A Unaha pagpangita ang Dios.
❖ Ang paghigugma sa Dios maoy labing mahinugdanon nga sugo. Ang Biblia nagadasig
kanato nga unahon ang buhat sa Dios (Mateo 22:37-38; 6:33).
❖ Si Jesus nag-ugmad og batasan sa pag-ampo aron maklaro ang Iyang mga prayoridad.
Ang pagpakigsulti sa Iyang Amahan nahimong usa ka kinahanglanon alang Kaniya.
❖ Ingon nga mga tinugyanan, ang pagtuon sa Pulong ug pag-ampo kinahanglan
mamahimong usa ka adlaw-adlaw nga batasan, dili usa ka okasyon lamang.
B Tutok sa pagbalik ni Jesus.
❖ Ang paghikalimot nga haduol na kana nga panghitabo mahimong mopatipas sa atong
mga hunahuna sa mahimayaong kaugmaon sa unahan. Basi makalimtan nato nga kita
nanginahanglan kita magkinabuhi ingon nga mga matinud-anong mga anak sa Dios.
Ang atong panan-aw sa Cristohanong kinabuhi ug ang kahulogan sa kinabuhi
mahimong malusngo sa himan-himan.
❖ Mahinungdanon kaayo ang pag-ugmad sa batasan sa pagtutok sa Ikaduhang Pagbalik,
pagsulti mahitungod niini ug matinud-anon nga paghulat alang niana nga
mahimayaong panghitabo.
C Gamita ang panahon nga maalamon.
❖ Ang panahon hamubo lamang ug limitado alang kanato nga mga tawo (Salmo 90:10).
Molabay ra ang panahon bisan unsa pay atong buhaton.
❖ Busa, mahinungdanon ang pag-ugmad og mga maayong batasan nga makatabang
kanato sa paggamit sa maong limitado nga kahinguhaan.
❖ Ang mga maayong tinugyanan kinahanglan magdumala sa panahon nga maalamon.
Adunay panahon sa tanang butang (Ecclesiates 3:1), ug kita paninglan giunsa kini
nato paggamit.
D Magkinabuhi nga piskay.
❖ Ang mga tawong binuhat gilalang uban ang hingpit nga lawasnon, utoknon ug
espiritohanong kapiskay sa sinungdan. Ang Dios nagsaad nga Siya mopahibalik niana
nga hingpit nga kapiskay nga kahimtang sulod kanato (Pinadayag 22:2)
❖ Samtang nagahulat kita niana nga gutlo, buot sa Dios nga kita mag-ugmad og mga
binatasan nga makapaayo sa atong panglawas.
E Disiplina sa kaugalingon.
❖ Nagpadasig si Pablo kanato sa pag-ugmad og binatasan sa pagdisiplina sa
kaugalingon. Gigamit Niya ang panag-ingnan sa usa ka atleta ug usa ka resler (1
Corinto 9:24-27)
❖ Adunay mga panag-ingnan diha sa Biblia sa mga resulta sa disiplina sa kaugalingon ug
sa kakulangon niini (Jose, Solomon, Daniel, Samson)
❖ Salamat sa gahum sa Dios ug sa atong mapaningkamoton nga pangabudlay,
mougmad kitag disiplina sa kaugalingon aron mamahimong mga maayong
tinugyanan sa atong Ginoo.

