at 
obligasyon na hindi kayang bayaran ng isang tao” (Gospel Standards: Sermons 
and Writings of Heber J. Grant, tinipon ni G. Homer Durham, [1941], 111).

Sa susunod na dalawang kabanata ay matututo kang sumunod sa payo ng 
mga propeta na umahon sa pagkakautang.

Gumugol ng dalawang minuto para pag-isipan ang mga desisyon mo 
ukol sa pera na hindi maganda ang kinalabasan. Ano ang mga ibinunga 
nito? Gaano katagal mo nadama ang mga epekto nito? Paano ito 
nakaapekto sa iyo, sa pagsasama ninyong mag-asawa o pamilya, at sa 
kakayahan mong maglingkod sa iba?

Pag-isipang 
mabuti:

Basahin:

Basahin:
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Umiwas sa Pangungutang
Nagpayo ang mga propeta na iilan lang ang makatwirang dahilan para 
mangutang at na kapag nangutang ka ay dapat mo itong bayaran sa lalong 
ma a in  ana on. in o ni an on  o on  . in y na an  ma a -
wirang pag-utang para bumili ng bahay na abot-kayang bayaran at marahil 
para sa ilang iba pang bagay na kailangan ay katanggap-tanggap. Subalit 
mula sa aking kinauupuan, malinaw na malinaw kong nakikita ang matitin-
ding trahedya ng marami na hindi nag-iisip na nanghiram ng mga bagay na 
hindi nila talaga kailangan” (“I Believe,” Ensign, Ago. 1992, 6).

Depende sa sitwasyon, ang utang ay maaaring katanggap-tanggap para sa 
sumusunod na mga gastusin:

 Isang disenteng bahay na abot-kayang bayaran

 Makatwirang mga gastusin sa pag-aaral na hahantong sa mas magan-
dang trabaho

 Simple at pangunahing transportasyon (kung kailangan lamang)

Dapat mong iwasang mangutang para sa iba pang mga bagay bukod pa 
rito. Sa halip, mag-impok para sa mga gastusin.

Mag-ukol ng dalawang minuto para pag-isipan ang sumusunod na 
tanong at isulat ang mga naiisip mo: Ano kaya ang pakiramdam ng 
walang utang?

Pag-isipang 
mabuti:

Basahin:

PAGPAPAIKLI NG AMING K ADENANG PAPEL

Nag-aral ako sa isang mamahaling graduate school. Nagkaroon ako ng magandang trabaho 
pagkatapos pero mahigit isang daang libong dolyar ang utang ko. MATAGAL akong naghintay bago 
ko nabayaran nang buo ang utang na iyon. Isang araw ng Sabado, gumawa kaming mag-asawa ng 
kadenang papel na bawat kawing ng kadena ay sumasagisag sa $1,000. May 100 ang mga kawing! 
Inilagay namin ang aming kadenang papel sa salas at tinatanggalan namin ng isang kawing tuwing 
makakabayad kami ng $1,000 pa. Kahit ilang taon pa bago kami mawalan ng utang, nasisiyahan 
kaming masdan ang pag-ikli ng aming kadenang papel, at napakagandang paraan nito para turuan 
ang aming mga anak tungkol sa utang, at isali ang buong pamilya sa aming minimithi.
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Umahon sa Pagkakautang
Maaari kang makaahon sa pagkakautang! Ang agresibong paghuhulog sa 
utang ay mangangailangan ng malaking sakripisyo, ngunit magagawa mo 
ito. Nasa ibaba ang limang mahahalagang alituntunin sa pag-ahon sa 
pagkakautang. Tatalakayin natin ang unang tatlo sa kabanatang ito.

 1. Unawain ang mga realidad ng iyong utang
 2. Hangaring makaahon sa pagkakautang
 3. Daigin ang tendensiya ng likas na tao na humahantong sa 

pangungutang
 4. Tumigil sa pangungutang
 5. Bayaran ang iyong mga utang

Ano ang mga naiisip o impresyon mo mula sa pagbabasa ng limang 
alituntuning ito?

Talakayin:

2. UNAWAIN ANG MGA REALIDAD NG IYONG UTANG

Magkano ang utang mo? Ano ang mga interest rate? Magkano ang mga 
hulog? Gaano katagal bago mo mabayaran ang utang mo, at magkano ang 
interes na babayaran mo? Mahalagang malaman ang mga bagay na ito 
habang sinisikap mong makaahon sa pagkakautang. Para magawa ito, lilikha 
ka ng debt inventory [imbentaryo ng utang]. Nasa ibaba ang isang sample 
debt inventory table.

DESKRIPSYON BALANSE INTEREST RATE BUWANANG 
HULOG

Credit card #1 4,000 17% 97

Credit card #2 6,500 19% 168

Kotse 5,000 3.00% 145

Student loan 18,000 5.50% 300

Mortgage 170,000 4.50% 1,050

Sa inyong family council sa linggong ito, gagawa kayo ng ganitong table. 
Tiyaking punan ang lahat ng impormasyon para sa bawat utang.

Basahin:

Basahin:
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3. HANGARING MAKAAHON SA PAGKAKAUTANG

Para magawa ang anumang mahirap na bagay, kabilang na ang pag-ahon sa 
pagkakautang, kailangan ay mas malakas ang hangarin mo kaysa mga 
ba a i . in o ni  a in  . a s na  a a  na a oon ayo n  
pangitain ng maaari nating kahinatnan, nag-iibayo ang ating hangarin at 
lakas na kumilos” (“Hangarin,” Ensign o Liahona, Mayo 2011, 44). Para 
magtagumpay, magtuon sa iyong mithiing makaahon sa pagkakautang at 
wariin kung ano ang magiging buhay mo kapag wala ka nang pasan na 

an . in o ni  a   . a  na  n  i ini ii  na in  an a in  sa 
paglipas ng panahon, ang siyang kahihinatnan natin sa huli” (“According to 
the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, Nob. 1996, 21).

Bakit mo gustong makaahon sa pagkakautang? Ano ang magagawa mo na 
hindi mo nagagawa ngayon?

Talakayin:

 A  A  A  A A

Sa Aklat ni Mormon, itinuro ni Haring Benjamin na, “Sapagkat ang likas na 
tao ay kaaway ng Diyos, at naging gayon mula pa sa pagkahulog ni Adan, at 
magiging gayon, magpakailanman at walang katapusan, maliban kung 
kanyang bigyang-daan ang panghihikayat ng Banal na Espiritu, at hubarin 
ang likas na tao at maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad-sala ni 
Cristo, ang Panginoon, at maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, 
mapagpakumbaba, mapagtiis, puno ng pag-ibig” (Mosias 3:19). Para maihu-
bad ang likas na tao, kailangan nating tandaan ang mga alituntuning 
natutuhan natin mula sa kabanata 4 tungkol sa pagpapanatili ng pangmata-
galang pananaw. Tulad ng mga bata sa eksperimento sa marshmallow, 
kailangan nating matutuhang ipagpaliban ang mga panandaliang kasiyahan 
upang makamit ang mga pangmatagalang mithiin.

Kabilang sa mga tendensiya ng “Likas na tao” ang:

 Pabigla-biglang pagbili at di-mapigilang paggastos.

 Kamangmangan o kapabayaan tungkol sa realidad ng ating pananalapi.

 Pag-iimbot at pagkumpara ng ating sarili sa iba.

Ang pagpapaubaya sa likas na tao ay malamang na umakay sa atin na 
mangutang at magkaroon ng stress sa pananalapi. Sa kabilang dako, sa 
paghahangad nating sundin ang mga “panghihikayat ng Banal na Espiritu,” 
bibigyan tayo ng kakayahan ng kapangyarihan ng Pagbabayad-sala na 
maging matatag sa harap ng kagipitan.

Basahin:

Basahin:
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Ano ang ibig sabihin ng hubarin ang likas na tao?Talakayin:

Tingnan pa natin nang mas mabuti ang ilan sa mga tendensiyang ito ng 
likas na tao sa konteksto ng self-reliance.

Pabigla-biglang pagbili at Di-Mapigilang Paggastos

Mag-ukol ng ilang minuto para pag-isipan ang sumusunod na mga 
tanong at isulat ang iyong mga sagot sa ibaba: Kailan ka huling bumili 
nang pabigla-bigla ng isang mamahaling bagay? Ano iyon? Paano mo 
sana nagamit nang mas epektibo ang perang iyon sa ibang bagay?

Pag-isipang 
mabuti:

 

 

 

 

Malamang na nakabili na tayong lahat nang pabigla-bigla o hindi natin 
napigilan. Kung minsa’y gumagastos tayo kapag dismayado o galit tayo. 
Kung minsa’y gumagastos tayo dahil pakiramdam natin ay marapat lang na 
gantimpalaan natin ang ating sarili. Kung minsa’y natutukso tayo sa bagsak-
presyo o promosyon na maniwala na kailangan natin ang isang bagay 
samantalang hindi naman talaga. Maraming dahilan kaya tayo gumagastos 
sa mga bagay na hindi natin kailangan kapalit ng pagbabayad para sa mga 
bagay na pinakamahalaga. Ang sumusunod na aktibidad ay tutulungan 
tayong maunawaan kung bakit pabigla-bigla tayo sa pagbili.

Basahin:

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Step 1: Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga gawi sa di-mapigilang 
paggastos sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa ibaba.

Step 2: Matapos mong sagutan ang questionnaire, makipagpares sa asawa mo  
(kung nariyan siya) o sa action partner at talakayin ang mga sumusunod:

◦ Ano ang ilang pattern na napansin mong may kaugnayan sa  
di-mapigilan o pabigla-biglang paggastos?

◦ Ano ang magagawa mo para maprotektahan ka mula sa iyong 
sarili?

ANO ANG PAKIRAMDAM KO KAPAG GUMAGASTOS AKO NANG 
PABIGLA-BIGLA? (Tsekan ang lahat ng angkop.)

 Nag-iisa
 Naiinip
 Nasasabik
 Bukas-palad
 Masaya
 Gutom

 Galit
 Malungkot
 Nai-stress
 Pagod
 Hindi pinahahalagahan

ANO ANG BINIBILI KO KAPAG GUMAGASTOS AKO NANG PABIGLA-BIGLA? 
(Tsekan ang lahat ng angkop.)

 Damit
 Pagkain sa mga restawran
 Mga electronic device o accessory
 Libangan

 Mga regalo
 Mga kasangkapan o dekorasyon sa bahay
 Mga meryenda at inumin
 Biyahe

SINO ANG KASAMA KO KAPAG GUMAGASTOS AKO NANG 
PABIGLA-BIGLA?

 Mga Bata
 Mga Katrabaho
 Mga Kaibigan

 Wala; nag-iisa ako
 Asawa

Paano natin madaraig ang mga tendensiyang bumili nang pabigla-bigla? 
Ano ang nagawa mo noong araw para madaig ang mga pabigla-biglang 
pagbiling iyon?

Talakayin:
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Kamangmangan o Kapabayaan tungkol sa Sitwasyon ng ating 
Pananalapi.

Sa Aklat ni Mormon, kinastigo ni Nephi sina Laman at Lemuel sa pagiging 
“manhid” at hindi pagdama sa impluwensya ng Espiritu sa kanila (tingnan sa 

  i . n  a in  m a a i i ay ma a as ma a a a i as n  a in  
puso, kaya nahihirapan tayong madama ang mga pahiwatig ng Espiritu 
kapag kailangan tayong magbago. Kung minsa’y maaari nating piliing 
balewalain ang realidad ng ating sitwasyon dahil “manhid” tayo. Maaaring 
gusto nating iwasang i-monitor ang mga gastusin o tingnan ang ating mga 
bank account. Kung gumagamit tayo ng mga credit card o iba pang consu-
mer credit, ang kapabayaang ito ay maaari tayong ihantong kaagad sa 
pagkakautang.

Kung minsa’y gagastos nang walang ingat ang isang kabiyak o ang mag-asa-
wa, na ipinapalagay na ang asawa niya ang responsable sa sitwasyon ng 
pananalapi ng pamilya. Tandaan, ang mag-asawa ay kapwa responsable sa 
pananalapi ng kanilang pamilya, at ang pagbabalewala o paglilipat ng ating 
responsibilidad ay lalong magtutulak lang sa atin sa mas malaking proble-
ma sa pera.

Bakit mahilig ang ilan na balewalain ang realidad ng kanilang sitwasyon? 
Paano mo madaraig ang pagiging “manhid” tungkol sa sitwasyon ng iyong 
pananalapi, kung kailangan mong gawin ito?

Talakayin:

Pag-iimbot at Pagkumpara ng Ating Sarili sa Iba
Natural lang sa tao na ikumpara ang kanilang sarili sa iba, at dinadagsa tayo 
ng mga mensahe at patalastas na naghihikayat sa atin na bumili ng mga 
bagay na hindi natin kailangan. Kung minsan pakiramdam natin ay karapa-
tan nating magkaroon ng mga bagay na hindi natin kayang bayaran o hindi 
talaga kailangan. Ang pagpapatangay sa pag-iimbot ay aakay sa atin kaagad 
na gumawa ng di-matalinong mga pagbili.

Paano natin madaraig ang tendensiyang ikumpara ang ating sarili sa iba?Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG MGA PINANSYAL NA 
PRAYORIDAD

Sa inyong family council sa linggong ito, tatalakayin ninyo ang mga paraan 
para madaig at maprotektahan ninyo ang inyong sarili mula sa mga tenden-
siya ng “likas na tao.” Sama-samang talakayin ang kasalukuyan mong mga 
utang at gumawa ng “debt inventory [imbentaryo ng utang” (tingnan ang 
b an on  b  in n o y s  sa a ina  . aaa i mon  ami in an  
“Sample Family Council Discussion” outline sa ibaba para magabayan ang 
inyong council. Habang magkasama ninyong tinutukoy ang iyong mga 
utang, at nag-iisip kayo ng mga paraan para madaig ang mga tendensiya ng 
“likas na tao,” tatanggap ka ng tulong mula sa Panginoon para maalis ang 
iyong mga utang.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Ano ang ilang paraan na ipinapakita mo ang mga tendensiya ng 
likas na tao?

 Kailan ang huli mong malaki at pabigla-biglang pagbili? Ano sana 
ang nagawa mo sa perang iyon?

 Kapag wala ka nang utang, ano ang magagawa mo na hindi mo 
magagawa ngayon?

Part 2: Magplano

 Gumawa ng debt inventory [imbentaryo ng utang] gamit ang 
ab  sa a ina  .

 Itanong sa iyong sarili:

 • Ano ang magagawa mong kakaiba para maalis ang iyong  
mga utang?

 • Ano ang mga maaari mong gawin para madaig at maiwasan 
ang mga tendensiya ng likas na tao?

 • Paano mo maisasali ang Panginoon para matulungan kang 
hubarin ang likas na tao?

Basahin:
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PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto

Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung 
ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata sa banal na 
kasulatan o sipi sa ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“At muli, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hinggil sa inyong mga 
utang—masdan aking kalooban na dapat ninyong bayaran ang 
a a  n  inyon  an ”  a    .

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?
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MANGAKONG GAWIN 
—Maximum na Oras: 10 Minuto

Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Iimbentaryuhin ko ang utang ko gamit ang halimbawa sa workbook.

C  Tatalakayin ko sa aking pamilya o sa isang accountability partner ang aking debt 
inventory [imbentaryo ng utang] at ang mga paraan para madaig at maiwasan 
ang mga hilig ng “likas na tao.”

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner
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RESOURCES

DEBT INVENTORY [IMBENTARYO NG UTANG]

DESKRIPSYON BALANSE INTEREST RATE BUWANANG 
HULOG
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MGA TAL A



PAG-AHON SA 
PAGK AK AUTANG

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Magtrabaho:	Maging	Responsable		
at	Magtiyaga

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Tumigil	sa	Pangungutang
	2.	 Bayaran	ang	Iyong	mga	Utang

8
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 A A  A A A A A

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAGAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Gumawa ng debt inventory [imbentaryo ng utang].

C  Talakayin sa aming family council ang debt inventory at ang mga 
paraan para madaig ang mga tendensiya ng “likas na tao.”

