A Sa paglikay:
❖ Pagpangutang. Proverbio 22:7.
— Ang Biblia nagkanayon nga si bisan kinsa nga manghulam og butang nga walay
tuyo sa pagbayad 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.
❖ Pagkuha niini karon. Filipos 3:19.
— Ning kaadlawan, sayon ra kaayo ang pag-angkon sa bisan unsang butang nga
imong gusto pinaagi sa pag-utang.
— Hunahunaa ang kapeligroso sa maong kagawian:
(1) Buot ni Eva makabaton og kaalam DAYON (Genesis 3:6).
(2) Buot ni Esau mokaon DAYON (Genesis 25:29-34).
(3) Buot ni David angkonon si Batseba DAYON (2 Samuel 11:2-4).
— Sa laing bahin, si Jesus—atong panag-ingnan—wala dayon modawat sa dihadiha
nga gante human sa puasa sulod sa 40 dias.
B Pagkab-ot:
❖ Magmakontento kon unsay anaa ka. 1 Timoteo 6:6-8; Proverbio 30:8.
— 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 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)
❖ Paglikay sa mga utang. Proverbio 17:18.
— Kadtong nangutang maoy mga anaa sa kalooy niadtong ilang giutangan.
— 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.
❖ Pagtigum. Proverbio 13:11.
— 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 ingon.
— Hinumdumi ang mga prayoridad sa Cristiano nga gitudlo ni Jesus (Mateo 6:33)

