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MENSAHE GIKAN SA FIRST PRESIDENCY

Minahal nga mga Kaigsoonan:

Ang atong Langitnong Amahan mihimo niining maanindot nga yuta,
uban sa tanang kaabunda niini, alang sa atong kaayohan ug paggamit.
Ang Iyang tuyo mao ang pagsangkap sa atong mga panginahanglan
samtang kita maglakaw diha sa hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon.
Siya mahigugmaong misugo kanato sa “pag-andam sa matag butang nga
kinahanglanon” (tan-awa sa D&P 109:8) aron nga, kon moabot ang
kalisdanan, makaatiman kita sa atong kaugalingon ug sa atong mga sili-
ngan ug makasuporta sa mga bishop samtang sila moatiman sa uban.

Kami nag-awhag sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan
sa pagpangandam alang sa kalisdanan sa kinabuhi pinaagi sa pagbaton
sa nag-una nga mga suplay sa pagkaon ug tubig ug pipila ka kwarta nga
tinigom.

Kami naghangyo kaninyo nga magmaalamon samtang kamo motipig
og pagkaon ug tubig ug mopadako sa inyong tinigom. Ayaw pud hinoon
ninyo pasubrahi; dili pud maayo, pananglitan, nga mangutang aron sa
pag-establisar sa inyong pagtipig sa pagkaon diha-diha dayon sa usa ka
higayon. Uban sa mabinantayong pagplano, kamo, sa ngadto-ngadto,
maka-establisar og suplay sa pagtipig og pagkaon ug tubig sa panimalay
ug reserba nga kwarta.

Kami nakasabot nga pipila kaninyo mahimong walay kwarta nga ika-
sarang o lugar nga kabutangan sa mao nga pagtipig. Ang uban kaninyo
mahimong gidid-an sa balaod sa pagtipig og ubay-ubay nga pagkaon.
Kami nag-awhag kaninyo sa pagtipig kutob sa itugot sa sirkumstansya.

Hinaut ang Ginoo mopanalangin kaninyo sa inyong mga paningka-
mot sa pagtipig og pagkaon ug tubig sa pamilya.

Ang First Presidency



ANG MGA SUKARANAN SA PAGTIPIG OG
PAGKAON UG TUBIG SA PANIMALAY

TULO KA BULAN NGA SUPLAY
Paghipos og gamay nga suplay sa pagkaon nga

kanang kabahin sa inyong normal, inadlaw-adlawng
kan-onon. Usa ka paagi sa paghimo niini mao ang pag-
palit og dyutay’ng dugang nga mga pagkaon kada sema
aron sa paghipos og usa ka semana nga suplay sa pag-
kaon. Dayon mahinay-hinay ninyo sa pagpadako ang
inyong suplay hangtud nga igo na kini alang sa tulo ka
bulan. Kini nga mga pagkaon kinahanglan puli-pulihan
og bag-o aron malikayan ang pagkadaot niini.

TUBIG-ILIMNON
Pagtipig og tubig alang sa mga sitwasyon diin ang

suplay sa tubig mahimong mahugawan o maundang.

Kon ang tubig nagagikan sa maayo, tinambalan nga
tinubdan nan wala na kinahanglana ang dugang pang
pagpalimpyo [purification] niini; kondili, butangi og
tambal o pabukali ang tubig sa dili pa kini gamiton.
Tipigi ang tubig diha sa lig-on, dili motulo, dili mabuak
nga mga sudlanan. Konsideraha ang paggamit og plastik
nga mga botelya nga sagad gigamit alang sa mga juice ug
softdrink.

Ipalayo ang mga sudlanan sa init nga mga butang ug
direkta nga maigo sa hayag sa adlaw.

RESERBA NGA KWARTA
Pag-establisar og reserba nga kwarta pinaagi sa pagti-

gum og dyutay nga kwarta kada semana ug hinay-hinay
kining padak-on ngadto sa resonable nga kantidad 
(tan-awa ang giya nga Andama ang Matag Butang nga
Kinahanglanon: Mga Panalapi sa Pamilya).

TAAS OG LUGWAY NGA SUPLAY
Sa mga panginahanglan nga taas og lugway, ug kon

gitugutan, paghinay-hinay sa pag-ugmad og suplay sa
mga pagkaon nga molungtad og dugay ug nga inyong
magamit aron magpabiling buhi, sama sa trigo [harina],
bugas-humay, ug mga beans.

Kini nga mga pagkaon molungtad og 30 ka tuig o
sobra pa kon husto nga pagka-impake ug pagkatipig
diha sa mabugnaw, uga nga dapit. Tipik niining mga
butanga mahimong ipatuyok diha sa inyong tulo ka
bulan nga suplay.



Bisitaha ang 
www.providentliving.org 

alang sa dugang impormasyon kabahin sa 
pagtipig og pagkaon ug tubig sa panimalay.

“Pagpundok sa inyong mga kaugalingon; 

pag-andam sa matag gikinahanglan nga butang, 

ug pagtukod og usa ka balay, gani usa ka balay sa pag-ampo, 

usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, 

usa ka balay sa pagkat-on, usa ka balay sa himaya, 

usa ka balay sa kahusay, usa ka balay sa Dios” 

(D&P 109:8).
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