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang mga pagsisikap ninyong tuparin ang mga 
ipinangako ninyong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi ang iyong evaluation sa partner mo at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng alituntu-
nin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang natutuhan mo sa paggawa ng debt inventory?
 Ano ang pakiramdam ng magkaroon ng kumpletong debt inventory 

[imbentaryo ng utang] mo?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
sarili, at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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ANG AKING SALIGAN: MAGING RESPONSABLE  
AT MAGTIYAGA—Maximum na Oras: 20 Minuto

Bakit nais ng Ama sa Langit na maging responsable ako sa  
buhay ko?

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

Paano tayo matututong magtiyaga, kahit mahirap ang trabaho?

Doktrina at mga Tipan 42:42 at ang sinabi ni Pangulong James E. 
Faust (sa kanan)

Basahin ang sipi ni Elder D. Todd Christofferson (sa pahina 129). 
Bakit inaasahan ng Panginoon na pagtatrabahuhan natin ang 
tinatanggap natin?

AKTIBIDAD

Step 1: Pumili ng partner at magkasamang basahin ang bawat hakbang sa pattern 
sa ibaba.

Step 2: Sabihin sa bawat isa na magsalita tungkol sa isang napakahirap na gawain 
o hamon sa kasalukuyan na kinakaharap ng isa.

Step 3: Tulungan ang bawat isa na iakma ang apat na hakbang sa ibaba sa mahi-
rap na gawain o hamon.

❶
MAGKAROON NG 

MABUTING 
PAG-UUGALI

❷
TANDAAN NA 

MAGTULUNGAN

❸
PALITAN NG  

PANANAMPALATAYA 
ANG TAKOT

❹
SUMULONG NANG 

MAY PAGTITIYAGA AT 
TAPANG

Ilista ang iyong mga 
pagpapala.

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

Iwasan ang 
pag-aalinlangan. 
Tandaan na taglay ng 
Panginoon ang lahat 
ng kapangyarihan. 
Manalangin sa Kanya at 
tanggapin ang Kanyang 
kalooban.

Huwag na huwag susuko 
kailanman; magtiis nang 
may pananampalataya. 
Maghanap ng mga lesson 
na maaaring itinuturo sa 
iyo ng Panginoon.

e   Sumulat ng dalawa o tatlong paraan na kayo ay makasusulong nang may 
pananampalataya, nagtitiwala na maglalaan ang Diyos.

 

 

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

“Huwag kayong maging 
tamad; sapagkat siya na 
tamad ay hindi makaka-
kain ng tinapay ni 
makapagsusuot ng 
kasuotan ng 
manggagawa.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 42:42

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

JAMES E. FAUST, 
“Pagtitiyaga,” Ensign 
o Liahona, Mayo 
2005, 51
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Basahin ang sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson (sa kanan). 
Paano ako tumutugon kapag dumaranas ako ng kabiguan?

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

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

 Ibahagi ang natutuhan mo ngayon tungkol sa trabaho at pag-
titiyaga sa iyong pamilya at mga kaibigan.

Pag-isipang 
mabuti:

Mangakong 
gawin:

ANG PAGLALAKBAY NI SEDRICK
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

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

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

Ang Tishabobo ay mga 9 na milya ang 
layo mula rito. Ang Lusuku ay 18 milya. 

Ang Kamanda ay 18 milya rin ang layo. 
Pumupunta kami roon at bumibili ng 
mga saging, at ibinibenta rito sa amin.

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

Kapag nakabisikleta ako, isa’t kalahating 
oras bawat pagpunta at pagbalik, kung 
hindi sira ang bisikleta at may lakas pa 
ako. Kapag katanghaliang tapat, mabagal 
ang pagbisikleta ko dahil sa tindi ng sikat 
ng araw.

Dalawang biyahe ang magagawa ko kada 
araw kung madaling-araw ako gigising. 
Magandang paraan ito para mabayaran 
ang aking passport.

Ngayo’y kumikita na ako ng pera, 
paunti-unti, kaya nag-iimpok ako para sa 
pag-aaral at misyon ko. At ngayon, 
makalipas ang apat na taong pagtatraba-
ho, may pambayad na ako para sa aking 
passport at 70 dollars na ipon.

Bu ali  a a ina

“Responsibilidad nating 
umangat mula sa 
pagiging karaniwan 
lamang tungo sa pagiging 
mahusay, bumangon 
mula sa kabiguan tungo 
sa tagumpay. Ang 
tungkulin natin ay 
maabot ang pinakama-
husay na pagkatao natin. 
Isa sa pinakadakilang 
mga kaloob ng Diyos sa 
atin ay ang kagalakan sa 
pagsisikap na muli, dahil 
hindi kailangang sa 
kabiguan magtapos ang 
lahat.”

THOMAS S. MONSON, 
“The Will Within,” 
Ensign, Mayo 1987, 68

“Ipinlano ng Diyos ang 
mortal na buhay na ito 
na nangangailangan ng 
patuloy na paggawa. . . . 
Sa pamamagitan ng 
paggawa natutustusan 
natin at napagiginhawa 
ang buhay. . . . Ang 
paggawa ay nagpapala-
kas at nagdadalisay ng 
pagkatao, lumilikha ng 
kagandahan, at ang 
kasangkapan sa ating 
paglilingkod sa isa’t isa at 
sa Diyos. Ang buhay na 
inilaan ay puno ng 
paggawa, minsan 
paulit-ulit, . . . minsan 
hindi napahahalagahan 
ngunit palaging gawin 
ang yaong nagpapaun-
lad, . . . nakatutulong, [at] 
nagpapabuti.”

D. TODD  
CHRISTOFFERSON, 
“Larawan ng Isang 
Buhay na Inilaan,” 
Ensign o Liahona, 
Nob. 2010, 17
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TALAKAYAN NGAYON:

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

Noong isang linggo tinalakay natin ang tatlong alituntuning natukoy natin sa 
pag-ahon sa pagkakautang:

1. Unawain ang mga realidad ng utang mo.
2. Hangaring makaahon sa pagkakautang.
3. Paglabanan ang tendensiya ng “likas na tao” na aakay sa iyo sa 

pangungutang.

Ngayo’y tatalakayin natin ang dalawa pang alituntunin:
1. Itigil ang pangungutang.
2. Bayaran ang iyong mga utang.

Ano ang ilan sa mga pinakamakabuluhang bagay na natutuhan mo noong 
nakaraang linggo?

Talakayin:

Basahin:

3 ALISIN ANG UTANG
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ITIGIL ANG PANGUNGUTANG.

Hindi ka makakaasang makaahon sa utang hangga’t hindi ka tumitigil sa 
pangungutang. May dalawang simpleng hakbang para matigil ka na sa 
pangungutang:

1. Bumuo ng isang emergency fund.
2. Itigil ang paggamit ng mga credit card at consumer loan.

Una, patuloy na bumuo ng isang emergency fund hanggang sa may matipid 
kang tatlo- hanggang anim-na-buwang halaga ng mga gastusin. Gamitin ang 
perang ito kapag kailangan sa halip na mangutang. Ngunit tandaang 
gamitin lang ito sa aktwal na mga emergency at magbadyet para sa iba pa.

Pangalawa, itigil ang pag-asa sa consumer debt at mga credit card. Iminung-
a i ni  y  . o an  an  inan ia  as i  s y.” abi niya  

“Hindi masakit ang operasyong ito: Gupitin lang ang mga credit card ninyo. 
. . . a an  a in a a an  a am an  mo non  ao na nai a ay sa an a-
nib ang katatagan ng kabuhayan ng mga pamilya, lalo na ng mga bata pang 

ami ya na na i i a  na a  n  i  a ” y  . an  a i ia  . 
Holland, “Things We Have Learned—Together,” Ensign, Hunyo 1986, 30). 
Ang pagtigil sa paggamit ng iyong mga credit card ay tutulungan kang 
tumigil sa patuloy na pangungutang.

Ano ang handa mong gawin para matigil ka na sa pangungutang?Talakayin:

2. BAYARAN ANG IYONG MGA UTANG

Pinayuhan na tayo na bayaran kaagad ang ating mga utang sa lalong 
ma a in  ana on  a a  na a an  ayo  . . . ma aba o an  
mabayaran ito kaagad at palayain ang sarili ninyo sa pagkaalipin sa utang” 
(Tapat sa Pananampalataya [2004], 223).

Narito ang apat na hakbang na tutulong sa iyo na buuin at sundin ang 
plano para makaahon sa pagkakautang.

1. Magdesisyon na magbayad ng ekstra sa iyong mga utang.
2. Magpasiya kung saan magbabayad ng ekstra.
3. Gamitin ang rollover method.
4. Gumawa ng iba pang mga hakbang kung kailangan.

Basahin:

Basahin:
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Magdesisyong Magbayad ng Ekstra sa Iyong mga Utang
Isa sa pinakamahal na paraan para makaahon sa utang ay ang pagbabayad 
nang minimum. Kadalasan ang minimum na ibinabayad ay porsyento ng 
balanse. Kapag bumababa ang balanse, gayon din ang minimum na bayad. 
Pinalalawig nito ang panahong kailangan para mabayaran ang balanse at 
mas malaki ang magagastos mo sa interes. Para mas mabilis na makaahon 
sa utang, kailangang mas malaki kaysa sa minimum ang ibayad mo.

DESKRIPSYON BALANSE INTEREST RATE BUWANANG 
BAYAD

Credit card #1 4,000 17% 97

Credit card #2 6,500 19% 168

Kotse 5,000 3.00% 145

Student loan 18,000 5.50% 300

Mortgage 170,000 4.50% 1,050

Halimbawa, kung ginamit natin ang debt inventory [imbentaryo ng utang] 
(itaas) mula sa huling kabanata at minimum lang ang ginawang pagbabayad 
sa credit card #1, sa palagay mo gaano katagal bago ka makaahon sa 
utang? Magkano kaya ang magiging interes nito? Sa pagbabayad lamang ng 
minimum:

 Aabutin ng 20 taon at 9 buwan para mabayaran ito!

 Aabot ng 5,107.62 ang interes.

Pero paano kung binayaran mo ang kasalukuyang minimum na 97, at may 
ekstrang 100 kada buwan?

 Mababayaran mo ito sa loob ng 2½ taon—18 taong mas maaga!

 Makatitipid ka ng 4,357.49 sa interes!.

Bakit gusto ng mga pinagkakautangan mo na minimum lang ang  
bayaran mo?

Talakayin:

Ang pagbabayad ng mahigit sa minimum ay magpapaikli sa panahon ng 
pagbabayad ng utang at makatitipid ka nang malaki sa interes. Imino-moni-
tor mo na ang mga gastusin mo at nakabuo ka na ng badyet. Paano ka 
makapagtatabi ng kaunting pera sa panggastos mo para makapagbayad ka 
ng ekstra sa mga utang mo? Isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong 
ito ay magpasiya kung magkanong ekstrang pera ang maitatabi mo para 
ipambayad sa utang mo. Habang iniisip ang utang na uunahin mong 
bayaran, pumili ng fixed na halaga na may kasamang ekstra na lampas sa 
minimum na hulog, at iyon na muna ang bayaran hanggang sa mabayaran 
nang buo ang utang.

Basahin:

Basahin:
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AKTIBIDAD (15 minuto)

Step 1: Makipagpares sa action partner mo. Repasuhin ang badyet mo, at tingnan kung 
makakakita ka ng 100 o higit pa na maaari mong ipambayad sa mga utang mo. Isulat sa 
ibaba ang iyong mga ideya.

 

 

 

Step 2: Bilang isang grupo, ibahagi ang inyong mga ideya.

Magpasiya Kung Saan Ibabayad ang Ekstra
Narito ang ilang opsiyon sa pagdedesisyon kung aling mga utang ang dapat 
unahing bayaran. Maaari mong:

 Unahing bayaran ng ekstra ang utang na may pinakamalaking interes.

 Unahing bayaran ng ekstra ang utang na may pinakamaliit na balanse.

Sa dalawang opsiyon, pareho kang makikinabang at mawawalan, ngunit 
kapwa ito magpapalaya sa iyo sa utang. Ang isa sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito ay tukuyin kung aling utang ang uunahin mong 
bayaran.

PARAAN MGA PAKINABANG MGA MAWAWALA

Unahin ang may 
pinakamalaking 
interes

◦ Mas maagang inaalis ang 
utang na may pinakamala-
king interes

◦ Maaaring mas matagal na 
mababawasan ang bilang 
ng mga creditor

◦ Matatagalan bago makita 
ang mga resulta

Unahin ang may 
pinakamaliit na 
balanse

◦ Mas mabilis na mababa-
wasan ang bilang ng mga 
creditor

◦ Mas mabilis na mababa-
wasan ang bilang ng mga 
minimum na hulog

◦ Mas makikita kaagad ang 
mga resulta

◦ Maaaring mas magastos 
dahil hindi mo inuunang 
bayaran nang buo ang mga 
utang na may pinakamala-
king interes

Basahin:
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AKTIBIDAD (5 minuto)

Gamitin ang halimbawa ng debt inventory [imbentaryo ng utang] sa ibaba para gawin ang 
mga sumusunod:

Step 1: Maglagay ng tsek sa tabi ng loan na may pinakamalaking interes.

Step 2: Bilugan ang loan na may pinakamaliit na balanse.

DESKRIPSYON BALANSE INTEREST RATE BUWANANG HULOG

Credit card #1 4,000 17% 97

Credit card #2 6,500 19% 168

Kotse 5,000 3% 145

Student loan 18,000 5.5% 300

Mortgage 170,000 4.5% 1,050

AKTIBIDAD (5 minuto)

ami in an  sa i i mon  b  in n o y a ina   a a a in an  m a s m s no

Step 1: Maglagay ng tsek sa tabi ng loan na may pinakamalaking interes.

Step 2: Bilugan ang loan na may pinakamaliit na balanse.

Step 3: Magpasiya kung aling loan ang uunahing bayaran ng ekstra, at ipakita iyan sa iyong 
debt inventory.

Gamitin ang Rollover Method
Ang rollover method ay isang mahusay na paraan para mabayaran nang 
buo ang mga utang mo. Sabihin nating maaari kang magbayad ng ekstrang 
100 kada buwan sa mga utang mo. Kapag binayaran mo na nang buo ang 
utang, ano ang dapat mong gawin sa perang dating napupunta sa loan na 
iyon? I-roll over ito para mabayaran mo ang iba pang mga loan! Dito ka 
talaga nagsisimulang makaahon sa pagkakautang nang mas mabilis.

Halimbawa, sa halimbawang debt inventory [imbentaryo ng utang], kung 
nagbayad ka ng ekstrang 100 kada buwan sa credit card #1, ang buwanang 
hulog mo ay naging 197. Kapag nabayaran na ito nang buo, magkakaroon 
ka ng ekstrang 197 na maaari mong gamitin para bayaran nang buo ang isa 

Basahin:
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pang utang. Kung inilagay mo ang ekstrang 197 na iyon sa balanseng 6,500 
para sa credit card #2, maaari kang:

 Makabayad nang buo sa credit card na iyon nang mas maaga ng 23 taon 
kaysa kung binayaran mo ang mga minimum na hulog!

 Makatipid ng mahigit 8,500 sa interes!

Sa sandaling mabayaran mo ang credit card na iyon, magkakaroon ka ng 
ekstrang 365 na ipambabayad sa iba pang mga utang, at iba pa. Mainam 
gamitin ang rollover method para mabilis na maalis ang utang.

Paano ka matutulungan ng rollover method para mas mabilis kang makaa-
hon sa pagkakautang?

Talakayin:

Gumawa ng Karagdagang mga Hakbang
Kung nahihirapan kang maghulog ng minimum sa utang, maaaring kaila-
ngan mong gumawa ng karagdagang mga hakbang (tingnan sa ibaba).

AKTIBIDAD  inu

Maghati-hati sa mga grupo ng tigdadalawa o tig-aapat na tao at talakayin ang karagdagang 
mga hakbang sa ibaba. Pag-isipang mabuti kung makakatulong sa iyo ang alinman sa mga 
hakbang na ito.

