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MGA PANALAPI SA PAMILYA



MENSAHE SA FIRST PRESIDENCY

Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gitambagan sulod na sa dag-

hang katuigan sa pagpangandam alang sa kalisdanan pinaagi sa pagta-

gana og dyutayng kwarta. Ang pagbuhat sa ingon makadugang pag-ayo

sa seguridad ug kaayohan. Ang matag pamilya adunay responsibilidad

sa pagsangkap sa iyang kaugalingong mga panginahanglan kutob sa

mahimo.

Kami nag-awhag kaninyo sa bisan asang dapit kamo nagpuyo sa kali-

butan sa pagpangandam alang sa kalisdanan pinaagi sa pagtan-aw sa

kahimtang sa inyong panalapi. Moawhag kami kaninyo nga magdagi-

not sa inyong mga galastuhan; disiplinaha ang inyong kaugalingon sa

inyong pagpamalit aron sa paglikay sa utang. Bayri ang utang og dali

kutob sa inyong mahimo, ug luwasa ang inyong mga kaugalingon gikan

niining pagkaulipon. Pagtigum og dyutayng kwarta kanunay aron sa

hinay-hinay makaugmad og pundong pinansyal.

Kon inyong mabayran ang inyong mga utang ug adunay tinigom,

bisan pa kon kini gamay ra, kamo ug ang inyong pamilya mobati nga

mas layo sa kakuyaw ug makatagamtam og mas dako nga kalinaw diha

sa inyong mga kasingkasing.

Hinaut ang Ginoo mopanalangin kaninyo sa inyong mga paningka-

mot sa panalapi sa pamilya.

Ang First Presidency



BAYAD OG IKAPULO [TITHES] 
UG MGA HALAD [OFFERINGS]

Ang malampusong panalapi sa pamilya magsugod uban
sa pagbayad og matinuoron nga ikapulo [tithes] ug sa pag-
hatag og mahinatagon nga halad sa puasa [fast offering].
Ang Ginoo misaad nga ablihan ang mga tamboanan o binta-
na sa langit ug mobubu og daghang mga panalangin ngadto
niadtong matinud-anon nga mobayad sa ikapulo ug mga
halad (tan-awa sa Malaquias 3:10).

LIKAYI ANG UTANG
Ang paggasto og kwarta ubos kay sa inyong kita mahi-

nungdanon sa inyong pinansyal nga seguridad. Likayi ang
utang, gawas sa pagpalit og igo-igo nga panimalay o pagba-
yad alang sa edukasyon o ubang mahinungdanong pangina-
hanglan. Pagtigum og kwarta sa pagpalit sa unsay inyong
gikinahanglan. Kon aduna kamoy utang, bayari kini dayon
kutob sa mahimo.

PAGGAMIT OG BADYET
Pagbaton og rekord sa inyong mga galastuhan. Irekord ug

ribyuha ang binulan nga kita ug mga galastuhan. Determi-
naha kon unsaon pagpakunhod sa inyong gasto alang sa
mga dili kaayo mahinungdanon.

Gamita kini nga impormasyon sa paghimo og badyet 
sa pamilya. Planoha ang unsay imong ihatag isip donasyon
sa Simbahan, kon pila ang imong tigumon, ug kon pila 
ang imong gastuhon alang sa pagkaon, sa balay, kuryente 
ug tubig, transportasyon, sinina, insurance, ug uban pa.
Disiplinaha ang inyong kaugalingon sa pagsunod sa plano
sa badyet. (Tan-awa ang Worksheet sa Badyet anaa sa likod
nga pahina.)

PAGTIGUM
Pagtigum og hinay-hinay, ug gamita kini alang sa mga

dinalian o emerhensiya lamang. Kon magtigum kamo og
dyutayng kwarta sa regular nga paagi, makuratan nalang
kamo nga sa ngadto-ngadto modako ra kini.

TUDLOI ANG MGA SAKOP SA PAMILYA
Tudloi ang mga sakop sa pamilya sa mga baruganan sa

pagdumala sa panalapi. Apila sila sa paghimo og badyet ug
sa paghimo og mga tumong sa panalapi sa pamilya. Itudlo
ang mga baruganan sa pagkakugihan, pagkamadaginuton,
ug pagtigum. Hatagi og gibug-aton ang kamahinungdanon
sa pagkuha og edukasyon kutob sa mahimo.

ANG MGA SUKARANAN SA PANALAPI SA PAMILYA

KINITAAN
UTANG

KINITAAN
UTANG



WORKSHEET SA BADYET

BADYET ALANG SA
(bulan/tuig)

KINITAAN GIPLANO AKTWAL

Sweldo (human sa buhis)

Uban pang kinitaan

Total nga kinitaan

GALASTUHAN GIPLANO AKTWAL

Ikapulo [tithes] ug mga halad [offerings]

Tinigum

Pagkaon

Bayad o abang sa balay

Kuryente ug tubig

Transportasyon

Bayad sa utang

Insurance

Tambal/pagpatambal

Sinina

Galastuhan sa eskwelahan

Uban pa

Total nga mga galastuhan

Kinitaan kuhaan sa mga galastuhan

Bisitaha ang 
www.providentliving.org alang sa 

dugang impormasyon kabahin sa panalapi sa pamilya.

• Badyet alang sa gitakda nga panahon (sama sa sinemana, kinsena, binulan).
• Ribyuha ang inyong badyet kanunay.
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