UTANG—USA KA INADLAW NGA PAGPILI

Leksyon 11 alang sa
Marso 17, 2018

Mahimong makasugat kitag mga
kahimtang sa atong mga kinabuhi sa
dihang manginahanglan kita nga
mangutang sa daghang mga hinungdan.
Adunay praktikal nga tambag sa Biblia sa
pag-atubang niana nga mga sitwasyon ug
sa paglikay niini kon mahimo.
 Paglikay:
Pag-utang.
Pag-angkon dayon.
 Pagkab-ot:
Magmakontento kon unsay anaa kita.
Paglikay sa mga utang.
Pagtigum.

Ang mga estudyante nanagputol og mga
kahoy aron isumpay pagtukod sa ilang
tulonghaan sa dihang nalagpot ang iyang
wasay. Kadto nga wasay hinulaman lamang,
ug wala siyay kwarta sa pag-ilis og bag-o.

“Ang adunahan magahari ibabaw
sa kabus; Ug ang manghuhulam
mao ang ulipon sa magapahulam”
(Proverbio 22:7)

Ang sugilanon nagpahinumdum kanato sa
risgo, ang responsibilidad ug ang pagsalig
nalangkob diha sa paghula og usa ka butang.
Ang Biblia nagkanayon nga si bisan kinsa nga
manghulam og usa ka butang nga walay
plano sa pag-uli mao daotan (Salmo 37:21).
Dugang, kadtong wala misunod sa mga
prinsipyo sa Biblia ma maunlod sa utang inig
hulam nila (Deuteronomio 28:44).

Ang Dios nagadawat nga mahimong
manginahanglan kita sa pagpangutang panagsa
(2 Hari 4:1-7). Nianang mga kasoha, atong
bayran unsay atong giutang dayon.

“Ang ilang dadangatan mao ang
pagkalaglag, ang ilang dios mao ang
ilang tiyan, ang ilang ginapasigarbo
mao ang ilang kaulaw, ang ilang mga
hunahuna gitumong diha sa mga butang
sa yuta.” (Filipos 3:19 NVI)

Ning kaadlawan, sayon ra kaayo ang pagangkon sa bisan unsang butang nga imong
gusto pinaagi sa ginagmay nga utanganan.
Hunahunaa ang kapeligroso sa maong
kagawian:
Sa laing bahin, si
Jesus—atong panagingnan—wala dayon
modawat sa dihadiha
nga gante human sa
puasa sulod sa 40 dias.
Ayaw tugoti nga
gamhan ka sa imong
mga tinguha.

Buot ni Eva
makabaton og
kaalam DAYON
(Genesis 3:6).

Buot ni Esau
mokaon DAYON
(Genesis 25:29-34).

Buot ni David
angkonon si
Batseba DAYON
(2 Samuel 11:2-4).

“Hinoon adunay dakung ganansiya diha sa pagkadiosnon nga inubanan sa
pagbati sa katagbaw … apan kon kita adunay makaon ug ikabisti, kini
igo na nga makatagbaw kanato.” (1 Timoteo 6:6, 8 GNT)

Ang mga maalamon nga tawo nagaasoy sa Ginoo:
“Ayaw ako paghatagi ug kawaladon ni mga
bahandi; Pakan-a ako sa makaon nga maoy
gikinahanglan alang kanako.” (Proverbio 30:8).

Ang yawe sa pagkinabuhi
kutob sa atong maabot mao
ang paghimog binulan nga
badyet sa pagtandi sa atong
kita ngadto sa atong
galastohan.
Hinumdumi: Ayaw paggasto ug
ayaw pagpugsa kon dili ka
sigurado makabayad ka
(Lucas 14:27-30)

Importante kaayo ang pagkat-on sa pagkinabuhi
uban sa mga kahinguhaan nga anaa kita.
Kinahanglan kita magpasibo sa atong mga
galastohan ngadto sa atong kita. Ang atong
kinaugatang kalabotan kinahanglan ang
pagpangita sa Gingharian sa Langit ug dili ang
pagtagbaw sa atong mga panginahanglan
(Mateo 6:33).