Step 1: Maghanap ng ekstra o mas magandang trabaho: Naaalala mo ba ang halimbawa ng 
garapon? Maaaring kailangan mo ng mas malaking garapon! Ang dagdag na kita mula sa 
pangalawang trabaho o iba pang negosyo ay magpapabilis sa plano mong makabayad ng 
utang. Malamang ay hindi mo kakailanganin ng pangalawang trabaho sa habampanahon. 
Gayunman, kung nahihirapan kang pabilisin ang pagbabayad nang buo sa utang mo, malaki 
ang maitutulong ng ekstrang kita para makatayo kang muli sa sarili mong mga paa.

Step 2: Ipagbili ang ilang bagay na hindi mo kailangan.

Step 3: Magbawas: Kung minsan ang pinakamainam na gawin ay lumipat—literal na lumi-
pat. Ang mas murang bahay, apartment, o kotse ay maaaring magandang opsiyon.

e   I-refinance ang utang: Sa ilang sitwasyon posibleng i-refinance ang iyong mga loan 
sa mas mababang interes o i-consolidate ang ilan sa mga ito sa iisang loan na may mas 
mababang interes. Maaari kang magastusan sa refinancing o consolidating, kaya’t tiyaking 
nauunawaan mo ang mga gastusin bago ito gawin.

Step 5: Humingi ng tulong mula sa mga mentor o financial counselor: Sa maraming lugar sa 
mundo makaka-access ang mga tao sa financial counseling sa pamamagitan ng local 
non-profit services o financial institutions. Humanap at humingi ng payo sa isang pinagkaka-
tiwalaang advisor.

Basahin:
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TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAG-AALIS NG UTANG

Sa inyong family council sa linggong ito, talakayin kung magkano ang perang 
maitatabi mo bawat buwan para makabayad ng ekstra sa mga utang mo. 
Bukod pa riyan, talakayin kung aling loan ang gusto mong simulang unahing 
mabayaran (ang may pinakamalaking interes o ang may pinakamaliit na 
balanse). Maaari mong gamitin ang “Sample Family Council Discussion” 
outline sa ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

◦ Nangungutang ka pa rin ba?
◦ Magkano ang makakaya mong ilagay sa mga ekstrang paghuhu-

log? (Repasuhin ang iyong kinita at mga gastusin, at isaad ang 
halaga ng maibabayad mong ekstra sa iyong debt inventory 
s  sa a ina  .

Part 2: Magplano

◦ Ano ang handa mong gawin para tiyakin na matigil na ang 
pangungutang mo? Habang magkakasama, isiping gupitin ang 
mga credit card mo.

◦ Anong mga gastusin ang mababawasan mo para makabayad ka 
ng ekstra sa utang mo?

◦ Anong loan (o mga loan) and dapat mong unahing bayaran nang 
buo? (Isaad ang pagkakasunod-sunod sa iyong debt inventory sa 

a ina  .

Basahin:

MAHIGIT DALAWANG PORSIYENTO

Gustung-gusto ko dati ang credit card ko! Minsan sa isang quarter nababalik sa akin ang 2% ng lahat 
ng pinamili ko. Pero nang seryosohin naming mag-asawa ang pagbabadyet, talagang nahirapan 
kaming ikumpara ang balanse sa credit card namin sa balanse sa checking account namin. Natanto ko 
na palagi kaming gumagastos nang higit kaysa rati. Ginupit namin ang mga credit card namin, tulad ng 
ipinayo ni Elder Holland! Alam ko na nakakatipid na kami ngayon ng mahigit 2% sa pagkakaroon ng 
malinaw na mga hangganan at sa pag-alam kung magkano talaga ang pera sa account namin anu-
mang oras.
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Isipin ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata o sipi sa ibaba at isulat 
ang mga sagot sa mga tanong.

a ayain an  iyon  sa i i sa a a a an ”  a    .

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

 

 

 

 

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

 

 

 

 

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang iyong mga ipinangako at pagkatapos ay lumagda sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Magpapasiya ako kung magkano ang ekstrang kaya kong ibayad para maalis 
ang utang at kung aling loan ang sisimulan kong unahing bayaran nang buo at 
gagawa ako ng plano para maalis ang utang.

C  Tatalakayin ko sa aming family council ang plano ko para maalis ang utang.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto
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MGA TAL A
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MGA TAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGBABAWAS NG MGA 
K AGIPITAN SA PER A

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Makipag-usap:	Manalangin	at	Makinig

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Matutong	Bawasan	ang		
mga	Kagipitan	sa	Pera

	2.	 Dagdagan	ang	Iyong		
mga	Paghahanda	para	sa		
Emergency

9
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MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Gumawa ng plano na simulang alisin ang utang.

C  Talakayin sa aming family council ang aking plano para  
maalis ang utang.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na gawin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi ang iyong evaluation sa partner mo at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayo’y ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo sa pagsisikap na tuparin ang 
mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng alituntu-
nin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang natutuhan mo sa paggawa ng plano para maalis ang utang?
 Anong kakaiba ang ginagawa mo ngayon para maalis ang utang sa 

inyong pamilya?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
sarili, at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAKIPAG-USAP—Maximum na Oras: 20 Minuto

Kailan sinagot ng Ama sa Langit ang aking mga dalangin?

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

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

o ina a  m a i an  a  an  a aya  ni an on  ss   . 
Nelson (sa kanan)

Bakit mahalagang skill ang pakikinig? Paano makakatulong ang 
pakikinig na mabuti sa ating trabaho?

AKTIBIDAD

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

Step 2: Hilingin sa isa o dalawang miyembro ng grupo na sabihin sa iba ang isang 
hamon o tanong na mayroon sila. Lahat ng iba pa ay kailangang sikaping makinig, 
na sinusunod ang mga step na ito.

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

➊
MAG- CONCENTRATE

 ○ Magpokus sa mga sinasabi 
at galaw ng nagsasalita.

 ○ Huwag sumabad.
 ○ Huwag magbasa o 

magpadala ng mensahe  
sa iyong telepono.

➋
BIGYAN NG 

PAGPAPAHALAGA
 ○ Tingnan ang nagsasalita.
 ○ Gumamit ng maiikling 

salita gaya ng “oo” o 
“okey.”

 ○ Pasalamatan ang 
nagsalita.

➍
MAGTANONG

 ○ Itanong, “Naunawaan 
ko ba?”

 ○ Makinig, at hintayin 
ang sagot. ➌

MAGREPASO
 ○ Sabihing: “Kung gayon, ang 

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

narinig mo.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

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

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 8:2

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

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

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

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

ROBERT D. HALES, 
“Pagiging Masisinop 
na Tagapaglaan  
sa Temporal at sa 
Espirituwal,” Ensign  
o Liahona, Mayo 
2009, 7–8

a a aya  nina an on  n y  . y in  a   ob   . 
Hales (sa kanan)

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

 Manalanging mag-isa at bilang pamilya tuwing umaga at gabi. 
Mag-ukol ng oras matapos ang bawat panalangin na mapita-
gang makinig para sa patnubay.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa pakikipag-usap.

Basahin:

Mangakong 
gawin:

PAGLIKHA NG PAG-ANGAT
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

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

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

Panalangin!

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

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

in nan sa i   . o  ana a-
ngin at ang Bughaw na Papawirin,” 
Ensign o Liahona, Hunyo 2009, 5–6.)

Bu ali  a a ina
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TALAKAYAN NGAYON:

MATUTO—Maximum na Oras: 45 Minuto

2 

PROTEKTAHAN ANG  
IYONG PAMILYA LABAN  
SA KAHIRAPAN

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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BUDGET AND SPENDING CHECKPOINT

Repasuhin at i-update ang badyet mo. Ano ang epektibo? Anong mga 
kategorya ang kailangan mong i-adjust, kung mayroon? Maaari mo bang 
bawasan ang paggastos sa ilang kategorya para mas mabilis kang makaiim-
pok para sa iyong emergency fund, makalaya sa pagkakautang, o makaim-
pok para sa hinaharap? Ang isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong 
ito ay talakayin sa oras ng family council ang sumusunod na aktibidad.

AKTIBIDAD (5 minuto)

Isaalang-alang ang bawat isa sa mga kategorya sa ibaba, at sumagot nang tapatan.

ANO ANG PAKIRAMDAM KO 
SA PAGGASTOS KO?

Hindi ako 
magastos

Maganda ang 
pakiramdam ko 
sa paggastos ko

Masyado akong 
magastos

Pagkain sa mga restawran

Mga grocery

Mga meryenda at inumin

Libangan

Upa o mortgage

Utilities

Kasuotan

Mga gamit sa bahay

Transportasyon

Insurance

Cell phone

Basahin:
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Ano ang gagawin mo kung maharap ka sa kagipitan sa pera? Anong mga 
kagipitan sa pera ang naranasan mo noong araw?

Pag-isipang 
mabuti:

 

 

Sa Lumang Tipan, binalaan ni Jose si Faraon tungkol sa pitong taon ng kasa-
ganaan, na susundan ng pitong taon ng taggutom. Agad-agad, humirang 
si Faraon ng mga opisyal na magtatabi ng sobrang pagkain sa panahon ng 
kasaganaan para mapaghandaan ang panahon ng kagutom (tingnan sa 
Genesis 41:1–37). Kahit hindi tayo palaging may malinaw na propesiya kung 
kailan darating ang panahon ng kasaganaan at kagutom, hinikayat na tayo 
ng mga propeta ngayon na maghanda para sa mga krisis, lalo na kapag 
walang problema.

Sa kabanatang ito, malalaman natin kung ano ang gagawin kapag naharap 
tayo sa kagipitan sa pera at kung paano maghanda para sa mga krisis bago 
pa ito dumating.

Anong mga uri ng mga kagipitan sa pera ang maaari mong maranasan? 
Isulat ang mga ideya ng grupo sa ibaba.

Talakayin:

	

	

	

	

Basahin:

PALAGING MAY PAR A AN

Nang simulan naming pag-aralan ang pagbubuo ng emergency fund, hindi namin naisip ng asawa 
ko na magkakaroon talaga kami ng sapat na pera. Nagdasal kami para sa patnubay, at ang sagot sa 
amin ay ibenta ang isa sa mga kotse namin. Ngayo’y sumasakay na ng bus ang asawa ko sa pagpa-
sok sa trabaho, at nakabuo na kami ng emergency fund.
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1. ALAMIN KUNG PAANO BABAWASAN ANG MGA KAGIPITAN SA PERA

Tulad ng emergency o fire escape plan, kung sakaling magkaroon ng 
kagipitan sa pera dapat ay may plano ka nang gawin na simpleng sundin. 

n o  sa a a a  sa m a a s bo  i inanon  ni  a in  . s on  
“Maaari ka bang umupo nang tahimik, repasuhin mo ang mga tunay na 
nangyari, at ilista mo ang lahat ng posibleng gawin? Matutukoy mo ba ang 
mga sanhi at malalaman ang mga remedyo? Ang tahimik na pagmumuni-
muni ay makakalutas ng mga problema nang mas mabilis kaysa pagkataran-
ta” (“Give with Wisdom That They May Receive with Dignity,” Ensign, Nob. 
1981, 88). Ang pag-alam kung paano harapin ang mga kagipitan sa pera 
bago pa ito mangyari ay tutulutan kang maging emosyonal at pinansyal na 
makapaghanda kapag dumating ang kahirapan at makakatulong para 
maiwasan mo ang ilang krisis sa hinaharap. Ang pagharap sa kagipitan sa 
pera ay nangangailangan ng dalawang hakbang: suriin ang sitwasyon, at 
kumilos nang angkop.

Bakit mahalagang magpasiya ngayon kung paano mababawasan ang 
kagipitan sa pera? Paano ka natulungan ng Espiritu sa pagharap sa mga 
krisis noong araw?

Talakayin:

Suriin ang Sitwasyon
Para masuri ang potensyal na kagipitan sa pera, maaari mong itanong ang 
mga sumusunod:

 Tapat ka ba sa pagbabayad ng iyong ikapu at mga handog? Namumuhay 
ka ba sa paraan na karapat-dapat ka sa mga pagpapala ng Diyos?

 Ano ang inihanda mong mga pag-iingat sa oras ng emergency na tutu-
long sa iyo na harapin ang kasalukuyang hamon? Mayroon ka bang 
nakaimbak na pagkain at tubig? emegency fund? kaukulang insurance?

 Saan ba nagkukulang ang iyong mga paghahanda para sa emergency?

 Anong mga insurance policy ang mayroon ka na maaaring sumakop sa 
ilan o sa lahat ng hamong ito?

 Hanggang kailan tatagal ang iyong emergency fund?

 May puwang ba sa iyong badyet at plano sa pag-aalis ng utang para sa 
mga pansamantalang adjustment, kung kailangan?

Bakit mahalagang lubos na masuri ang sitwasyon bago ka kumilos?Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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Kumilos
Depende sa uri at kalubhaan ng iyong kagipitan sa pera, may iba’t ibang 
mga hakbang na maaari mong gawin para tulungan kang malampasan ang 
mga hamon sa iyo ukol sa pera. Bagama’t ang mga pagkilos na ito ay hindi 
makatuturan sa lahat ng sitwasyon, ang sumusunod na mga hakbang ay 
dapat magbigay sa iyo ng ideya kung ano ang maaaring gawin kung sakaling 
magkaroon ng kagipitan sa pera.

Tawagan ang Iyong Insurance Company
Maaaring kasali sa ilang kagipitan sa pera ang emergency ukol sa kalusugan, 
aksidente sa sasakyan, pagpapakumpuni ng bahay, o pagkatanggal sa 
trabaho. Sa gayong mga sitwasyon, bago ka mataranta o gumawa ng ibang 
hakbang, tawagan ang iyong insurance provider para suriin ang coverage 
mo. Ang pagtatanong sa kanila tungkol sa coverage ay hindi nangangahulu-
gan na nagpa-file ka ng claim. Pero kung sakop ang iyong sitwasyon, dapat 
kang magkaroon ng ideya kung ano ang magiging katayuan ng iyong 
personal na mga gastusin.

Anong mga kagipitan sa pera ang marapat itawag sa iyong insurance 
company?

Talakayin:

Gamitin ang Iyong Emergency Fund
Ang layunin ng iyong emergency fund ay para tulungan kang malampasan 
ang mga kagipitan sa pera. Huwag makonsensyang gamitin ito sa ganitong 
mga sitwasyon. Maaari mong gamitin ang iyong emergency fund para sa 
anumang pangangailangan mo—mula sa mga gastusin sa buhay hanggang 
sa insurance deductibles. Maging matalino sa paggamit nito para sa mga 
tamang bagay sa tamang pagkakataon. Lagyang muli ang iyong emergency 
fund sa lalong madaling panahon kung kailangan mong gamitin ang pera 
mula rito.

Unahing Bayaran ang Iyong Pinakamahalagang mga Gastusin at Bayarin
Suriing mabuti ang lahat ng iyong mga gastusin at bayarin at magpasiya 
kung alin ang kailangang unahin at alin ang maaaring ipagpaliban sa loob 
ng maikling panahon nang walang malaking multa. Maaari mong kailanga-
ning tawagan ang mga naniningil sa iyo para malaman kung nagbibigay sila 
ng palugit sa panahon ng pansamantalang kahirapan, mga opsiyon sa 
pagbabayad nang walang interes, o pagpapalawig ng takdang-petsa ng 
pagbabayad. Maging matalino tungkol sa mga gastusing uunahin mo, at 
saliksikin ang masasamang epekto ng pagpapaliban sa pagbabayad ng iba 
pang mga bayarin bago gawin ito. Maaari mong kailanganing bawasan ang 
di-kailangang mga gastusin sa ngayon, kung maaari. Magtuon sa pagkain, 
tirahan, utilities, at transportasyong kailangan bago bayaran ang iba pang 
mga gastusin.

Basahin:

Basahin:

Basahin:

Basahin:
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Bakit magiging napakahalaga na unahing bayaran ang mga gastusing 
kalilista lang?

Talakayin:

Tawagan ang Creditors Mo
Sa napakatinding kalagayan, maaaring matalinong tawagan ang creditors 
mo at ipaliwanag ang kasalukuyan mong sitwasyon. Depende sa krisis, 
maaari mong hilingin sa kanila na:

 Pansamantalang ipagpaliban o bawasan ang pagbabayad.

