A Usa ka butang sa kaligdong. Malaqueas 3:8.
❖ Ang Dios nagalaum kanato nga mamahimong ligdong ug sa pagbalik unsay Iyang
gipanag-iya (Levitico 27:30). Ug Siya nagatugot kanato sa pag-angkon sa 90% niana
alang sa atong kaugalingon!
❖ Ang nagahatag kanato sa matag butang nga atong nabatnan, busa wala kita
“maghatag” sa ikapulo Kaniya apan hinoon atong “giuli” kini Kaniya.
❖ Gidawat nato ang matag butang nga Iya, ug nga kita mga ligdong nga mga
tinugyanan.
B Usa ka butang sa pagtoo. Hebreohanon 12:2; Malaqueas 3:10.
❖ Ang kinadak-ang buhat sa pagtoo ni Abraham mao ang pagtuman sa sugo sa
paghalad sa iyang anak. Dili kadto usa ka kalit nga buhat sa pagtoo. Ang iyang
kinabuhi maoy usa ka sunod-sunod nga mga ginagmayng buhat sa pagtoo (Lucas
16:10).
❖ Si Jesus nagatanum og pagtoo sulod kanato, ug Siya usab nagahingpit niini aron
mamahimong usa ka hamtong ug tibuok nga pagtoo.
❖ Ang pag-uli sa ikapulo maoy usa sa mga paagi ni Jesus sa paghingpit sa atong pagtoo.
❖ Kita nagapakita Kaniya inig uli sa ikanapulo sa matag butang nga Iyang ginahatag
kanato. Kita nagatuo nga Siya magapatunhay kanato sa ubang butang, nan dili kita
makabsan.
❖ Ang pag-uli sa ikapulo usab maoy usa ka pagpadayag sa pasalamat alang sa matag
butang nga ginahatag sa Dios kanato. Mao kana ang batasan ni Jacob: “Kong
magauban ang Dios kanako, ug magabantay kanako niining dalana nga akong
ginalaktan, ug magahatag kanako ug tinapay nga pagakan-on ug panapton nga igasulob.” (Genesis 28:20, 22 NIV)
C Usa ka butang sa kabalaan. Levitico 27:30.
❖ Ang ikapulo balaan sama sa Igpapahulay. Dili kita kinahanglan magbalaan niini,
balaan na kining daan.
❖ Ang ikapulo kinahanglan igahatag ngadto sa mga sacerdote (ang panon sa mga
pastor). Kinahanglan kini pagagamiton sa pagmentenar ug pagpakuyanap sa buhat sa
Dios (Nehemias 10:38; 1 Corinto 9:14).
❖ Kita nagapangawat sa Dios kon gigamit nato ang ikapulo alang sa uban nga katuyoan.
Ang paghupot sa ikapulo usab usa ka kakulangon sa kaligdong sa Dios.
D Usa ka butang alang sa pagpabuhi ug pagrepormada. Nehemias 13:12.
❖ Ang mga sugilanon ni Ezekias ug Nehemias nagapakita og usa ka panag-ingnan nga
naghatud sa pagkamatinud-anon sa Israel (2 Cronicas 29-31; Nehemias 13):
— Pagpabuhi + Pagpareporma = Kamatinud-anon
❖ Ang pagpabuhi maoy usa ka pagpabag-o sa atong espiritohanong kinabuhi. Ang
pagrepormada maoy usa ka pag-organisa pag-usab ug pag-usab sa atong mga
hunahuna, naandang panglihok, ug binuhatan.
❖ Ang resulta mao ang pagtunhay sa atong pagtoo, usa ka mas hait nga espiritohanong
panan-aw ug nabag-o nga kaligdong.

