A Ang Walay Kataposang Maayong Balita.
 Unsa ang walay kataposang maayong balita? Mao kini ang maayong asoy, nga si Jesus
nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios diha sa Iyang kamatayon (Roma 3:24-25).
 Si Jesus maoy kabayaran alang sa atong mga sala (1 Juan 2:2; 4:9-10; 2 Pedro 2:21-24).
 Kadtong nanagdawat kang Jesus nahiusa diha sa usa ka pagtoo ug usa ka misyon: ang
pagmantala sa walay kataposang maayong balita.
B Ang Ikaduhang Pagbalik ni Cristo.
 Kita nagatuo nga si Jesus mobalik dinhi sa Yuta sumala sa Iyang giingon (Buhat 1:11; Mateo
24:26-27; Pinadayag 1:7; 1 Corinto 15:52; 1 Tesalonica 4:13-18).
 Ang Ikaduhang Pagbalik nagahiusa kanato diha sa paglaum samtang kita nagahulat sa
pagpuyo sa walay kataposan uban sa Dios sa gugma ug grasya.
C Ang Langitnong Sanctwaryo.
 Ang Biblia puno sa mga referensya mahitungod sa langitnong templo o sanctwaryo, ang
pinuy-anan sa Dios (Salmo 11:4; 102:19; Pinadayag 7:15; 15:5; Hebreohanon 9:24).
 Ang yutan-ong sanctwaryo ug ang mga serbisyo niini makatabang kanato sa pagsabot sa
papel sa langitnong sanctwaryo. Ang katuyoan niini mao ang pagkuha sa sala.
 Si Jesus mao ang Labawng Sacerdote sa langitnong sanctwaryo. Siya napataliwala alang
kanato didto (Hebreohanon 7:25).
 Ang ministeryo ni Cristo didto sa langitnong sanctwaryo nagahiusa kanato sa pag-ila atong
nagapadayon nga panginahanglan alang sa kalooy ug grasya sa Dios.
D Ang Sabado.
 Ang Sabado diha sa Daang Tugon: Ang Dios nagpanalangin ug nagbalaan sa Sabado diha sa
Paglalang (Genesis 2:3); Usa kini ka pinasahi nga panahon nga gilahi alang sa Dios sa
pagpakigtagbo sa Iyang katawhan (Levitico 23:3); Usa kini ka timaan alang sa katawhan sa
Dios (Ezekiel 20:20).
 Ang Sabado dihsa Bag-ong Tugon: Si Jesus nagbantay sa Sabado ug nagpahimug-at sa buhat
pagpang-ayo niini (Lucas 13:10-17); ang Apostoles nagbantay sa Sabado ug nagwali ngadto
sa mga Judio ug mga Gentil sa Sabado (Buhat 13:44; 16:13).
 Ang Sabado karon: Kini nagapahinumdum kanato sa kagawasan gikan sa sala
(Deuteronomio 5:15); Kita nagaila sa Dios ingon nga tag-iya sa atong mga kinabuhi ug
panahon (Exodo 20:8-11)
 Ang Sabado nagapahiusa kanato diha sa espiritohanong pahulay diha kang Cristo (Isaias
58:13-14)
E Ang Kahimtang sa mga Patay.
 Ang imortalidad makapalagan lamang diha sa Dios (1 Timoteo 6:15-16). Siya magahatag
niini kanato unya sa Ikaduhang Pagbalik (1 Corinto 15:50-55; 1 Tesalonica 4:13-18).
 Samtang nagapaabot, kita lamang mangatulog gikan sa panahon nga kita mamatay hangtud
sa adlaw nga kita pagapukawon sa tingog ni Jesus (Ecclesiastes 9:5-6, 10; Salmo 146:4;
115:17; Juan 11:11-15; Juan. 5:28).
 Ang atong pagsabot sa kahimtang sa mga patay nagahiusa kanato sa pag-ila sa atong
pagkalimitado ug pagsalig sa Dios alang sa matag gininhawa sa kinabuhi.

