A KAMATINUD-ANON. 1 Corinto 4:2.
❖ Ang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios nagalakip og pagsalig Kaniya (pagbaton og
pagtoo) ug pagbarog dapig Kaniya.
❖ Kinahanglan hinumduman nato ang Iyang Pulong ug magmatinud-anon niini sa
dihang tinatalon.
❖ Si Abraham maoy usa ka panig-ingnan sa pagkamatinud-anon. Siya nagtuo ug
nagpabiling matinud-anon sa Dios hangtud sa kataposan. Ang iyang mga mata
natutok sa Langitnong Ciudad (Hebreohanon 11:8-19).
B KAMAUNONGON. Pinadayag 2:10.
❖ Ang kamaunongon mao ang punay nga paghigugma sa Dios ug pagkamatinud-anon
Kaniya ngadtos kataposan. Kini ang makita pagpadayag sa atong kaugalingong mga
tinuohan, atong pagtoo ug atong kaakohan.
❖ Dili kita magmamaunongon sa Dios ug sa mga butang ning kalibutana sa susamang
panahon.
❖ Ang atong kamaunongon adunay mga hapak sa atong pagkinabuhi.
❖ Kita magmamaunongon sa Dios bisan unsay mahitabo sa atong mga kinabuhi (Job
13:15)
C USA KA TIN-AW NGA TANLAG. 1 Timoteo 3:9.
❖ Ang atong tanlag lagmit “masalaypon” o “pagod” (Hebreohanon 10:22; 1 Timoteo
4:2).
❖ Ang atong masalaypon nga tanlag kinahanglan ipahiuli, apan dili kita makahimo sa
ingon sa atong kaugalingon. Lamang si Jesus ang makaputli sa atong tanlag
(Hebreohanon 9:14).
❖ Sa dihang ang atong tanlag maputli, kini uyon sa balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios
mao ang bugtong luwas nga giya sa panggawi alang sa mga magtutuo.
D KAMATINUMANON. 1 Juan 5:3.
❖ Ang mga matinud-anon ug maunongon tinugyanan—nga may tin-aw nga tanlag—
makasabot nga sila nanabuhat ilalum sa awtoridad sa ilang Ginoo.
❖ Ang pagdawat niana nga awtoridad nagalakip sa pagtuman sa mga sugo sa Dios.
❖ Kita sa hingpit mosupil sa Dios kon kita motuman Kaniya nga tipik o sumala sa atong
kinaugalingong kasugoan (tan-awa ang pananglitan kang Abel ug Cain).
E PAGKAMASALIGAN. Lucas 16:10.
❖ Ingon nga mga piniyalan, kita kinahanglan mamahimong masaligan nga katawhan.
Mga Cristohanon kinahanglan dili mosunod sa hunahuna sa katilingban apan
mobuhat sumala sa mga prinsipyo sa Biblia.
❖ Si Daniel ug Jose mga masaligang piniyalan tungod kay silay mga matinud-anon sa
mga gagmay ug dagkung butang.
❖ Ang mga matinud-anong piniyalan nagapasiga sa batasan ni Jesus diha sa ilang
binuhatan ug nilihokan.