 Ipaabot o tuluyang baguhin ang mga tuntunin ng loan.

Bagama’t maaaring ito lang ang opsiyon sa matitinding sitwasyon, dapat 
mong malaman na ang pagpapaliban ng pagbabayad o pagbabago ng mga 
tuntunin ng iyong loan ay maaaring pagsimulan ng dagdag na fee at lalong 
lumaki ang loan kalaunan.

Tukuyin ang Iba pang Resources na Makakatulong
Responsibilidad nating maglaan para sa ating sarili at sa ating pamilya. 
Gayunman, maaaring may mga panahon na kailangan tayong pansamanta-
lang umasa sa iba. Habang naghahanap ka ng iba pang resources, maging 
maingat na umasa sa matagalang tulong—ang gayong pag-asa ay magpa-
pabagal sa iyong espirituwal at temporal na progreso. Tulad ng mababasa 
na in sa abana a  i in o ni an on  n   . imba  na may a a  
na bahagdan ng temporal na tulong na mababalingan natin:

➀ ➁ ➂ ➃

Sarili Pamilya Simbahan Komunidad

1. Sarili: Dapat mo munang gawin ang lahat ng magagawa mo para 
matustusan ang iyong pamilya at mabawasan ang agarang panganib.

2. Pamilya: Kung hindi mo mismo matugunan ang mga pangunahing 
pinansyal na pangangailangan matapos mong gawin ang lahat ng 
makakaya mo, dapat kang magpatulong sa malalapit o malalayong 
kamag-anak kung kailangan para sa pansamantalang pinansyal na 
tulong, ito man ay para sa bahay, pagkain, o iba pang mga 
pangangailangan.

Basahin:

Basahin:
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3. Simbahan: Matapos gawin ang lahat ng makakaya mo at matapos 
humingi ng tulong sa pamilya, maaaring kailangan mong kausapin ang 
iyong mga lider ng Simbahan (bishop, branch president, o Relief 
Society president) upang masiyasat ang iba pang mga opsiyon. Tanda-
an na ang iyong mga lider ng Simbahan ay buong talinong tinuruan na 
tulungan ang mga tao para mabuhay kapag kailangan, hindi tustusan 
ang uri ng pamumuhay.

4. Komunidad: Maaaring may iba’t ibang programa sa pagsuporta ang 
komunidad o pamahalaan para sa iyo na makakapag-alok ng tulong sa 
pamamagitan ng financial o employment counseling, housing assis-
tance, nutritional support para sa kalusugan ng sanggol at ng ina, at 
iba pa. Tandaan na ang mga programang ito ay dinisenyo upang 
maglaan ng panandaliang tulong. Huwag umasa nang matagal sa mga 
ito.

Bakit tayo dapat humingi ng tulong sa ating pamilya bago tayo humingi ng 
tulong sa Simbahan at komunidad? Ano ang resources na natukoy ng 
inyong grupo sa inyong lugar na makakatulong sa pagharap sa mga krisis?

Talakayin:

AKTIBIDAD  inu

Step 1: Saguting mag-isa ang mga tanong sa ibaba, at isipin kung ano ang gagawin mo sa 
pagharap sa kagipitan sa pera.

Kung mawalan ako ng pagkakakitaan, gaano katagal kaya ako mabubuhay sa savings ko? 
(Ilang araw, linggo, o buwan?)

Sino ang creditors ko na kakailanganin kong tawagan para ipaliwanag ang sitwasyon ko?

Sinong mga kapamilya o kaibigan ang maaasahan ko kung kailangan ko ng tulong?
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Step 2: Makipagpares sa action partner mo (o sa asawa mo kung nariyan siya) at talakayin 
ang inyong mga sagot. Talakayin ang mga paraan na mas makakapaghanda kayo ngayon 
para sa mahihirap na panahong darating. Irekord ang inyong mga ideya, at magplanong 
sundin ang mga ito.

2. DAGDAGAN ANG IYONG MGA PAGHAHANDA PARA SA EMERGENCY

Dapat ay mayroon ka nang nabuo o nagbubuo ka na ng isang-buwang 
emergency fund. Hindi dapat magtapos doon ang iyong mga paghahanda! 
Sikaping makalaya sa utang at pagkatapos ay magbuo ng tatlo- hanggang 
anim-na-buwang emergency fund at kumuha ng insurance para maprotek-
tahan ang iyong kita.

Bumuo ng Tatlo- Hanggang Anim-na-Buwang Emergency Fund
Kapag nabayaran mo na ang lahat ng consumer debt mo, ang susunod na 
hakbang ay palaguin ang iyong isang-buwang emergency fund at gawin 
itong tatlo- hanggang anim-na-buwang emergency fund. Tandaang itago 
ang pera para sa iyong emergency fund sa isang ligtas na lugar na maa-
access mo nang walang multa. Palaguin ang pondong ito nang mabilis 
hangga’t kaya ninyo para maging mas handa ka para sa mga kagipitan sa 
pera. Ang isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ay i-evaluate 
ang iyong emergency fund at patuloy na bayaran ang iyong mga consumer 
debt.

Kumuha ng Angkop na Income Insurance

Paunawa: Ang impormasyong ito ay maaaring hindi angkop sa inyong 
rehiyon o lugar.

Isa sa pinakamahalaga mong assets ang iyong kinikita. Humanap ng 
disability at life insurance policies na may magandang reputasyon sa inyong 
lugar, at kumuha ng sapat na coverage sa lalong madaling panahon.

Basahin:

Basahin:

Basahin:



 A BABA A   A A A  A A

154

TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAGHAHANDA PARA SA 
MGA KAGIPITAN SA PERA

Ang isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ay talakayin ang mga 
sa o  mo sa  an  n in  oin ” in nan sa a ina   a  
ang iyong mga paghahanda para sa mga kagipitan sa pera. Talakayin ang 
mga emergency na maaaring mangyari sa inyong pamilya, kung paano kayo 
makakapaghanda para dito, anong insurance ang kailangan mong kunin 
para maprotektahan ang iyong sarili, at ang mga planong tawagan ang mga 
naniningil at creditors kung sakaling kailanganin ito. Maaari mong gamitin 
ang “Sample Family Council Discussion” outline sa ibaba. Tandaan, kung 
wala ka pang asawa, maaaring magsama ng isang roommate, kaibigan, 
kapamilya, o mentor sa iyong family council.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

◦ Kumusta na ang badyet mo? (Repasuhin ang mga sagot sa akti-
bi a  na  an  n in  oin ” sa a ina  .

◦ Kumusta na ang iyong isang-buwang emergency fund?
◦ Sapat ba ang pamumuhay mo nang matwid para maging kara-

pat-dapat ka sa tulong ng Diyos sa oras ng krisis? Ano ang maa-
ari mo pang pag-igihin?

Part 2: Magplano

◦ Anong mga kagipitan sa pera ang maaaring mangyari sa inyong 
pamilya?

◦ Magkano ang kailangan ninyo para sa tatlo- hanggang  
anim-na-buwang emergency fund? Ano ang magagawa mo 
upang makaimpok para dito?

◦ Ano ang nararapat at hindi nararapat paggamitan ng iyong 
emergency fund?

◦ Ano pa ang magagawa mo para maging handa sa mga krisis  
na ito?

◦ Anong insurance ang kailangan mong kunin para maprotekta-
han ang iyong kita, kalusugan, at mga pag-aari?

◦ Ano ang magagawa mo para pag-igihin pa o mai-adjust ang  
badyet mo?

Basahin:



155

Pag-isipan ng bawat isa kung ano ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang 
kung ano ang nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata o sipi sa 
ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Humanda ka, oo, humanda ka, ikaw, at ang lahat ng iyong mga 
pulutong na napisan ko sa iyo, at maging bantay ka sa kanila” 
(Ezekiel 38:7).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto

Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Patuloy akong maglalagay ng pera sa aking emergency fund o sa utang na hindi 
kailangan.

C  Tatalakayin ko sa aming family council kapwa ang aking “Budget and Spending 
oin ” in nan sa a ina   a  an  a a an a a a sa m a a i i an 

sa pera.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner
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MGA TAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMUHUNAN PAR A SA 
HINAHAR AP (PART 1)

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Maghangad	na	Matuto:	Magpasi-
ya	Kung	Saan	Ka	Pupunta	at	Paano	
Makarating	Doon

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Mag-impok	ng	Pera
	2.	 Isiping	Makabili	ng	Sariling	Bahay
	3.	 Hangaring	Makapag-aral

1010
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MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Patuloy na mag-impok ng pera para sa aking pinansyal na  
prayoridad.

C  Talakayin sa oras ng family council ang mga sagot ko sa “Budget 
and Spending Checkpoint” at paghahanda para sa pinansyal na 
krisis.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang mga pagsisikap mong tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate sa Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon mo sa pagtupad sa iyong mga ipinangakong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayon ay ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo mula sa pagsisikap na tuparin 
ang mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga naranasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Kumusta ang talakayan ninyo tungkol sa iyong badyet at paggasta?
 Ano ang ipinasiya mong gawin para maging mas handa sa pinansyal na 

krisis?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
sarili, at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAGHANGAD NA MATUTO—Maximum na Oras: 20 Minuto

Paano lumilikha ng oportunidad ang pagkatuto?

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

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

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

Ano ang mga ideya at impresyong natanggap mo mula sa Espiritu 
Santo tungkol sa pagpapaigi ng buhay mo?

A B A A A  A   A B A

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

Step 2: Sagutin ang mga tanong sa ibaba upang masimulan ang pagbubuo ng 
iyong pangarap o “misyon sa buhay.”

ANG MISYON KO SA BUHAY

Saan ko gustong mapunta sa loob ng limang taon?

Bakit?

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

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Pag-isipang 
mabuti:

“Masigasig na maghanap 
at turuan ang bawat isa 
ng mga salita ng 
karunungan; oo, 
maghanap kayo sa mga 
pinakamabubuting aklat 
ng mga salita ng 
karunungan; maghangad 
na matuto, maging sa 
pamamagitan ng 
pag-aaral at gayon din 
sa pamamagitan ng 
pananampalataya. . . . 
Magtayo ng isang bahay 
. . . ng pagkakatuto.”

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 88:118–19

“Isang responsibilidad at 
paanyaya sa atin na 
alamin ang tungkol sa 
negosyo, siyensya, 
gobyerno, medisina, 
edukasyon, at iba pang 
mga kapaki-pakinabang 
at makabuluhang 
gawain. May obligasyon 
tayong sanayin ang ating 
mga kamay at isipan na 
magpakahusay sa 
gawain sa mundo para 
sa kabutihan ng buong 
sangkatauhan.”

GORDON B.  
HINCKLEY, “A City 
upon a Hill,” Ensign, 
Hulyo 1990, 5
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Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan ng 
tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain.

 Kumpletuhin ang sumusunod na mga mithiin at mag-mentor 
sa mga aktibidad.

 Tapusin ang pagsulat ng plano sa iyong “misyon sa buhay” at 
talakayin ito sa inyong pamilya.

 Pakiusapan ang isang tao na maging mentor mo at itakda ang 
oras ng inyong pagkikita.

AKTIBIDAD—PAGGAWA NG MGA MITHIIN

Step 1: asa in an  a aya  ni an on  o a   . n  sa anan . a 
pamamagitan ng mga mithiin, nauuwi sa pagkilos ang ating mga pag-asam.

Ang mga mithiin ay dapat:
1. Maging tukoy at maaaring sukatin.
2. Isulat at ilagay kung saan mo makikita ang mga ito araw-araw.
3. Magkaroon ng takdang araw ng pagkumpleto.
4. Magkaroon ng partikular na mga gagawin para maisakatuparan ang mithiin.
5. Palaging repasuhin, ireport, at i-update.

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

MITHIIN BAKIT?

PARTIKULAR NA 
MGA HAKBANG 
PARA MAKAMIT 
ANG MITHIIN

TIMELINE

KANINO KO 
IREREPORT 
ANG AKING 
PROGRESO?

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

Para 
makatanggap 
ako ng 
patnubay 
araw-araw mula 
sa Espiritu 
Santo.

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

Ie-evaluate 
ko ang aking 
progreso 
gabi-gabi 
bago ako 
matulog.

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

Mangakong 
gawin:

“Magsumamo na ipakita 
sa inyo ng Espiritu ang 
gustong ipagawa sa inyo 
ng Panginoon. Planuhing 
gawin ito. Mangakong 
sundin Siya. Kumilos 
nang may determinasyon 
hanggang sa magawa 
ninyo ang iniutos Niya. At 
manalangin pagkatapos 
upang . . . malaman 
kung ano pa ang 
gagawin ninyo.”

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

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

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless Spirit 
of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotio-
nal, Ene. 5, 1992), 2, 
speeches.byu.edu
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AKTIBIDAD—PAGHAHANAP NG MENTOR

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

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

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

ANG MENTOR KO

Sino ang gusto mong maging mentor mo?

Kailan mo hihilingin sa kanya na maging mentor mo?

ailan a  u eden  a i a ara i a a i an  i n  i n a u a  a  
mga mithiin?

Gaano kadalas mo gustong makipagkita sa mentor mo?

e   Alalahanin na ikaw ang responsable sa iyong “misyon sa buhay.” Kapag 
kinausap mo ang mentor mo:

◦ Repasuhin ang iyong progreso.
◦ Repasuhin ang mga balakid sa iyong progreso at ang 

ginagawa mo para malagpasan ang mga ito.
◦ Repasuhin ang partikular na plano mong gawin bago ka 

makipagkita ulit sa mentor mo.

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

ROBERT D. HALES, 
“Pagtugon sa mga 
Hamon ng Mundo 
Ngayon,” Ensign  
o Liahona, Nob.  
2015, 46
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EDUKASYON PARA SA MAS MAGANDANG BUHAY
Kung hindi ninyo mapapanood ang video, basahin ang script na ito.

ELDER JOSEPH W. SITATI: Sa edad na 
13, nanirahan ako sa bukiring bahagi ng 
Kenya. Kapos sa buhay ang mga tao. 
Ngunit yaong mga tila may kakayahang 
bumili ng mga bagay-bagay na hinanga-
an ng iba ay yaong mga may magandang 
pinag-aralan. Napag-alaman ko na ang 
edukasyon ay susi sa mas magandang 
buhay.

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

May patuloy na nagtutulak at nagsasabi 
sa akin na dapat kong gawin ito, kaya 
humayo ako para kausapin ang prinsipal. 
Habang nakatingin ako sa kanya nakita 
ko na medyo nagulat siyang makita ang 
batang lalaking ito na nakatayong parang 
sundalo sa harap niya. Nakita ko ang 
kabaitan sa kanyang mga mata, kaya 
lumakas ang loob ko. Sinabi ko sa kanya 
na gusto ko talagang mag-aral sa 
paaralan niya at magiging napakasaya ko 
kung tatanggapin niya ako. Pagkatapos 

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

Ang apat na minutong iyon na nasa loob 
ako ng opisinang iyon ay talagang 
mahahalagang sandali sa buhay ko. Ako 
lang ang estudyante mula sa primary 
school ko na napili sa isa sa pinakama-
husay na mga paaralan sa aming lugar. 
Nagpasalamat ako dahil naibigay sa akin 
ng butihing lalaking ito ang pagkakata-
ong ito, at nahikayat ako nitong magsi-
kap na maging pinakamagaling na 
estudyante sa klase namin.

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

Pinatototohanan ko na ang edukasyon 
ay isang susi para maging self-reliant. 
Magbubukas ito ng maraming oportuni-
dad sa iyo na maglaan para sa iyong 
sarili sa temporal at maging self-reliant 
din sa espirituwal.

Bu ali  a a ina
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TALAKAYAN NGAYON:

MAG-IMPOK AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP 

MATUTO—Maximum na Oras: 45 minuto

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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Kapag naririnig ng mga tao ang salitang pamumuhunan, maaaring naiisip 
nila ang maingay at magulong trading floor na may mga taong nagbebenta 
ng stocks at bonds. Bagama’t maaaring bahagi iyan ng pag-invest, ang 
pag-invest ay paglalaan din ng oras, pagsisikap, o pera sa isang bagay at 
pag-asang may makuhang isang uri ng return. Sa ganitong pakahulugan, 
ang pamumuhunan ay isang elemento ng self-reliance.

