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PAGSUSI

PAGSUSI GIYA 1

Atong To-uhan AngDios

S

i Jim nangutana sa usa ka tawo nga dili motoo sa Dios kon siya ba nakigbisog sa iyang kaugalingong
hunahuna bisan sa pipila ka mga gutlo, kon aduna bay Dios nga nagalungtad hangtud karon.
“Oo na-ay Dios,” matud pa sa dili moto-o ug Dios, si Jim natingala. Sa katuigang nanlabay
ang una namong anak natawo, hapit nako makato-o sa Dios. Samtang ako nagatutuk sa hingpit ug
gamay mga binuhat/nilalang ana-a sulod sa iyang kuna, samtang ako nagalantaw sa gagmayng mga tudlo
nga nagkitoy-kitoy ug nakita ang pagbanag-banag sa iyang gagmayng mga mata, milungtad sa pipila ka
mga bulan diin hapit na ako mo-undang sa pagka-dili moto-o sa Dios.
Sa nagalantaw ug nagasud-ong sa bata hapit na ako madani nga ana-a diay Dios.

I. BISAN UNSA NGA GIPLANO
ADUNAY MAGPAPLANO

Ang plano (design) sa lawas sa tawo nagapakita sa nagalungtad ug walay katapusang pagmugna sa
magpaplano (master designer) ang mga scientipiko nagasulti kanato ug nagpahinumdum sa libu-an ka mga
hulagway sa hunahuna nga nagasulbad sa mga suliran/mga problema, nagadayeg sa katahum, magahunahuna sa kaugalingon, ug mangandoy sa pagmugna sa pinakamaayo sa matag tawo. Ang magapabuhi nga
mga kuriente nga nagsukad gikan sa pagpugong sa hunahuna sa tibuok kalihukan sa ugat sa atong mga
lawas.
Ang Computer usab magalihok pinaagi sa pulso ug han-ay sa kuriente. Apan nagkinahanglan sa panahon alang sa utok sa tawo sa pag-imbinto pagmugna sa computer nga magalihuk kon unsay pagabuhaton.
Busa dili ikatingala nga ang salmista mi-ingon nga ang lawas sa tawo dayag ug tataw nga magasulti sa
kahibulongan nga maglalalang.
“Mohatag ako ug mga pagpasalamat kanimo, tungod sa makalilisang ug kahibulongan
nga pagbuhat kanako, kahibulongan man ang imong mga buhat; ug nahibaluan kini sa akong
kalag.”—Salmo 139:14
Dili na kinahanglan moadto pa kita ug layo pagpangita sa “MGA BUHAT” sa Dios. Ang makuti nga
plano/design sa utok sa tawo ug ang uban pang pa ug bahin sa atong lawas mao ang mga “BUHAT” sa
Dios nga nagatudlo sa walay katapusang pagkabatid nga magmumugna.
Walay namugna sa tawo nga makatumbas sa kasing-kasing sa tawo. Walay mugna sa computer nga
makatandi sa kalihukan sa atong kaugatan (Nervous System).
Walay pamaagi ug system sa telebisyon nga arang makahimo sa tingog, dalunggan, ug mata sa tawo.
Walay kinatibuk-an nga pagpabugnaw kon systema sa pagpainit nga makatumbas sa buhat nga nahimo
sama sa atong ilong, baga, ug panit. Ang makuti nga systema sa lawas sa tawo nagpasabot nga adunay usa
nga nagamugna niini, ug walay lain, kon dili ang Dios.
Ang lawas sa tawo hingpit ug kompleto nga systema sa nagkalain-lain nga parti o organo sa lawas, ang
tanan nagkahiusa, nagkauyon ug sa makuti giplano. Ang baga ug kasing-kasing, mga ugat mga maskulo,
ang tanan gimugna sa makalilisang ug makuti nga buluhaton sa maglalalang.
Kon markahan nimo ang napulo ka sinsilyo gikan sa uno hangtud sa napulo, dayon ibutang sa imong
bulsa ug sagula kini, unya kuha-a kini sa tagsa-tagsa, imo kaha kini nga maplastar gikan sa uno hangtud sa
ikanapulo?
Sa balaod sa matimatiko aduna lamang ikaw usa ka kahigayunan sulod sa napulo nga mahan-ay gikan
sa uno ngadto sa napulo.
Karon huna-hunaa ang kahigayonan kon chansa sama sa tiyan, utok, kasingkasing, atay, mga tina-e,
mga ugat, kidney dalungan mata ug mga ngipon, ang tanan nagkahi-usa sa pagbuhat, paguswag ug paglihok sa samang gutlo sa panahon.
Unsay maayong tubag sa explinasyon alang sa plano sa lawas sa tawo?
“Ug ang Dios miingon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway; ingon sa atong
kaugalingon, busa gibuhat sa Dios ang tawo sumala sa Iyang kaugalingon dagway. Lalaki ug
babaye Iyang gihimo sila.”—Genesis 1:26,27.
Ang unang lalaki ug babaye wala kini mangahimo nga nahitabo sa takulahaw lamang. Ang Biblilya
nagpamatuod nga ang Dios nagplano kanato sama sa Iyang kaugalingong dagway. Iyang giplano, gimugna
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kita ngadto sa pagkatawo.

