Tun-an nato ang papel sa pagkatinugyanan uban sa ligid sa usa ka karaan nga kariton ingon
nga usa ka analohiya.
A ANG EHE. 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 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 kinataliwad-an ug ang abag sa matag butang nga atong
ginahunahuna ug ginabuhat. Wala kitay mahimo kon wala Siya (Juan 15:5)
B ANG KAHON SA EHE. Hebreohanon 6:19-20.
❖ 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 bug-os Kaniya.
❖ Pinaagi sa pagtuon sa Sanctuaryo, masabtan nato ang paghalad ni Jesus, pagtubos,
ang papel sa Balaod, ang Paghukom... Kana maoy usa ka kusgan pundo nga
nagatabang kanato sa pagpalihon sa prinsipyo sa pagkatinugyanan sa atong mga
kinabuhi.
C ANG MGA RAYOS. 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.
❖ Ingon nga mga matinud-anong tinugyanan, kinahanglan kita magkinabuhi sumala sa
mga “hustong doctrina” (Tito 2:1)
D ANG YANTA. Pinadayag 14:6-12.
❖ 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.
E ANG NIPIS NGA PUTHAW PALIBOT SA LIGID. 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.
❖ Ang nipis nga puthaw palibot sa ligid maoy simbolo sa kabalaan sa mga tinugyanan
nga 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.