Sa kabanatang ito, pag-aaralan mo ang tatlong paraan sa pamumuhunan:
1. Mag-impok ng pera
2. Isiping makabili ng sariling bahay
3. Hangaring makapag-aral

1. MAG-IMPOK NG PERA

Sa loob ng dalawang minuto pag-isipan ang sumusunod na tanong at 
isulat ang mga naiisip mo: Ano ang pinakagusto kong pag-impukan ng 
pera?

Pag-isipang 
mabuti:

Isa sa pinakamadadaling paraan ng pamumuhunan ang mag-impok ng 
pera. Noon pa man ay nagtatrabaho ka na para makabuo ng emergency 
fund, simula sa isang buwang halaga ng mga gastusin at pagkatapos ay 
pagkakaroon ng tatlo hanggang anim na buwang halaga ng mga gastusin. 
Isipin ang mga posibilidad kung patuloy kang mag-iimpok kahit mayroon ka 
nang matatag na emergency fund.

Itinuro ni Elder L. Tom Perry, “Bayaran ang sarili mo ng halagang itinakda mo 
a  i a i on  i a ay sa sa in s. . . . amaman a a o na na a a amin  
taong buong buhay na nagtatrabaho para sa may-ari ng groserya, may-ari 
ng bahay, kumpanya ng kuryente, ahente ng kotse, at bangko, subalit 
di-gaanong iniisip ang sarili nilang mga pagsisikap kaya hindi nila binabaya-
ran ang kanilang sarili” (“Becoming Self-Reliant,” Ensign, Nob. 1991, 66).

Tulad ng inilarawan kanina sa halimbawang garapon, napakahalagang 
unahing “bayaran ang sarili” sa pamamagitan ng paglalagay ng pera sa 
savings. Tutulungan ka nitong magkaroon ng pinansyal na seguridad.

Basahin:

Basahin:
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KARANIWANG GINAGAWA

➀ ➁ ➂ ➃

GINAGAWA NG SELF- RELIANT

➀ ➁ ➂ ➃

Mag-ukol ng ilang minuto para muling repasuhin ang halimbawang gara-
pon. Ano ang pinakamakabuluhan sa iyo sa halimbawang ito? Paano ka 
nagpapakita ng pananampalataya sa pagsunod sa paraan ng pagiging 
self-reliant?

Talakayin:

2. ISIPING MAKABILI NG SARILING BAHAY

Ang pagbili ng bahay ay isa pang paraan para mamuhunan. Gayunman, ang 
pagkakaroon ng sariling bahay ay hindi para sa lahat, at kadalasa’y mas 
magandang opsiyon ang mangupahan.

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Step 1: Maghati-hati sa mga grupo ng tig-dadalawa o tig-tatatlong tao at gumugol ng ilang 
minuto sa pagrepaso ng nakalista sa ibaba na maganda at hindi maganda sa pagkakaroon 
ng sariling bahay kumpara sa pag-upa ng apartment o bahay. Idagdag din ang ilan sa sarili 
ninyong mga ideya sa mga nakalista sa ibaba.

Step 2: Pagkatapos ay muling magsama-sama at talakayin ang sumusunod na mga tanong: 
Ano ang natutuhan ninyo? Anong iba pang magaganda at hindi magaganda ang isinulat 
ninyo?

MAGANDA SA PAG-UPA HINDI MAGANDA SA PAG-UPA

Mas maliit na gastos sa pagpapakumpuni
Mas madaling lumipat

indi arilin  i
Maaaring tumaas ang upa

 

 

 

 

 

 

MAGANDA SA PAGKAKAROON NG SARILI HINDI MAGANDA SA  
PAGKAKAROON NG SARILI

Maaaring tumaas ang halaga ng 
bahay (pagtaas ng halaga)

Magkakaroon ka na ng sariling bahay

Mga gastos sa pagpapakumpuni
Maaaring mahirap magbenta at lumipat

 

 

 

 

 

 

Para sa mga nag-iisip na bumili ng sariling bahay, tandaan ang dalawang 
alituntuning ito:

 Bumili lamang ng bahay kung kailan at kung saan makakabuti para sa iyo.

 Bilhin lamang ang makakaya mong bayaran.

Ngayo’y pag-usapan natin ang ilang bagay na makakaimpluwensya sa mga 
alituntuning ito.

Basahin:
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AKTIBIDAD (5 minuto)

Sagutin ng bawat isa ang mga tanong sa ibaba. Kung hindi mo masasagot ng oo ang mga 
tanong na ito, maaaring mas mabuting opsiyon sa kasalukuyan mong sitwasyon ang umupa 
kaysa bumili.

MAS MAKABULUHAN BA PARA SA AKIN ANG BUMILI KAYSA UMUPA?

  Wala ba akong consumer debt?

  Mayroon ba akong 3- hanggang 6-na-buwang emergency fund?

  May sinusunod ba akong badyet at alam ko ba kung magkano ang kaya kong ibayad?

  Nakapag-impok ba ako ng sapat na pera para sa down payment [paunang bayad]?

  Mayroon ba akong matatag na trabaho?

  Plano ko bang bumili ng sariling bahay sa loob ng di-kukulangin sa 5 taon?

  Kaya ko bang bayaran ang mga dagdag na gastos sa pagpapakumpuni at pagbabayad 
ng insurance ng bahay ko at pagbabayad ng mga property tax?

Bakit mahalagang itanong ang mga ito sa iyong sarili bago ka bumili ng 
bahay?

Talakayin:

Halos lahat ng tao ay bumibili ng bahay gamit ang loan na tinatawag na 
mortgage [sangla]. Ang mortgage na ito ay utang, at may babayaran kang 
interes. Inaasahang maghuhulog ka nang buwanan at babayaran mo ang 
loan.

Para sa pangmatagalang katatagan sa pananalapi, ang buwanang hulog mo 
sa mortgage ay hindi dapat lumagpas sa 25 porsiyento ng iyong buwanang 
kita. Gamitin ito bilang gabay sa kung magkano ang kaya mong ibayad, sa 
halip na kung ano ang handang ipahiram sa iyo ng lender [nagpapautang].

Basahin:
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CALCULATOR ACTIVITY

Sa Estados Unidos, ang median household income (kinikita ng karaniwang sambahayan) 
noong 2013 ay mga $52,000. Ano ang pinakamalaking halagang dapat gastusin ng isang 
pamilyang kumikita ng $52,000 sa isang taon sa pagbabayad sa mortgage nila?

Bilang grupo, ipasok ang sumusunod na impormasyon sa inyong calculator. Huminto 
pagkatapos ng bawat hakbang para matiyak na pare-pareho ang nakukuhang sagot ng lahat 
bago tumuloy sa susunod na hakbang.

MGA HAKBANG MGA KALKULASYON

25% of 52,000 = annual mortgage expense .25 x 52,000 = 13,000

13,000 divided by 12 months = monthly mortgage expense 13,000 ÷ 12 = 1,083

Matalino ang isang pamilyang ganito ang kinikita kung titiyakin nila na ang buwanang hulog 
nila sa bahay ay hindi lalampas sa $1,100.

Ngayon, kalkulahing mag-isa o kasama ang iyong kabiyak (kung maaari), ang 25 porsiyento 
ng inyong buwanang kita na sinusunod ang mga hakbang sa itaas. Hindi mo kailangang 
sabihin sa ibang miyembro ng grupo ang numerong ito kung ayaw mo. Isulat dito ang iyong 
sagot   

.

Ano ang kahulugan sa iyo ng bumili ng bahay na madali mong 
mababayaran?

Talakayin:

Laging isaisip na may iba pang mga gastusin sa pagkakaroon ng bahay 
bukod sa mortgage. Kapag mayroon ka nang bahay, ikaw na ang respon-
sable sa maintenance. Ang mga bagay ay nasisira, naluluma, at kung 
minsa’y kailangang palitan o kumpunihin. Karaniwang inirerekomenda ng 
mga financial advisor na mag-impok ng di-kukulangin sa 1 porsiyento ng 
halaga ng bahay mo taun-taon para sa maintenance.

Basahin:

MGA BONUS CHECK

Nang una naming simulang pag-aralan ang financial stewardship, nakakuha ako ng bagong trabaho na 
nagbabayad ng mga quarterly bonus. Sa ekstrang perang iyon, nagpasiya kaming gamitin ang kaunti 
noon para sa savings at ang natitira pa ay para sa ekstrang pambayad sa mortgage. Nagsuma kami, at 
makakatipid kami ng libu-libong dolyar sa interes dahil sa ekstrang pambayad na ito bawat quarter!
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Umahon sa Pagkakautang sa Mortgage
Tulad ng unang ipinaliwanag, ang mortgage ay isang loan—ito ay utang—at 
may babayaran kang interes. Sa pagbanggit na muli sa mga turo ni Pangu-
long J. Reuben Clark, sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson, “Hayaang 
hangarin ng bawat pinuno ng sambahayan na makabili ng sarili niyang 
bahay, nang malaya sa mortgage” (“Prepare for Days of Tribulation,” Ensign, 
Nob. 1980, 33). Ang pagbabayad ng buong mortgage nang mas maaga ay 
maaaring mangailangan ng kaunting sakripisyo, ngunit kapag mas mabilis 
mo itong binayaran, mas makakatipid ka sa interes. May dalawang paraan 
para mabayaran ang iyong mortgage:

 Magbayad ng ekstra

 Bumuo ng shorter-term loan na mas mababa ang interes

Sa pagbabayad ng ekstra sa prinsipal, mababawasan ng maraming taon 
ang pagbabayad mo at ng libu-libo ang interes. Halimbawa, kung may 
150,000 na 30-taong mortgage ka na may 4.5 porsiyentong interes, magba-
bayad ka ng 123,610 sa interes sa buong panahon ng loan. Tingnan ang 
chart sa ibaba para makita kung gaano karaming panahon at pera ang 
matitipid mo sa pagbabayad ng ekstrang 100 o 200 kada buwan.

 A A A 
BUWAN

 A A A 
BUWAN

Panahong 
matitipid

Halos 7 taon Halos 11 taon

Perang matitipid 29,715 47,462

Ang isa pang opsiyon para mabayaran nang mas mabilis ang isang 
mortgage ay kumuha ng mortgage na mas maikling panahon ang bayaran 
[shorter term]. Ang mga shorter-term mortgage ay karaniwang mas maba-
ba ang interes. Mas malaki ang iyong buwanang hulog, pero makakatipid ka 
ng maraming taon sa pagbabayad at ng libu-libo sa interes.

Ikumpara natin ang naunang mortgage, pero sa pagkakataong ito ay sa 
isang 15-taong loan. Ang orihinal na halimbawa ay 150,000 na 30-taong 
mortgage na may 4.5 porsiyentong interes. Ikumpara natin iyan sa 15-taong 
mortgage na may 3.5 porsiyentong interes.

Basahin:
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A  
MORTGAGE

15-TAONG 
MORTGAGE

Interest rate 4.5% 3.5%

Buwanang hulog 760 1,072

Kabuuang interes 
na binabayaran

123,610 43,018

Panahon para 
makabayad nang 
buo

30 taon 15 taon

Sa kasong ito, ang ibig sabihin ng 15-taong mortgage ay karagdagang 312 
sa buwanang hulog, pero makakatipid ka rito:

 15 taon ng pagbabayad sa mortgage.

 Mahigit 80,000 sa interes.

Ano ang kusa mong isusuko para makabayad ka ng ekstra sa mortgage o 
makakuha ka ng shorter-term mortgage para mas maaga mong mabayaran 
ang utang?

Talakayin:

3. HANGARING MAKAPAG-ARAL

Ang pag-aaral ay isa pang uri ng pamumuhunan. Karaniwan, gagastos ka sa 
dagdag na training o pag-aaral. Kung mamumuhunan ka sa pag-aaral, 
tiyaking hahantong ito sa mas magandang trabaho para maganda ang 

n sa in s m n  mo. inayo ni an on  o on  . in y na 
“babayaran kayo ng daigdig sa halagang inaakala nitong katumbas ninyo at 
madaragdagan ang inyong halaga sa pagtatamo ninyo ng edukasyon at 
kadalubhasaan sa pinili niyong larangan” (“Payo at Panalangin ng Isang 
Propeta para sa Kabataan,” Liahona, Abril 2001, 30).

Kung minsa’y maaaring angkop na mangutang para makapag-aral, pero 
marami ring iba pang paraan para makapag-aral. Saliksikin ang lahat ng iba 
pang opsiyon bago mangutang. Kung mangungutang ka nga para makapag-
aral, sikaping bayaran ito sa lalong madaling panahon.

Ang Education for Better Work self-reliance group ay maaaring isang 
magandang opsiyon para sa iyo kapag iniisip mong mamuhunan sa 
pag-aaral.

Paano naging investment sa sarili mo ang pag-aaral?Talakayin:

Basahin:



 A A  A A A A A A  A  

174

TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAG-IIMPOK NG PERA, 
PAGTATRABAHO PARA MAKABILI NG BAHAY, AT PAG-INVEST SA SARILI 
MO SA PAMAMAGITAN NG PAG-AARAL

Ang isa sa mga ipinangako mong gawin sa linggong ito ay talakayin sa oras 
ng family council ang pag-iimpok ng pera, pagbili ng bahay, at pamumuhu-
nan sa iyong pag-aaral. Talakayin ang mga bagay na gusto mong pag-ipunan, 
kung dapat kang mangupahan o bumili ng bahay (o kung paano ka magsisi-
mulang magbayad ng iyong mortgage), at ano ang mga mithiin mo sa 
pag-aaral, kung mayroon, na dapat mong pagsikapan. Maaari mong gamitin 
ang “Sample Family Council Discussion” outline sa ibaba.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

Part 1: Magrepaso

 Ano ang gusto mong mapag-ipunan balang-araw? Repasuhin 
an  sa o  mo sa anon  na a iisi an sa a ina  .

 Ano ang ilan sa maganda at hindi maganda sa pagbili ng sariling 
bahay kumpara sa pangungupahan? Repasuhin ang aktibidad na 
nasa a ina  .

Part 2: Magplano

 Paano ka makakapag-ipon para sa mga gusto mo sa hinaharap?

 Kung wala kang sariling bahay sa ngayon, dapat mo bang isiping 
bumili ng bahay? O dapat ka bang patuloy na pansamantalang 
mangupahan?

 Kung may sarili kang bahay ngayon, paano ka magtatrabaho 
para mabayaran nang mas mabilis ang mortgage mo? Mas akma 
ba sa kasalukuyan mong sitwasyon kung ibenta mo ang bahay 
mo at pansamantala kang mangupahan?

 Anong uri ng kurso o dagdag na kurso, kung mayroon, ang 
dapat mong puhunanan para sa mas magandang trabaho?

Basahin:
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Isipin ng bawat isa ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung ano ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang mga banal na kasulatan o sipi 
sa ibaba at isulat ang mga sagot sa mga tanong.

“Kaya’t ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, at ginaganap, 
ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang 
bahay sa ibabaw ng bato: at lumagpak ang ulan, at bumaha, at 
humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi 
nabagsak: sapagka’t natatayo sa ibabaw ng bato” (Mateo 7:24–25).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

 

 

 

 

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?

 

 

 

 

PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto
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Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda ka  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Patuloy akong mag-iimpok ng pera para sa aking pinansyal na prayoridad.

C  Tatalakayin ko sa oras ng family council ang pag-iimpok ng pera, pag-upa 
kumpara sa pagbili ng bahay, at pag-invest sa pag-aaral.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner

MANGAKONG GAWIN— Maximum na Oras: 10 minuto
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MGA TAL A
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MGA TAL A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAMUHUNAN PAR A SA 
HINAHAR AP (PART 2)

ALITUNTUNIN SA MY FOUNDATION 
[ANG AKING SALIGAN]

◦	 Maging	Isa,	Magkasamang	
Maglingkod

MGA ALITUNTUNIN AT SKILL SA 
PAGHAWAK NG PERA

	1.	 Magtakda	ng	Mithiin	sa	Pagreretiro
	2.	 Unawain	ang	Compound	Interest
	3.	 Unawain	ang	Kaugnayan	ng	Risk		

sa	Return
	4.	 Magisip	ng	mga	Potential	Investment
	5.	 Magsaliksik	ng	mga	Potential		

Retirement	Account
	6.	 Simulang	Mag-impok	para	sa	Pagreretiro	

sa	Lalong	Madaling	Panahon

11
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11: MAMUHUNAN PARA SA HINAHARAP (PART 2)

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto

MGA IPINANGAKONG GAGAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO:

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Patuloy na mag-impok ng pera para sa aking pinansyal na  
prayoridad.