“Ang tawo nga walay salabutan magapanghampak
sa kamot, Ug mahimong pasalig sa atubangan sa
iyang isigkataw.” (Proverbio 17:18 NVI)

Likay nga makautang o
mamahimong garantor alang sa
utang sa uban.
Kadtong nangutang maoy mga
anaa sa kalooy niadtong ilang
giutangan (kompanya o tawo).
Ang utang dili sala, apan makadaot
kini sa atong espiritohanong
kasinatian ug makadaot sa
pagsuportar sa buhat sa Dios.
Ang mga utang makaiban sa mga
kahinguhaan nga atong mapahat sa
uban ug makaiban sa atong
kahigayonan sa pagdawat sa mga
panalangin sa Dios.

“Atimana ang mga sentavos, ug
ang kwarta mo atiman sa ilang
kaugalingon.”
E.G.W. (CS, p. 257)

“Ang katigayonan nga maani sa kakawangan
magakahanaw; Apan kadtong nagatigum pinaagi sa
pagpamoo adunay kauswagan.” (Proverbio 13:11 NVI)

Ang mga piniyalan motigum alang sa mga
panginahanglan sa panimalay. Sila magtigum sa Langit
sa pagdumala nila sa mga kahinguhaan sa Dios
(1 Timoteo 5:8).
Ilakip nato ang porsyento kada bulan sa pagtigum diha
sa atong mga badyet sa panimalay. Mahimong
manginahanglan kita sa paglikay sa mga dili
kinahanglanon nga mga galastohan sa pagbuhat sa
Dumalaha nga maalamon ang
ingon.
Hinumdumi ang mga prayoridad sa Cristiano nga
gitudlo ni Jesus (Mateo 6:33).
Prayoridad 1: Ibalik sa Dios unsay Iya (ikapulo).

100% sa kwarta sa Dios nga
gihatag kanimo.

Prayoridad 2: Pasalamati ang atong Maghahatag (halad ug pagtabang sa
nanginahanglan).
Prayoridad 3: Paliton ang gikinahanglan lamang nga galatohan.

Prayoridad 4: Magtigum.
Ang sobra mahimong gamitong alang sa ubang galastohan.

“Matag semana maggahin og Php250 ngadto sa Php500 nga
dili gastohon gawas lang kung adunay masakit. Sa
pagtigum makapagusto ka og pahimutang. Sa maalamong
pagdumala makatigum ka human sa pagpamayad sa imong
mga utang.
Nakaila kog usa ka panimalay nga nagadawat og Php1,000
kada semana aron hutdon kini sa paggasto, samtang laing
panimalay sa susama nga kadaku, nagadawat lamang og
Php550 kada semana, naggahin og Php50 ngadto sa Php100
kada semana, ang pagdumala niini pinaagi sa paglikay sa
pagpamalit sa mga butang nga daw sa gikinahanglan apan
pwede ra pod dili paliton.”
E.G.W. (Selected Messages, vol. 2, c. 36, p. 329)
Note: 20$ in Ellen’s time are equivalent to 600$ today.

“Daghan, daghan kaayo, wala maedukar ang ilang
kaugalingon nga sila makamenos sa ilang mga galastohan
sulod sa utlanan sa ilang kita. Wala sila magkat-on sa
pagpatigayon sa ilang kaugalingon sa mga kahimtang, ug sila
nanghulam ug nangutang balik-balik, ug naputos sa utang, ug
misangpot nga sila nasagmuyo ug nagguol.
Kinahanglan nato bantayan, ug dili nato tugotan ang
kaugalingon sa paggasto sa kwarta sa mga dili
kinahanglanon, ug alang lamang sa pagpasikat. Unta dili nato
tugotan atong kaugalingon sa pagsugamak sa bisyo nga
mohatod kanato ngadto sa hulma sa kustombre sa kalibutan,
ug mangawat sa panudlanan sa Ginoo.”
E.G.W. (Counsels on Stewardship, c. 48, p. 249)

