A Mapasinalamaton nga mga piniyalan.
❖ Pagpahimutang alang sa eternidad. Mateo 6:19-20.
— Ang atong mga hunahuna ug mga motibo kinahanglan isukad sa dayong mga butang.
— Gikinahanglan ang pag-atiman sa mga yutan-ong butang ug sa pagpaabot sa mga umalabot
nga panghitabo (pagpangitag bag-ong trabaho, pagretiro...), apan kinahanglan dili kini maoy
punoang kalab-uton sa atong mga kinabuhi.
— Kinahanglan kita magkinabuhi pinasikad sa atong pagtoo. Kinahanglan kita magsalig sa Dios
ug dili sa yutan-ong mga butang.
❖ Pag-apod-apod sa grasya. 1 Pedro 4:10.
— Ang grasya ni Jesu Cristo maoy kinanindotang gasa nga gihatag sa Dios kanato (Efeso 2:8)
— Ang grasya sa Dios dili alang sa atong kaugalingong kalipayan lamang. Kita gipangtawag sa
pagpahat niini ngadto sa uban (Mateo 10:8)
— Paghatag sa atong mga bahandi, mga talento ug panahon maoy galamiton sa pagpakuyanap
sa balita sa kaluwasan.
B Mga halad sa pasalamat.
❖ Dekalidad nga mga halad. Numeros 18:29-30.
— Kita nagapakita sa atong pasalamat sa Dios pinaagi sa paghalad Kaniya sa kinimaayohan sa
mga gasa nga Iyang gihatag.
— Ang kwarta kanunay adunay susama nga balor, nan unsaon nato sa pag-aplikar ang konsepto
sa paghatag “sa kinamaayohan” karon?
— Kinahanglan dili nato usikan ang mga salin (Lucas 21:4). Kita usab makahatag, pananglit, sa
atong panahon ug atong kahanas
— Tingali ikaw makahatag og pinasahi nga pahumot sa pagdihog sa atong Ginoo! (Lucas 7:3747)
❖ Atong motibo sa paghatag. 2 Corinto 8:12.
— Ang Dios lamang ang nahibalo sa atong motibo inig hatag nato sa atong mga halad bisan
unsa kini ka gamay o kadaku. Walay bisan usa nga makahukom sa atong motibo (Santiago
4:12).
— Mahimong makabuhat kita sa hustong binuhatan alang sa sayop nga mga rason (pananglit,
pagpahalipay, pagpakig-uban sa usa ka tawo...)
— Ang walay paghunahuna nga pagkamahinatagon gipalihok sa gugma. Kana nga gugma mao
ang tubag sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi.
❖ Ang kalipay sa paghatag. 2 Corinto 9:7.
— Sa dihang nasinati na nato ang gugma sa Dios, nasabtan nato nga Siya kanunayng
nagaatiman kanato. Dili siya mangayo og bisan unsa gikan kanato nga makadaut kanato.
Kana naglakip sa Iyang hangyo nga magmanggihatagon.
— Ang paghalad usa ka buhat sa pagtoo. Kini usa ka pagpahayag sa atong pasalamat alang sa
tanan nga gihatag ni Jesus kanato. Atong gipakita ang kinaiya sa Dios pinaagi sa paghatag.
Ang atong pagsalig diha Kaniya usab nagtubo samtang kita mohatag nga walay bayad,
madagayaon ug malipayon.
— Atong masinati ang kalipay sa paghatag sa Dios sa una ug sa labing maayo sa atong salapi,
panahon ug mga kahanas.

