A UNSAY GAMITAN SA IKAPULO? Marcos 16:15.
❖ Ang mga ekonomiyanhong kahinguhaan gikinahanglan sa pagtuman sa dakung sugo
nga gisangon ni Jesus sa Iyang iglesia.
❖ Nganong gipahimug-atan sa Dios nga kinahanglan kita magdala sa “TANANG ikapulo”
ngadtos a Templo (Malaqueas 3:10)?
— Ang matag ikapulo kinahanglanon. Ang pag-abag sa buhat dili usa ka buhat alang
lamang sa pipila nga katawhan. Kabus ug adunahang katawhan kinahanglan
makigbahin sa buhat sa Maayong Balita sa nagakaigo nga paagi.
B ANG PAG-IKAPULO BA ADUNAY KAAYOHAN KANAKO? Malaqueas 3:10.
❖ Ang mga panalangin sa Dios gisaad nga dili lamang mga materyal nga butang. Ang
Dios nagabobo usab kanato sa dagkung mga espiritohanong panalangin (Efeso 1:3):
Kalipay, kalinaw, ang kasigurohan sa atong kaluwasan...
❖ Nganong buot sa Dios magpanalangin kanato (Mateo 10:8)?
— Ang punoang rason nga kita gipanalanginan mao nga kita makapahat sa mga
panalangin ngadto sa uban.
C KINSAY MODAWAT SA IKAPULO? 1 Corinto 9:13-14.
❖ Sa Daag Tugon, ang mga Levianhon nagdawat sa mga ikapulo sa Israelitas. Kadto nga
mga ikapulo gisangkap alang kanila samtang sila nanag-atiman sa espiritohanong
panginahanglanon sa katawhan. Ang mga Levianhon usab naghatag sa ikapulo sa mga
ikapulo sa pagsangkap alang sa mga sacerdote (Numeros 18:26).
❖ Salamat sa pag-ikapulo, ang mga pastor ug katdong nanagbuhat alang sa iglesia
makabuhat sa bug-os nga panahon diha sa pagpairog sa buhat sa Maayong Balita.
D ASA NAKO IHATAG ANG AKONG IKAPULO? Nehemias 10:38-39.
❖ Ang mga ikapulo gitigum ug gipanghatag sumala sa panginahanglanon sa mga
Levianhon, mga sacerdote, ug mga magbalantay sa ganghaan ug mga mag-alawit.
❖ Giunsa nato pag-aplikar niana nga prinsipyo sa iglesia karon?
— Kinahanglan atong ihatag ang atong ikapulo ngadto sa panudlanan sa lokal nga
iglesia. Unya, kini bahin-bahinon ngadto sa Conferensya, Unyon o Misyon aron
ang mga magbubuhat niana nga dapit masweldohan.
— Ang ikapulo sa mga ikapulo pagadad-on ngadto sa mga Dibisyon ug sa
Conferensya Heneral alang sa susama nga paagi.
E ANG PAG-IKAPULO BA ADUNAY BAHIN SA AKON KALUWASAN? Roma 3:20.
❖ Ang pag-ikapulo ug tanan natong tulomanon dili makahimo kanato nga takus sa
kaluwasan.
❖ Ang kaluwasan maoy usa ka wala hagoi nga gasa nga atong madawat pinaagi sa
pagtoo.
❖ Ang pag-ikapulo dili makaluwas kanato ni makatabang sa bisan unsang paagi alang sa
atong kaluwasan. Ang pag-ikapulo maoy pagpadayag sa atong pagtoo.