2. ANG TANANG BINUHAT ADUNAY MAGBUBUHAT

Ang pagpamatuod alang sa Dios dili lamang nagapunting sa plano sa atong mga lawas; apan ngadto
usab mikaylap latas sa kawanangan ug sa kalangitan; talikdi ang kahayag sa mga suga sa ciudad panahon
sa kagabhion, ug hangad sa kalangitan.
Kanang kahayag sa mabagang duot sa panganod (Milkyway) unahan sa mga bituon, kini ang kamatuoran sa binilyon nga nagadila-ab nga mga kahayag sa mga adlaw (sun) sama sa atong adlaw, ngani ang
atong adlaw ug ang mga planeta kabahin kini sa “Milkyway.” Ug ang atong milkyway usa sa gibanabana
nga kapin kon kulang, usa ka gatus ka bilyon ka mga galaxy nga makita diha sa higante nga teleskopyo sa
kalibutan nga nagalantaw ngadto sa kawanangan.
Dili ikatingala nga ang Salmista nakakomentaryo nga ang mga bituon namulong sa mahimayaong
magbubuhat:
“Ang mga langit nagapahayag sa buhat sa Iyang mga kamot.”—Salmo 19:1-3.
Unsay atong ikasaysay pinaagi sa paglantaw sa makuti nga plano ug desinyo sa halapad ug kadako
nga uniberso?
“Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.”—Genesis 1:1.
“Ang Dios mao na, sa wala pa ang tanang mga butang, ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot.”—Colosas 1:17.
Ang tanang nilalang nagpamatuod mahitungod sa Dios ang ‘MASTER DESIGNER’ ug walay katapusang maglalalang. Sa simply nga pinulongan, “sa sinugdan mao ang Dios,” atong makita ang tubag sa
misteryo sa kinabuhi. Adunay Dios nga maglalalang sa tanang butang.
Daghang bantugang mga hunahuna sa mga Scientipikong mga utok nga karon nagtoo sa Dios. Si Dr.
Arthur Compton ang Nobel Price Winner nga batid sa kinaadman sa kinaiyahan, nagkomentaryo niini
nga bersikolo sa kasulatan; ug nagingon; “Alang sa akong kaugalingon, nagsugod ang pagtoo uban ang
kamatuoran nga ang labawng abilidad sa pagsabot nagadala sa uniberso ngadto sa kinabuhi ug sa tawo nga
nilalang. Dili malisod kanako nga ana-a niini nga pagtoo, kay tataw kaayo nga diin adunay plano o desinyoaduna usab balaang pagpanabot o balaang salabutan.
Ang han-ay, hapsay ug order nga uniberso nagpamatuod sa kamatuoran sa labawng gamhanang pagsaysay sukad nga gipamulong “sa sinugdan ang Dios.”
Ang Balaang kasulatan wala magsulay pagpamatuod sa Dios, nagdeklarar sa Iyang paglungtad. Si Dr.
Arthur Conklin, ang inila nga biologist nagsulat; “Kalagmitan sa kinabuhi nga nagsumikad gikan sa usa ka
aksidente, kini gikatandi ngadto sa kalagmitan sa usa ka dili pinugngan nga diksiyonaryo nga nagresulta
gikan sa pagsugwak nga pagprinta sa usa ka pamantalaan sa usa ka buhatan.”
Kita nasayod nga ang tawo dili makamugna ug butang gikan sa wala, tingali makatukod kita ug mga
butang, maka-inbento ug mga butang, makahiusa ug mga butang, apan wala kita makadala, makahimo sa
kinabuhi gikan sa wala bisan sa pinakagamay nga baki kon pinakayano nga kabulakan. Ang mga butang
mahitungod kanato nagapatugbaw nga ang Dios nagaplano, ang Dios nagalalang, ang Dios nagasustinto.
Ang wala nay laing toohan nga tubag sa tinubdan sa uniberso, kini nga kalibutan ug ang nilalang nga tawomao ang Dios.

