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Ang pagkatinugyanan maoy husto nga pagdumala sa
Cristohanong pagkinabuhi.
Tanan nga bahin sa atong kianbuhi ug sa Iglesia lakip diha sa
pagkatinugyanan.
Tun-an nato ang papel sa pagkatinugyanan uban sa ligid sa usa ka
karaan nga kariton ingon nga usa ka analohiya.
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“Si Jesu-Cristo mao sa
gihapon, kagahapon ug karon
ug hangtud sa kahangturan.”
(Hebreohanon 13:8)

Ang bug-os nga Biblia mahitungod kang Jesus
(Juan 5:39). Siya maoy kinataliwad-an ug
sukaranan sa atong pagtoo (Hebreohanon 12:2) .
Ang matag butang dinhi ning kalibutana gibuhat
pinaagi Kaniya, ug kita nangabuhi salamat Kaniya
(Colosas 1:16-18)
Ang ligid—ang atong mga Cristohanong
kinabuhi—dili makalihok kon walay ehe
nga nagaabag niini. Ang atong ehe mao si
Jesus.
Si Jesus kinahanglan anaa sa kinataliwadan ug ang abag sa matag butang nga
atong ginahunahuna ug ginabuhat. Wala
kitay mahimo kon wala Siya (Juan 15:5)
Si Jesus maoy nagausab sa atong mga kinabuhi
ug nagaumol sa atong mga batasan sa mga
walay kataposang sangpotanan.

“Ginabatonan ta kini ingon nga siguro ug malig-on nga sinipit sa kalag, usa
ka paglaum nga nagasulod ngadto sa kinasulorang alampoan sa luyo sa
tabil, 20diin tungod kanato si Jesus nahisulod na ingon nga mag-uuna ug
nahimong labawng sacerdote hangtud sa kahangturan sumala sa laray ni
Melquisedec..” (Hebreohanon 6:19-20 NIV)

Ang kahon sa ehe maoy usa ka
puthaw nga putos sa sulod diin ang
tumoy sa ehe nagtuyok. Kini
nagalangkob sa mga biring ug sa ligid.
Ang Sanctuaryo nagatabang kanato sa
pagsabot sa buhat ni Jesus pabor
kanato. Kini usab nagasiguto nga kita
nanginahanglan nga magsalig sa bugos Kaniya.
Ang Sanctuaryo nagatabang kanato sa
pagsabot sa buhat ni Jesus pabor
kanato. Kini usab nagasiguto nga kita
nanginahanglan nga magsalig sa bugos Kaniya.

“Busa, mga igsoon, magbarug kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa
mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o
pinaagi sa sulat.” (2 Tesalonica 2:15)

Ang mga sukaranang doktrina
mitumaw gikan sa dakung
kamatuoran sa kaluwasan
pinaagi sa pagtoo diha kang
Jesus, sama sa mga rayos sa usa
ka ligid diha sa taliwala niini.
Nagpadasig si Pabalo kanato sa
pagtipig ug pagkinabuhi sa
doktrina nga nasukad diha sa
kamatuoran—nga maoy, diha
kang Jesucristo—ug diha sa
Biblia (Juan 17:17)
Ingon nga mga matinud-anong
tinugyanan, kinahanglan kita
magkinabuhi sumala sa mga
“hustong doctrina” (Tito 2:1)

“Ania niini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan,
sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinoohan ni
Jesus.” (Pinadayag 14:12)

Ang mga sakop sa salin nga iglesia
(Pinadayag 12:17) adunay usa ka pinashi
nga mensahe sa pagpakuyanap, kanunay
nasukad kang Jeus ug sa usa ka kusgang
pundasyon sa doktrina: ang mensahe sa
tulo ka mga manolunda.
Ang takna sa paghukom miabot
na, ug kinahanglan kita
magsimba sa Magbubuhat.
Gisalikway sa kalibutan ang
kamatuoran.

Kita gipakamatarung pinaagi sa
pagtoo ug kinahanglan kita
magatindog nga malig-on pinaagi
sa pagtuman sa mga sugo sa
Dios.

“apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan
kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi.” (1 Pedro 1:15)

Nakaplagan sa mga Romanhon nga ang
kahoyng ligid dali lamang mahilis tungod sa
direkta nga bag-id niini sa yuta. Gidungan nila
og nipis nga puthaw palibot sa ligid sa
pagprotektar niini ug aron mas epektibo kini.
Kita gipangtawag sa pagpakuyanap og
mensahe sa paghukom. Kana nga matang sa
mensahe dili sayon dawaton.
Ang nipis nga buthaw palibot sa ligid maoy usa ka
simbolo sa kabalan sa mga tinugyanan nga mga
gipangtawag sa pagdala sa kataposang mensahe
gikan sa Dios ngadto sa kalibutan.
Ang katawhan ganahan mamati sa atong mensahe
kon makita nila ang mga lalaki ug babaye
magkinabuhi sama sa gikanabuhian ni Cristo.

E.G.W. (The Upward Look, December 31)

“Sa matag magtutuo sa presenting
kamatuoran napatong ang kaakohan sa
pagbuhat alang sa mga makasasala. Ang
Dios nagatumbok kanila ngadto sa ilang
pinashing bulohaton—ang pagmantala sa
ikatulong mensahe sa manolunda. Sila
magapadayag sa ilang pagtamod sa
dakung gasa sa Dios pinaagi sa
pagkonsegrar sa ilang kaugalingon
ngadto sa buhat nga alang kanila gitahan
ni Cristo ang Iyang kinabuhi. Sila
mamahimong mga tinugyanan sa grasya
sa Dios, pag-apod-apod ngadto sa uban sa
mga panalangin nga gihatag kanila.”