C  Talakayin ang pag-iimpok ng pera, pagbili kumpara sa pag-upa 
ng bahay, at ang pamumuhunan sa edukasyon sa oras ng family 
council.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon sa pagtupad mo sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayon ay ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo mula sa pagsisikap na tuparin 
ang mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang mga karanasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng  
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Kumusta na ang pagsisikap mong mag-impok para sa iyong pinansyal  
na prayoridad?

 Kumusta ang inyong talakayan sa family council tungkol sa pagkakaroon 
ng sariling bahay at ng posibilidad na mag-aral pa?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
mga sarili, at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB



182

“Kapag kayo ay nagkaka-
isa, ang inyong kapang-
yarihan ay walang 
hangganan. Maaari 
ninyong magawa ang 
anumang bagay na 
gusto ninyong 
maisakatuparan.”

GORDON B. HINCK-
LEY, “Iyong Pinaka-
malaking Hamon, 
Ina,” Ensign, Nob. 
2000, 97

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

MOSIAS 4:26

MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
MAGING ISA, MAGKASAMANG MAGLINGKOD 
—Maximum na Oras: 20 minuto

Paano ba ako talagang naililigtas ng paglimot sa aking sarili sa 
paglilingkod sa iba?

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

Paano nabubuksan ng paglilingkod sa iba ang mga dungawan ng 
langit sa iyong buhay?

Nadarama ng ilan na dapat ay mayroon din sila ng kung anong 
mayroon ang iba, na maaaring maging sanhi ng hinanakit. Nada-
rama naman ng iba na may karapatan sila sa mga bagay na hindi 
nila pinaghirapan. Ang dalawang patibong na ito ay bumubulag sa 
mga tao kaya hindi nila makita ang isang mahalagang katotoha-
nan: lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ang hinanakit at pag-
angkin ng karapatan ay madaraig sa pamamagitan ng pagtutuon 
ng pansin sa mga pangangailangan ng iba. Basahin ang Mosias 
2:17, Mosias 4:26, at ang sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley 
(sa kanan).

ACTIVITY O GAWAIN

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

Step 2: Talakayin ang mga talento, contact, at resources na maibibigay ninyo.

Step 3: Gumawa ng plano na paglingkuran ang taong iyon. Halimbawa, maaari 
kayong:

◦ Magsagawa ng service project sa inyong komunidad.
◦ Ihanda ang inyong family history gamit ang buklet na 

My Family: Stories That Bring Us Together. Pagkatapos ay 
magpunta sa templo at gawin ang mga sagradong orde-
nansa para sa mga kapamilya na yumao na.

◦ Tulungan ang isang tao sa kanyang landas tungo sa self-
reliance.

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

“Kung kayo ay nasa 
paglilingkod ng inyong 
kapwa-tao, kayo ay nasa 
paglilingkod lamang ng 
inyong Diyos.”

MOSIAS 2:17
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“Kapag nagtutulungan 
tayo, . . . magagawa 
natin ang anumang 
bagay. Kapag ginawa 
natin ito, inaalis natin 
ang kahinaan ng isang 
taong nakatayong 
mag-isa at hinahalinhan 
ito ng lakas ng marami 
na sama-samang 
naglilingkod.”

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

Mga pahayag nina Elder Robert D. Hales at Pangulong Thomas S. 
Monson (sa kanan)

Mangakong gawin ang sumusunod na mga hakbang sa linggong 
ito. Lagyan ng tsek ang kahon kapag nakumpleto mo ang bawat 
hakbang.

 Kumilos ayon sa planong ginawa mo na paglingkuran ang  
isang tao.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
ngayon tungkol sa paglilingkod.

Basahin:

Mangakong 
gawin:

AYON SA PAMAMARAAN NG PANGINOON
Kung hindi ninyo mapanood ang video, basahin ang script na ito.

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

. . . n  amama aan a a ma a a i o 
ay malinaw. Yaong mas nakakaangat sa 
buhay ay dapat magpakumbaba ng 
kanilang sarili para tulungan ang mga 
nangangailangan. Yaong sagana ang 
buhay ay dapat kusang magbigay ng 
tulong, oras, mga skill, at resources 
upang maibsan ang paghihirap ng mga 
nangangailangan. At ang tulong ay dapat 
ibigay sa paraang mapapalakas ang 
kakayahan ng tinutulungan para mapa-
ngalagaan ang kanilang mga sarili at 
pagkatapos ay mapangalagaan ang iba. 
Kapag ginawa ito ayon sa pamamaraan 
ng Panginoon, napakaganda ng kaha-

hantungan nito. Kapwa pagpapalain ang 
tumulong at tinulungan.

(Hinango mula sa isang mensaheng 
ibinigay ni Pangulong Eyring sa paglalaan 
ng mga Sugarhouse Utah Welfare 
Services Center, Hunyo 2011, LDS.org)

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Mga kapatid, lahat tayo ay may responsi-
bilidad sa tipan na maging sensitibo sa 
mga pangangailangan ng iba at magling-
kod tulad ng ginawa ng Tagapagligtas—
tumulong, magbasbas, at magpasigla sa 
mga nasa paligid natin.

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

(“Paghihintay sa Daan Patungong 
Damasco,” Ensign o Liahona, Mayo  
2011, 76)

Bu ali  a a ina

“Ang layunin ng [pagiging 
self-reliant sa] temporal 
at espirituwal ay ilagay 
ang ating sarili sa mas 
mataas na lugar nang 
maiahon natin sa hirap 
ang ibang 
nangangailangan.”

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

MATUTO—Maximum na Oras: 45 minuto

Sa nakaraang kabanata, nalaman natin na ang pag-invest ay paglalagay ng 
oras, pagsisikap, o pera sa isang bagay at paghihintay ng kahit anong uri ng 
pakinabang. Ang isa sa mga dahilan kaya tayo nag-iinvest ng pera ay para 
magkaroon ng sapat kapag nagretiro na tayo.

Itinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson na, *“Habang papalapit na kayo sa 
pagreretiro at sa susunod pang mga dekada, inaanyayahan namin ang lahat 
. . . na an in  ma i i  a a sa s s no  na m a aon a a  na i o na 
kayo” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Ezra Taft Benson [2014], 242). 
Maaaring may mga programa ang pamahalaan o lipunan na makakatulong 
sa iyo sa panahon ng pagreretiro, ngunit malamang na kakailanganin mong 
dagdagan ang perang makukuha mo mula sa mga programang ito gamit 
ang sarili mong savings o investments. Kung mabibigo kang magplano 
ngayon, maaaring hindi ka magkaroon ng sapat na kita o savings para 
maging self-reliant kapag nagretiro ka.

Ano ang mangyayari kung wala kang sapat na pera para mabuhay nang 
komportable kapag retirado ka na?

Talakayin:

Basahin:

MAG-IMPOK AT MAG-INVEST 
PARA SA HINAHARAP 
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1. MAGTAKDA NG MITHIIN SA PAGRERETIRO

Bago ka magsimulang mag-impok para sa pagreretiro, makakatulong na 
tantiyahin mo kung magkano ang kakailanganin mo. Makakapagsimula ka 
gamit ang simpleng pormulang ito:

Bilang ng taon sa 
pagreretiro

Taunang halagang 
kailangan para sa 

pagreretiro 

Halagang 
kailangan kapag 

nagretiro

Hindi mo mahuhulaan kung hanggang kailan ka mabubuhay, pero mahuhu-
laan mo kung kailan mo gustong magretiro, at maaari mong tantiyahin kung 
gaano katagal ka pa mabubuhay pagkatapos niyon. Sa buong mundo, 
karamihan sa mga tao ay nagreretiro sa pagitan ng edad 60 at 70. Maaari 
kang mabuhay nang 20 hanggang 30 taon pa matapos magretiro.

AKTIBIDAD (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para makalkula ang iyong mithiin sa pagreretiro gamit ang sumu-
sunod na pormula.

x =
Bilang ng taon sa 
pagreretiro

Taunang halagang 
kailangan para sa 
pagreretiro

Ang iyong mithiin sa 
pagreretiro

Paunawa: Maaaring hindi mo kailangan ang buong halagang ito kapag nagretiro ka, dahil ang 
iyong investments ay maaaring patuloy na lumaki hanggang sa magretiro ka, ngunit magan-
dang magsimula sa bilang na ito.

2. UNAWAIN ANG COMPOUND INTEREST

Ang compound interest ay maaaring maging isa sa mga susi sa pagkakaro-
on ng sapat na pera para sa pagreretiro. Ang compound interest ay 
pagkita ng dagdag na interes sa interes, at ito ay karaniwang isinasagisag 
bilang porsiyento o rate of return. Kapag binayaran na ang iyong unang 
interes, idaragdag ito sa principal balance mo. Pagkatapos ay patuloy na 
lalago ang mas malaking balanseng iyon.

Basahin:

Basahin:
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+.90 +.98 +1.07

ANO ANG COMPOUND INTEREST?

10.00 + 9% = 10.90
Taon 1

10.90 + 9% = 11.88
Taon 2

11.88 + 9% = 12.95
Taon 3

12.95 + 9% = 14.12
Taon 4

+.90 +.98 +1.07

Ang pag-invest sa mga paraang nagbibigay ng magandang rate of return ay 
madalas tumulong sa mga tao na magkaroon ng sapat na pera para sa 
pagreretiro. Karamihan sa mga tao ay nadadaliang palaging mag-invest ng 
maliliit na halaga sa paglipas ng panahon, tulad ng kaunting halaga kada 
buwan o kada suweldo, sa halip na paulit-ulit na malalaking halaga. Ang 
halimbawa sa ibaba ay nagpapakita ng kabuuang halaga ng pag-invest ng 
100 kada buwan sa loob ng 30 taon, na may iba’t ibang mga rate of return. 
Ito ang kagandahan ng compound interest.

Ha
la

ga
 s

a 
Hi

na
ha

ra
p

100 KADA BUWAN SA LOOB NG 30 TAON
400,000

■ Kikitain

350,000
■ Kikitain

349,496.41

300,000
■ Kikitain

250,000
■ Kikitain

200,000
■ Kikitain

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 Taon

Basahin:
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Paano maaapektuhan ng panahon at rate of return ang kabuuang 
halaga ng isang investment?

Talakayin:

3. UNAWAIN ANG KAUGNAYAN NG RISK [PANGANIB NA MALUGI] SA 
RETURN [BALIK NG PERA]

Tulad ng nakita natin, ang rate of return ay maaaring napakaganda. Maa-
aring magmukhang simple na ang kailangan lang nating gawin, kung gayon, 
ay i-invest ang ating pera sa isang bagay na may pinakamataas na rate of 
return. Ngunit hindi iyon gayon kasimple. Tulad ng makikita sa sumusunod 
na graphic, lahat ng investment ay may kasamang risk-and-return rela-
tionship. Karaniwan, kapag mas mababa ang rate of return, mas maliit ang 
risk na malugi sa investment na iyon. Sa kabilang dako, kapag mas mataas 
ang potential return, mas mataas ang potential risk na mawalan ka ng pera.

Posibleng Pagkalugi bersus Kikitain

M
as

 m
at

aa
s 

na
 p

ot
en

-
sy

al
 n

a 
ku

m
ita

/m
al

ug
i

Real estate

Pagmamay- ari ng 
negosyo

Ki
ki

ta
in

Mga stock sa malaking  
kumpanya

Mga stock sa maliit na 
kumpanya

Mga bond ng gobyerno Mutual funds

M
as
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ab

ab
an

g 
po

te
n-

sy
al

 n
a 

ku
m

ita
/m

al
ug

i

Savings account
Mga CD

Posibleng pagkalugi

AKTIBIDAD (3 minuto)

Makipagpares sa iyong asawa o action partner, at pag-usapan ang personal na kapanatagan 
o kaginhawahang nadarama mo sa investment risk.

Basahin:
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 A   A  

Kapag nag-iisip ng potential investments, makakatulong na malaman ang 
ilang mahahalagang bagay. Halos lahat ng investment ay nahahati sa 
dalawang kategorya: yaong mga may fixed rate of return at yaong mga may 
variable rate of return.

Ang ibig sabihin ng fixed rate ay hindi tataas o bababa ang iyong rate 
kundi mananatiling permanente o fixed. Kabilang sa mga halimbawa ng 
savings o investments na may fixed rates ang savings accounts, certificates 
of deposit (CDs), at bonds. Ang fixed-rate investments ay kadalasang mas 
mababa ang rate of return at maituturing na di-gaanong risky kaysa vari-
able-rate investments.

Ang ibig sabihin ng variable rate ay maaaring tumaas o bumaba ang iyong 
return, ibig sabihi’y maaari kang kumita o mawalan ng pera. Kabilang sa 
mga halimbawa ng variable-rate investments ang stocks, maraming mutual 
funds, mga negosyo, at real estate. Karaniwan, ang variable-rate invest-
ments ay itinuturing na mas risky kaysa fixed-rate investments, ngunit 
maaari ding may potensyal itong magkaroon ng mas matataas na return.

Ang ibig sabihin ng diversification ay ikalat ang pera mo sa maraming 
investments. Ang pag-invest sa maraming investments o maraming klase ng 
investments ay makakatulong para mabawasan ang iyong risk.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng investments, 
basahing mag-isa ang “Resources” section sa dulo ng kabanatang ito sa 
linggong ito.

Bilang grupo, repasuhin ang sumusunod na mga konsepto hanggang sa 
maging komportable ang lahat na nauunawaan nila ang mga ito.
 Compound interest
 Risk versus return
 Fixed rate of return
 Variable rate of return
 Diversification

Talakayin:

Basahin:
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5. SALIKSIKIN ANG POTENTIAL RETIREMENT ACCOUNTS

Karaniwan ay kakailanganin mong magbayad ng ilang uri ng buwis sa 
investments mo. Sa katunayan, maaaring mga buwis ang isa sa pinakamala-
laking gastusing isasaalang-alang kapag nag-invest. Mabuti na lang, mara-
ming pamahalaang pumapayag na magkaroon ng special tax benefits ang 
retirement accounts na gugustuhin mong maunawaan. Ang investment 
accounts na ito ay maaaring sponsored ng employer o ng indibiduwal, at sa 
loob ng accounts na ito ay maaari kang mag-invest sa stocks, bonds, mutual 
funds, at marami pang iba. Iba’t iba ang tawag sa accounts depende sa 
kung saan ka nakatira, ngunit ang basic tax advantages ay magkakatulad at 
karaniwang may dalawang kategorya: tax deferred at tax free.

Tax deferred: Ang mga kontribusyon sa tax-deferred accounts ay karani-
wang tax-deductible sa taon ng kontribusyon, samantalang ang mga 
withdrawal kapag retirado na ay binubuwisan ayon sa tax rate ng iyong 
kinikita sa panahong iyon. Kung malamang na hindi gaanong lumago ang 
investment mo, dahil sa mas mababang rate of return o kaya’y dahil maikli 
lang ang panahon nito para lumago, maaaring mas malaki ang matitipid mo 
sa mga buwis kung ipagpapaliban mo ang pagbabayad ng income tax sa 
perang iyon hanggang sa magretiro ka, kung kailan maaaring buwisan nang 
mas mababa ang pera.

Tax free: Ang mga kontribusyon sa tax-free accounts ay walang paunang 
tax advantages. Para sa accounts na ito, ang perang iniaambag mo ay 
binubuwisan sa taon na kinita ito. Gayunman, lahat ng kikitain sa hinaharap 
at mga withdrawal ay tax free. Kung ang investment mo ay malamang na 
lumago nang husto, dahil sa mas mataas na rate of return o kaya’y dahil 
mas mahaba ang panahon nito para lumago, malamang ay mas kaunti ang 
babayaran mong buwis gamit ang isang tax-free account.