3. ANG DIOS MAGADUOL NGADTO SA PERSONAL NGA RELASYON DIHA SA TAWO

Ang Dios nga nagaplano (design) sa kabituonan sa kalangitan, nga nagamugna sa uniberso, nagapangita sa personal nga relasyon uban kanato. Aduna Siyay personal nga relasyon uban ni moises:
Ang Dios nakigsulti ngadto ni moises…sama sa usa ka tawo nakigsulti sa iyang higala.”(Ex. 33:11). Ang
Dios gusto mosulod sa usa ka personal nga relasyon uban kanimo ug mahimo nimo nga higala. Si Jesus
misaad niadtong magasunod kaniya: “Kamo akong mga higala.” (Juan 15:14).
Kita nakigbisog uban sa hunahuna ug Ideya sa Dios, alang sa mga nilalang sila natural nga mga relihiyoso. Walay mananap nga nakatukod ug altar alang sa pagsimba. Apan bisan asa imong makita lalaki ug
babaye nga nagadayeg ug nagsimba. Sulod sa kahiladman sa kasingkasing sa matag tawo adunay natural
nga pangandoy sa pagsimba, kaigmat diha sa Dios, pangandoy nga mahimong higala sa Dios. Sa dihang
kita magatubag sa atong mga pangandoy pagpangita sa Dios, wala nay duha-duha mahitungod sa Iyang
paglungtad sa atong mga panginahanglan.
Niadtong dekada nubinta (1990’s) minilyon ang mga dili motoo sa Dios misalikway sa ateyesmo ug
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mitoo sa Dios.
Usa ka propessor sa unibersidad sa St. Petersburg naghimo ug usa ka pahayag nagpaila nga ang mga
komentaryo gihimo sa daghang nausab nga mga ateyesta sa kanhing Soviet Union.
“Sa akong pagpangita sa kahulugan sa kinabuhi sa scientipiko nga mga pagsusi akong nakita nga walay kalig-onan niini. Ang mga scientipiko palibot nako sama gihapon kanako ug pagbati. Sa akong paghanduraw sa halapad nga kawanangan sa uniberso sa akong pagtuon, ug diha sa kahaw-ang sa akong kalag,
akong gibati nga aduna gyod kahulogan. Unya sa diha nga akong nadawat ang Bibliya nga imong gihatag
kanako ug gisugdan ko kini sa pagbasa.
Ang haw-ang sa akong kinabuhi napuno. Akong nakita nga ang Bibliya mao lamang ang tinubdan sa
kalig-on sa akong kalag. Akong gidawat si Jesus nga akong manluluwas ug akong nakaplagan ang tinuod
nga kalinaw ug katagbawan sa akong kinabuhi.”
Ang kristohanon nagato-o sa Dios tungod kay iyang nahibalag ug naka-diskobre nga siya ang nakatagbaw sa mga panginahanglan sa akong kasingkasing. And Dios nga nakaplagan sa mga malipayon nga mga
kristohanon nga nagalungtad, diin nagahatag kanako sa bag-ong panlantaw, bag-ong kahulugan, bag-ong
mga motibo, ug bag-ong kalipay.
Ang Dios wala magsaad sa kinabuhi nga lingkawas gikan sa mga kasamok, apan Iyang gipasalig
kanato nga Siya magagiya ug magasustinto kanato kon kita magaduol ngadto kaniya pinaagi sa personal
nato nga relasyon.
Minilyon nga mga kristohanon ang nagpamatuod nga ilang itugyan ang tanan kay sa mobalik sa
kinabuhi nga walay Dios.
Mao kini ang pinakadako ug bantugan sa tanan nga ang Gamhanang Dios nga nagaplano, nagalalang,
ug nagasustinto sa uniberso mao usab ang nangandoy sa personal nga relasyon sa matag tawo, lalaki o
babaye, bata o tigulang.
Si David nagmalampuson niini, sa iyang pagsulat:
“Sa magapamalandong ako sa imong langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa
mga bituon nga imong gibut-an; unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya?”—
Salmo 8:3,4.
Ang atong Maglalang “mang-gihunahuna-on” sa matag-usa kanato. Siya adunay personal nga interes
kanato, daw wala nay laing binuhat nga Iyang gilalang.
Aron nga kita moto-o sa Dios:
(1) Tungod sa makuti nga design sa bisan unsa nga Iyang gilalang/gimugna dinhi kanato.
(2) Tungod sa pangandoy alang sa Dios sa sulod nato nga nagbiya kanato nga walay pahulay hangtod
nga atong hingkaplagan ang pahulay diha kaniya.
(3) Tungod sa atong pagpangita ug hingkaplagan ta Siya, ang Dios magatagbaw sa atong matag panginahanglan ug pangandoy sa lubos gayod!