Gaya ng nakikita mo, batay sa uri ng account na pipiliin mo, babayaran mo 
kaagad ang buwis o kaya’y kapag nag-withdraw ka. Depende sa sitwasyon 
mo, ang isang uri ay maaaring mas kapaki-pakinabang sa iyo kaysa sa isa.

Basahin:
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AKTIBIDAD (5 minuto)

Tingnan ang sumusunod na tatlong halimbawa. Ipinapalagay sa mga halimbawang ito na 
nag-invest ang isang tao ng 100 kada buwan at kumita ng 8 porsiyentong return sa loob ng 
10, 20 at 30 taon. Ang halagang ito ng pera ay na-invest at kumita ng gayon ding halaga 
kapwa sa tax-deferred at sa tax-free account. Gayunman, tingnan ang pagkakaiba sa hala-
gang ibinayad sa buwis.

Step 1: Maghati-hati sa maliliit na grupo ng tigdadalawa hanggang tig-aapat na tao, kabilang 
na ang action partner mo.

Step 2: Sa bawat sitwasyon, bilugan ang mas mababang kabuuang halagang ibinayad sa 
buwis, at pansinin kung aling uri ng account ang nagkakahalaga ng mas mababa sa kabuu-
ang buwis.

Step 3: Talakayin ang sumusunod na mga tanong:

◦ Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng tax-deferred at ng tax-
free accounts?

◦ Kailan malamang na pinakamainam na opsiyon ang tax-deferred 
account?

◦ Kailan malamang na pinakamainam na opsiyon ang tax-free 
account?

PUHUNAN MGA BUWIS

10 Taon
18,294 

Pera para sa 
pagreretiro

15% tax rate

Buwis na 
kinakaltas 

kaagad

Buwis 
kapag nag- 
withdraw

Kabuuang 
buwis na 

binayaran

12,000 
Kabuuang 
puhunan

BUWIS NA 
IPINAGPALI-

BAN
0 + 2,744 = 2,744

8% na kita WALANG 
BUWIS 3,000 + 0 = 3,000

25% tax rate

PUHUNAN MGA BUWIS

20 taon
58,902 

Pera para sa 
pagreretiro

15% tax rate

Buwis na 
kinakaltas 

kaagad

Buwis 
kapag nag- 
withdraw

Kabuuang 
buwis na 

binayaran

24,000 
Kabuuang 
puhunan

BUWIS NA 
IPINAGPALI-

BAN
0 + 8,835 = 8,835

8% na kita WALANG 
BUWIS 6,000 + 0 = 6,000

25% tax rate
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PUHUNAN MGA BUWIS

30 taon
149,035 
Pera para sa 
pagreretiro

15% tax rate

Buwis na 
kinakaltas 

kaagad

Buwis 
kapag nag- 
withdraw

Kabuuang 
buwis na 

binayaran

36,000 
Kabuuang 
puhunan

BUWIS NA 
IPINAGPALI-

BAN
0 + 22,335 = 22,335

8% na kita WALANG 
BUWIS 9,000 + 0 = 9,000

25% tax rate

 A A  A  A A A A  A A  
MADALING PANAHON

Kapag nakabuo ka na ng emergency fund at nabayaran mo na ang iyong 
consumer debt, dapat kang magsimulang mag-impok para sa pagreretiro sa 
lalong madaling panahon. Kapag mas maaga kang nagsimulang mag-impok 
para sa pagreretiro, mas mahaba ang panahon para lumago ang pera mo 
at malamang na mas malaki ang perang makuha mo para sa pagreretiro.

Ang isang magandang paraan para masimulan ang pag-iimpok para sa 
pagreretiro ay sa pamamagitan ng employer-sponsored retirement plan. 
Kung nag-aalok ang employer mo ng anumang uri ng retirement account 
kung saan tugma ang ilan sa kontribusyong ibinibigay mo, samantalahin ito! 
Ang pagkakatugmang ito ay parang bonus o dagdag na sahod sa iyo, dahil 
lamang sa pag-aambag mo sa sarili mong savings.

Ang kasunod na aktibidad ay naglalarawan ng kagandahan ng regular na 
pag-invest nang mas mahabang panahon.

Basahin:
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AKTIBIDAD  inu

Step 1: Maghati-hati sa maliliit na grupo ng tigdadalawa hanggang tig-aapat na tao, kabilang 
na ang action partner mo.

Step 2: Talakayin ang investment strategies ng tatlong tao na inilarawan sa ibaba. Sino ang 
may pinakamalaking investment? Sino ang may pinakamaliit na investment? Ipagpalagay 
natin na bawat isa sa kanila ay kumikita ng 8 porsiyentong compound interest sa kanilang 
investments, sino sa palagay mo ang pinakamalaki ang kikitain? Sino sa palagay mo ang 
pinakamaliit ang kikitain?

■ J A
◦ Nag-invest ng 300 kada buwan simula sa edad na 25.
◦ Sa kabuuan nag-invest siya ng 147,600.

■ A A
◦ Nag-invest ng 600 kada buwan simula sa edad na 35.
◦ Sa kabuuan nag-invest siya ng 223,200.

■ B A

◦ Nag-invest ng 1,200 kada buwan simula sa edad na 45.
◦ Sa kabuuan nag-invest siya ng 302,400.

Step 3: Ngayo’y repasuhin ang chart sa ibaba na nagpapakita kung paano lumalago ang 
kanilang investments sa paglipas ng panahon. Sino ang pinakamalaki ang kinita? Sino ang 
pinakamaliit ang kinita? Ano ang epekto ng panahon sa investments?

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

Paunawa: Ipinapalagay na may 8% compound interest rate.
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TALAKAYIN SA INYONG FAMILY COUNCIL ANG PAGHAHANDA PARA SA 
PAGRERETIRO

Sa inyong family council sa linggong ito, talakayin ang mga plano mo para sa 
pagreretiro. Tantiyahin kung magkano ang kakailanganin mo, kailan mo 
gustong magretiro, at ano ang maaaring maging sitwasyon ng iyong panana-
lapi sa panahong iyon. Isulat ang halagang gusto mong maimpok, at alamin 
ang halagang makakaya mong itabi kada buwan para sa pagreretiro. Tandaan, 
bagama’t mahalagang magsimulang mag-impok para sa pagreretiro sa lalong 
madaling panahon, mas kailangang magkaroon ka ng emergency fund at 
maalis mo muna ang consumer debt. Habang nagtatalakay ka, maaari mong 
gamitin ang sumusunod na “Sample Family Council Discussion” outline.

SAMPLE FAMILY COUNCIL DISCUSSION

Tiyaking magsimula at magtapos sa isang panalangin para maanyayahan ang Espiritu.

 Part 1: Magrepaso

 Kumusta na ang kasalukuyan mong pinansyal na prayoridad?

 Paano ka naghahanda sa ngayon para sa pagreretiro?

 Part 2: Magplano

 Kailan mo gustong magretiro?

 Magkano ang kailangan mo taun-taon para matugunan ang 
iyong mga pangangailangan?

 Magkano ang kailangan mong maimpok?

 Ano ang malamang na maging sitwasyon ng iyong pananalapi 
kapag nagretiro ka? Bibili ka ba ng sarili mong bahay? May 
mortgage ka pa rin ba? Maghahanda ka bang maglingkod sa 
senior mission? Kakailanganin mo bang suportahan ang sinu-
mang miyembro ng pamilya? Malamang bang lumaki o lumiit 
ang mga gastusin mo sa buhay kaysa ngayon?

Basahin:

PAG-INVEST

Ang pinakamahalagang bagay na ginawa namin ay makapagsimula lang. Bago pa man kami kumita ng 
“ekstra,” pumili na ako ng isang konserbatibong index mutual fund at nagpasimula ng automatic 
deposit na 1 porsiyento ng suweldo namin, pagkatapos ay halos kinalimutan na namin ito. Nang 
lumipat ako ng employer pagkaraan ng halos walong taon, nagpasimula ako ng bagong retirement 

n  a  na asan on  m i an  a in  on on  i o . . . na na a a a a a na n ayon n  a os .
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PAG-ISIPANG MABUTI—Maximum na Oras: 5 Minuto

Isipin ng bawat isa ang natutuhan ninyo ngayon at isaalang-alang kung ano ang 
nanaising ipagawa sa inyo ng Panginoon. Basahin ang talata o sipi sa ibaba at isulat 
ang mga sagot sa mga tanong.

“Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento: narito, ako’y  
nakinabang ng lima pang talento” (Mateo 25:20).

Ano ang pinakamakabuluhang mga bagay na natutuhan ko  
ngayon?

 

 

 

 

Ano ang gagawin ko dahil sa natutuhan ko ngayon?
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MANGAKONG GAWIN—Maximum na Oras: 10 Minuto

Basahin nang malakas sa action partner mo ang bawat ipinangako mong gawin. 
Mangakong tuparin ang mga ipinangako mong gawin at pagkatapos ay lumagda  
sa ibaba.

MGA IPINANGAKO KONG GAWIN

A  Isasagawa at ibabahagi ko ang alituntunin sa My Foundation [Aking Saligan] 
para sa linggong ito.

B  Patuloy akong mag-iimpok ng pera para sa aking pinansyal na prayoridad.

C  Tatalakayin ko ang paghahanda para sa pagreretiro sa family council.

D  Kokontakin at susuportahan ko ang action partner ko.

Ang aking lagda Lagda ng action partner
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RESOURCES

URI NG  
INVESTMENT  
O PAMUMUHAN

DEPINISYON FIXED O 
VARIABLE

Savings Account Ang deposit account, na karaniwan ay sa isang bangko o 
iba pang institusyong pinansyal, ay karaniwang mababa ang 
rate of return. Ang mga may-ari ng account ay maaaring 
mag-withdraw at magdeposito nang walang multa.

Fixed

i a  o  
Deposit (CD)

Ang account kung saan ikaw ay nagdedeposito ng partikular 
na halaga ng pera para sa isang takdang panahon; kung 
kukunin mo ang pera bago ang takdang oras ng pagkuha, 
maaari kang mapatawan ng multa (mawalan ang ilang pera 
na ipinuhunan). Habang naka-invest ang pera, ito ay kumikita 
n  is n n  a a a n   a  o  n. a a  am as na 
ang itinakdang oras, makukuha mo na ang orihinal na halaga 
ng investment o puhunan, at ang tinubo nito.

Fixed

Bond Isang debt investment kung saan ipinahihiram mo ang 
iyong pera sa isang entidad o organisasyon sa takdang 
panahon upang makatanggap ng inaasahang rate of return. 
Kapag lampas na ang itinakdang oras, makukuha mo na 
ang orihinal na halaga ng investment o puhunan, at ang 
tinubo nito. Ang bonds ay maaaring i-isyu ng mga gobyerno 
at korporasyon. Depende sa organisasyon na nag-isyu, ang 
bonds ay maituturing na low risk o high risk.

Fixed

Stock Ito ay kumakatawan sa isang bahagi ng pagmamay-ari 
sa isang kumpanya, na ibinebenta bilang shares. Bawat 
share ay kumakatawan sa isang piraso ng pagmamay-ari, 
kaya kung ang isang kumpanya ay nag-isyu ng 100,000 
shares at ikaw ang may-ari ng isang share, pag-aari mo ang 
1/100,000th na bahagi ng kompanyang iyon. Ang rate of 
return ay depende sa performance o takbo ng kumpanya.

Variable

Mutual Fund Ang mga ito ay karaniwang binubuo ng isang grupo ng mga 
sari-saring stocks at bonds. Ang pondo ay pinamamahalaan 
ng isang propesyonal. Ang mutual funds ay nagbibigay ng 
simpleng paraan para magkaroon ng iba-ibang investment. 
Kung maayos ang takbo ng mutual fund, ang halaga ng 
iyong investment o puhunan ay tumataas. Kung hindi 
maganda ang takbo nito, ang halaga ng iyong investment o 
puhunan ay bumababa.

Variable

Real Estate Puhunan sa pagmamay-ari ng real property tulad ng mga 
bahay, apartment, o komersyal na mga gusali. Ang return 
o pagbalik ng puhunan ay dumarating sa pagkakaroon ng 
kita, pagtaas ng halaga ng ari-arian, o pareho. Maaari ding 
malugi sa maraming kadahilanan, kabilang ang pagbaba 
ng halaga ng ari-arian o ang nangungupahan ay hindi 
nagbabayad ng upa o sinisira ang property o ari-arian.

Variable

Pagmamay-ari ng 
Negosyo

Ang pamumuhunang ito ay kumakatawan sa pagmamay-ari 
ng isang bahagi ng pribadong negosyo. Ang returns o kita 
ay depende sa takbo ng negosyo.

Variable
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12: PATULOY NA NAGBIBIGAY AT NAGPAPALA SA IBA

MGA IPINANGAKONG GAWIN NOONG NAKARAANG LINGGO

A  Isagawa at ibahagi ang alituntunin sa My Foundation  
[Ang Aking Saligan] noong nakaraang linggo.

B  Patuloy na mag-impok ng pera para sa aking pinansyal na  
prayoridad.

C  Talakayin ang pagpaplano para sa pagreretiro sa family council.

D  Kontakin at suportahan ang action partner ko.

STEP 1: MAG-EVALUATE KASAMA ANG ACTION PARTNER (5 minuto)

Mag-ukol ng ilang minuto para i-evaluate ang iyong mga pagsisikap na tuparin ang mga 
ipinangako mong gawin sa linggong ito. Gamitin ang chart na “Pag-evaluate ng Aking mga 
Pagsisikap” sa simula ng workbook na ito. Ibahagi sa partner mo ang iyong evaluation at 
talakayin ninyo ang tanong sa ibaba. Pagkatapos ay mag-iinisyal siya kung saan nakasaad.

Ano ang naging mga hamon sa pagtupad mo sa mga ipinangako mong 
gawin sa linggong ito?

Talakayin:

PAG- EVALUATE SA AKING MGA 
PAGSISIKAP

MGA INSTRUKSYON: I- evaluate ang iyong pagsisikap na tuparin ang mga ipinangakong gagawin mo sa bawat 
linggo. Ibahagi ang iyong evaluation sa iyong action partner. Mag- isip ng mga paraan upang patuloy kang 
humusay habang pinapraktis mo ang pagkakaroon ng mahahalagang gawing ito.

Ⓐ
Isagawa at ibahagi ang My Foundation Principle

Ⓑ
Planuhin at Pangasiwaan ang Aking Pera

Ⓒ
Magdaos ng Family Council

Ⓓ
Kontakin at Suportahan ang Aking Action Partner

Inisyal 
ng Action 
Partner

Halimbawa Maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa pagsunod ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 1
Ang self- reliance ay alituntunin ng 
kaligtasan ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Sumangguni sa Panginoon ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 2 Manampalataya kay Jesucristo ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa kinita at 
gastusin ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 3 Magsisi at maging masunurin ● ● ● I- monitor ang gastos ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa mga 
ikapu at mga handog ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 4 Maging balanse sa pamumuhay ● ● ● Gumawa ng Badyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 
pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 5 Lutasin ang mga problema ● ● ● Pumili ng sistema ng 
pagbadyet ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa 

pagbabadyet ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 6
Maging matalino sa paggamit  
ng oras ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa emer-
gency fund, insurance ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 7 Magpakita ng integridad ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 8
Trabaho: maging responsable at 
maging masigasig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 

na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa utang ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 9 Makipag- usap: sumamo at makinig ● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang tungkol sa crisis 

management ● ● ● ● ● ● ________

Linggo 10
Maghangad na matuto: magpasiya 
kung ano ang gusto mong marating 
at paano makakarating doon

● ● ● Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ●

Pag- usapan ang tungkol sa pag- 
iimpok, pagkakaroon ng sariling 
bahay, edukasyon

● ● ● ● ● ● ________

Linggo 11 Magkaisa, sama- samang maglingkod ● ● ●
Ilagay ang pera sa pinansiyal 
na priyoridad ● ● ● Pag- usapan ang plano sa 

pagreretiro ● ● ● ● ● ● ________

GABAY: ● Kaunting Pagsisikap

● Katamtamang Pagsisikap

● Malaking Pagsisikap

MAGREPORT—Maximum na Oras: 25 Minuto
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STEP 2: MAGREPORT SA GRUPO (8 minuto)

Matapos i-evaluate ang inyong mga pagsisikap, muling magsama-sama at ireport ang inyong 
mga resulta. Ikutin ang grupo at ilahad ng bawat isa kung ang rating na ibinigay ninyo sa 
sarili ay “pula,” “dilaw,” o “berde” para sa bawat isa sa mga ipinangakong gawin noong 
nakaraang linggo.

STEP 3: IBAHAGI ANG IYONG MGA KARANASAN (10 minuto)

Ngayon ay ibahagi sa grupo ang mga bagay na natutuhan mo mula sa pagsisikap na tuparin 
ang mga ipinangako mong gawin sa buong linggo.

 Ano ang naging mga karanasan mo sa pagsasagawa o pagbabahagi ng 
alituntunin sa My Foundation [Ang Aking Saligan]?

 Ano ang mga naging hamon sa iyo sa paglalagay ng pera para sa iyong 
pinansyal na prayoridad?

 Ano ang natutuhan mo mula sa pagtalakay ng iyong mga plano sa 
pagreretiro?

Talakayin:

    A A  A  (2 minuto)

Pumili ng isang action partner mula sa grupo para sa darating na linggo. Karaniwan, ang 
mga action partner ay parehong babae o lalaki at hindi magkapamilya.

Mag-ukol ng ilang minuto ngayon para kausapin ang action partner mo. Ipakilala ang inyong 
mga sarili, at talakayin kung paano ninyo makokontak ang isa’t isa sa buong linggo.

Pangalan ng action partner Contact Information

Isulat kung paano at kailan ninyo makokontak ang isa’t isa sa linggong ito.

LIN LUN MAR MIY HUW BIY SAB
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MY FOUNDATION [ANG AKING SALIGAN]:  
TANGGAPIN ANG MGA ORDENANSA SA TEMPLO 
—Maximum na Oras: 20 Minuto

Ano ang ilan sa mga bagay na pinakamahalaga sa iyo?

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

Ano ang mga bagay na hindi mahalaga na humahadlang sa 
progreso? Paano tayo matutulungan ng mga ordenansa ng 
ebanghelyo?

o ina a  m a i an  a  an  a aya  ni an on  oy   . 
Packer (sa kanan)

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

AKTIBIDAD

Step 1: asama an  a n  basa in an  a aya  ni  n in  . oo   
(sa kanan) at ang sumusunod na mga talata sa banal na kasulatan. Salungguhitan 
ang mga ipinangakong pagpapala sa mga taong sumasamba sa templo.

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

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

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

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

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

Step 2: Pag-isipang mabuti ng bawat isa, “Ano ang kailangan kong baguhin sa 
aking buhay para makabahagi ako sa mga ordenansa sa templo nang mas 
madalas?”

Pag-isipang 
mabuti:

Panoorin:

Talakayin:

Basahin:

Talakayin:

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

QUENTIN L. COOK, 
“Tingnan ang Inyong 
Sarili sa Templo,” 
Ensign o Liahona, 
Mayo 2016, 99; sinipi 
mula sa Mga Turo ng 
mga Pangulo ng 
Simbahan: Howard W. 
Hunter (2015), 195

“Pagpapalain tayo  
ng Panginoon sa 
pagsasagawa natin ng 
sagradong ordenansa ng 
mga templo. Ang mga 
pagpapala doon ay hindi 
limitado sa ating serbisyo 
o paglilingkod sa templo. 
Pagpapalain tayo sa 
lahat ng ating mga 
gawain. Magiging 
marapat tayo  
sa paggabay ng Pangino-
on sa ating espirituwal  
at temporal na  
mga gawain.”

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

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

DOKTRINA AT MGA 
TIPAN 84:20
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Mangakong gawin ang mga sumusunod sa linggong ito. Lagyan ng 
tsek ang box kapag nakumpleto mo ang bawat gawain:

 Kung mayroon kang temple recommend, magtakda ng petsa 
para makapunta sa templo.

 Kung wala kang temple recommend, kausapin ang iyong 
bishop o branch president para pag-usapan kung paano ka 
makapaghahandang matanggap ang iyong mga ordenansa sa 
templo.

 Ibahagi sa iyong pamilya o mga kaibigan ang natutuhan mo 
tungkol sa mga ordenansa sa templo.

Mangakong 
gawin:

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

NARRATOR: Isang madilim na gabi ng 
Disyembre, isang eroplano ang bumag-
sak sa Florida. Mahigit 100 katao ang 
namatay. Mga 20 milya lamang ang layo 
para makalapag nang ligtas.

PANGULONG DIETER F. UCHTDORF: 
Pagkatapos ng aksidente, sinikap ng mga 
imbestigador na alamin kung ano ang 
nagsanhi nito. Ang landing gear ay 
nakababa nang wasto. Nasa kundisyon 
ang makina ng eroplano. Lahat ay 
umaandar nang maayos—lahat maliban 
sa isang bagay: isang pundidong bombil-
ya. Ang munting bombilyang iyon—na 
mga 20 cents ang halaga—ang pinagmu-

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

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

Ang ugaling magtuon ng pansin sa hindi 
mahalaga at pabayaan ang pinakamaha-
lagang bagay ay nangyayari hindi lamang 
sa mga piloto kundi sa lahat. Lahat tayo 
ay nasa an anib. . . . a a on ba an  
isip at puso ninyo sa mga bagay na 
panandalian at mahalaga lamang sa 
sandaling iyon, o sa mga bagay na 
pinakamahalaga?

(“Kami’y Gumagawa ng Dakilang Gawain, 
na Anopa’t Hindi Kami Makababa,” Ensign 
o Liahona, Mayo 2009, 59, 60)

Bu ali  a a ina
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TALAKAYAN NGAYON:

5 
PATULOY NA MAGBIGAY AT 
PAGPALAIN ANG IBA

MATUTO—Maximum na Oras: 45 minuto

FINANCIAL STEWARDSHIP SUCCESS MAP

1

2

3

4

5
PATULOY NA MAGBIGAY AT 

PAGPALAIN ANG IBA
Turuan ang inyong mga anak • Iangat ang kalagayan ng mga  

maralita • Sumulong kay Cristo

1

MAG- IMPOK NG PERA AT MAMUHUNAN 
PARA SA HINAHARAP
Impok na pera, pagkakaroon ng sariling bahay, edukasyon, 
pagreretiro

ALISIN ANG UTANG

PROTEKTAHAN ANG INYONG 
PAMILYA LABAN SA KAHIRAPAN
1- buwang emergency fund, 3-  hanggang 6- na buwang impok na 
pera, insurance

MAGBAYAD NG MGA IKAPU 
AT MGA HANDOG

2

3

4

B 
A 
D 
Y 
E 
T

T 
R 
A 
B 
A 
H 
O

PANANAMPALATAYA KAY JESUCRISTO • 
PAGKAKAISA NG MAG- ASAWA

DEDIKASYONG MAGING SELF- RELIANT

5
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1. IBAHAGI SA IYONG PAMILYA AT MGA KAIBIGAN ANG MGA ALITUNTUNIN 
NG SELF-RELIANCE

Ibahagi ang mga Alituntunin ng Espirituwal na Self-Reliance
Kapag tayo ay naging self-reliant sa espirituwal, tungkulin nating tulungan 
ang iba na maging self-reliant din sa espirituwal. Sa Doktrina at mga Tipan, 
mababasa natin, “At kung sinuman sa inyo ang malakas sa Espiritu, isama 
niya siya na mahina, upang siya ay maliwanagan sa buong kaamuan, upang 
siya ay ma in  ma a as in”  a    . ay n in  sa a on  i an  
isinulat ni Pedro, “Na ayon sa tinanggap ng bawa’t isa ay matanggap ang 
kaloob, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng 
masa anan  biyaya n  ios”   i o .

Paano naaangkop sa iyo ang mga talatang ito? Paano napagpala ng mga 
alituntunin ng self-reliance sa My Foundation [Ang Aking Saligan] ang buhay 
mo? Ano ang ibig sabihin ng maging self-reliant sa espirituwal?

Talakayin:

Ibahagi ang mga Alituntunin ng Temporal na Self-Reliance
Kapag tayo ay naging self-reliant sa temporal, tungkulin nating tulungan ang 
iba na maging self-reliant din sa temporal. Ang isa sa pinakamaiinam na 
paraan para matulungan ang iba na maging self-reliant ay ang maglingkod 
a  ma bi ay sa iba. in o ni an on  a ion  . omn y na  maasa sa 
isa’t isa ang mga taong sagana at mga taong salat. Ang proseso ng pagbibi-
gay ay pinadadakila ang dukha at pinakukumbaba ang mayaman. Dahil dito, 
kapwa sila napapabanal. Ang dukha, na napalaya sa pang-aalipin at mga 
limitasyon ng karukhaan, ay malayang umaangat sa kanilang ganap na 
potensyal, kapwa sa temporal at sa espirituwal. [Ang mga taong mas 
sagana], sa pagbibigay ng sobra nila, ay nakikilahok sa walang-hanggang 
alituntunin ng pagbibigay. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng sapat, o 
naging self-reliant, tinutulungan niya ang iba, at nauulit ito” (“The Celestial 
Nature of Self-Reliance,” Ensign, Nob. 1982, 93).

Paano naaangkop sa iyo ang pahayag na ito? Sino ang mga dukha? Paano 
mo matutulungan ang mga dukha o nangangailangan sa buhay?

Talakayin:

Basahin:

Basahin:
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Mag-ukol ng isang minuto para pag-isipang mabuti ang sumusunod na 
tanong: Sino ang alam kong nangangailangan ng Personal na Pananalapi 
para Maging Self-Reliant  aano o i o maibaba a i sa ani a  s a  sa 
ibaba ang mga pangalan at planong ibabahagi.

Pag-isipang 
mabuti:

2. PATULOY NA SUMULONG NANG MAY PANANAMPALATAYA

Congratulations! Nakumpleto mo na ang mga miting ng grupo sa Personal 
na Pananalapi para Maging Self-Reliant. Para ma-assess ang iyong progre-
so, isulat kung nasaan ka na at kung paano mo planong patuloy na magpro-
greso sa table sa ibaba.

AKTIBIDAD  inu

Repasuhin ng bawat isa ang Financial Stewardship Success Map, at pag-isipang mabuti ang 
naging progreso mo sa nakaraang 12 linggo. Isipin ang susunod na mga hakbang sa iyong 
paglalakbay, at punan ang table sa ibaba.

LAYUNIN OO O HINDI PROGRESO SA NGAYON/SUSUNOD  
NA MGA HAKBANG

Pakiramdam ko ay nagkakaisa 
kaming mag-asawa at ang 
Panginoon tungkol sa aking 
pananalapi.

Tapat ang pangako kong 
maging self-reliant.

Sumasampalataya ako kay 
Jesucristo.

Ako ay nagbabayad ng buong 
ikapu at nag-aambag sa mga 
handog-ayuno.

Basahin:
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LAYUNIN OO O HINDI PROGRESO SA NGAYON/SUSUNOD  
NA MGA HAKBANG

Hindi ako umaasa sa pamilya, 
sa Simbahan, at sa suporta ng 
gobyerno.

Regular kong nirerepaso at 
sinusunod ang badyet ko.

Mayroon akong 
pang-isang-buwan na 
emergency fund.

Ako ay walang utang o 
kasalukuyan akong nagbabayad 
ng utang.

Mayroon akong tatlo- 
hanggang anim-na-buwang 
emergency fund.

Mayroon akong sapat na 
insurance o seguro (tulad ng 
health, life, auto, at disability 
insurance).

Ako ay regular na nag-iimpok 
at namumuhunan para sa 
hinaharap.

Sa nakaraang 12 linggo, paano ka naging isang matalino at tapat na katiwa-
la ng iyong pananalapi?

Talakayin:
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Marami sa mga bagay na napag-usapan natin ay hindi maisasakatuparan sa 
loob ng 12 linggo. Gayunman, dapat ay nagkaroon ka na ng mga gawing 
kailangan upang patuloy na magprogreso tungo sa matagumpay na finan-
cial stewardship. Patuloy na magdaos ng mga regular family council. Patuloy 
na repasuhin ang mga kabanata sa workbook na ito. At patuloy na magsi-
kap tungo sa iyong mga pinansyal na prayoridad. Mangakong sundin ang 
“Susunod na mga Hakbang” na isinulat mo sa huling hanay ng assessment 
sa mga naunang pahina.

Mag-ukol ng limang minuto para pag-isipan ang sumusunod na tanong 
at isulat ang iyong mga ideya sa ibaba: Ano ang pinakamakabuluhang 
mga bagay na natutuhan ko sa nakaraang 12 linggo?

Pag-isipang 
mabuti:

AKTIBIDAD  inu

Bilang grupo, kusang magbahagi ng mga patotoo, karanasan, mga bagay na natutuhan 
ninyo, at mga paraan na napagpala kayo ng Panginoon sa nakaraang 12 linggo.

Basahin:
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MAGPATULOY SA IYONG LANDAS  
PATUNGONG SELF-RELIANCE

Congratulations! Sa nakaraang 12 linggo nagkaroon ka ng mga 
bagong gawi at lalong naging self-reliant. Nais ng Panginoon na 
patuloy mong taglayin ang mga kakayahang ito at magtaglay ka ng 
mga bagong kakayahan. Habang nagdarasal at nakikinig tayo, 
matutulungan tayo ng Espiritu Santo na malaman kung anong 
mga bagay sa ating buhay ang dapat nating pag-igihin pa.

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

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

 Repasuhin at patuloy na ipamuhay ang lahat ng 12 alituntunin 
ng My Foundation [Ang Aking Saligan] at mga gawi ng 
self-reliance.

 Ibahagi sa iba ang natutuhan mo tungkol sa self-reliance. 
Patuloy na tulungan ang mga miyembro ng iyong grupo, o 
mag-alok na mag-facilitate ng bagong self-reliance group.

 Pag-ibayuhin ang mga kakayahan mo sa pamamagitan ng 
pakikibahagi sa isa pang self-reliance group.

 Pag-aralan ang mga alituntunin ng doktrina ng self-reliance  
sa ibaba.

MGA ALITUNTUNIN NG DOKTRINA TUNGKOL SA SELF-RELIANCE

ANG SELF-RELIANCE 
AY ISANG KAUTUSAN

LAYUNIN NG PANGINOON 
NA MAGLAAN PARA SA 
KANYANG MGA BANAL, AT 
TAGLAY NIYA ANG LAHAT 
NG KAPANGYARIHAN PARA 
GAWIN ITO

ANG TEMPORAL  
AT ESPIRITUWAL 
AY IISA

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

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

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

Basahin:

Talakayin:

Mangakong 
gawin:

“At ngayon, mga 
minamahal kong 
kapatid, matapos na 
kayo ay mapasa . . . 
landas [na ito], itatanong 
ko kung ang lahat ay 
nagawa na? Masdan, 
sinasabi ko sa inyo, 
Hindi; sapagkat hindi pa 
kayo nakalalapit 
maliban sa ito ay sa 
pamamagitan ng salita 
ni Cristo na may hindi 
matitinag na pananam-
palataya sa kanya, na 
umaasa nang lubos sa 
mga awa niya na 
makapangyarihang 
magligtas. . . . Magpatu-
loy sa paglakad nang 
may katatagan kay 
Cristo.”

2 NEPHI 31:19–20

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

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nob. 1981, 91
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LIHAM NG PAGKUMPLETO

Ako,  , ay nakibahagi sa self-reliance group na inilaan ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at nakumpleto ang lahat ng 
requirement gaya ng sumusunod:

Nakadalo ako ng 10 miting sa kabuuang 12 miting.

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

Nakakumpleto ako ng isang aktibidad sa paglilingkod.

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

Pangalan ng participant Lagda ng participant Petsa

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

Pangalan ng facilitator Lagda ng facilitator Petsa

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

IPAGPAPATULOY MO BA ANG IYONG  
LANDAS PATUNGONG SELF-RELIANCE?

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

3 Nephi 27:27
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