4. UNSANG KLASE NGA DIOS SIYA?

Dayag nalang nga ang Dios gustong mopadayag sa Iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga linalang
sama sa usa ka amahan nangandoy nga ang iyang mga anak makaila kaniya. Ug diha sa kasulatan ang Dios
nagsulti kanato, kinsa Siya ug unsay Iyang gusto.
Unsa nga hulmahan ang gigamit sa Dios paglalang sa tawo?
”Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa Iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat
niya sila.”—Genesis 1: 27.
Tungod kay kita gibuhat man sa dagway sa Dios, ang atong abilidad sa pugsanong pagbati, paghinumdom ug paglaum, sa paghunahuna ug pag-analisar, ang tanan naggumikan kaniya.
Unsay kinatibuk-ang batasan sa Dios?
“Ang Dios gugma” I John 4:8
Gisaysay sa Dios ngadto sa Iyang mga binuhat gikan sa Iyang kaugalingong kasingkasing ang gugma.
Walay butang nga iyang nahimo o iyang pagahimoon nga dili pinaagi ug pinasikad sa walay kinutuban nga
gugma.

5. GIUNSA PAGPADAYAG NI JESUS
UNSAY GUSTO UG DAGWAY SA DIOS:

Sa balaang kasulatan gibalik-balik sa Dios pagsulti ang iyang kaugalingon ingon nga AMAHAN.
“Wala ba kitay usa lamang ka amahan? Dili ba usa lamang ka Dios ang nagbuhat
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kanato?—Malakias 2:10.
Ang ubang mga paghanduraw sa usa ka amahan nga atong makita karon walay lain kon dili kahimut-an ug angayan. Adunay mapasagaron nga mga amahan, mga abusado nga amahan. Ang Dios dili
ingon niana. Siya maampingon, maamumahon, sensitibo nga amahan. Siya ang amahan nga mahigugma,
makigdula uban sa iyang anak nga lalaki ug babaye, usa ka amahan nga makabihag sa iyang mga kabataan
pinaagi sa pagsugilanon panahon sa kagabhion.
Ang akong mahigugmaon Amahan gusto mopadayag sa Iyang kaugalingon pinaagi sa mga pulong sa
kasulatan. Siya nasayod nga ang tawo nga atong gikauban pagpuyo mas matinud-anon kanato kay sa usa
ka tawo nga ato lamang nadungog o nabasa sa usa ka libro. Busa mianhi siya sa kalibutan ingon nga tinuod
nga tawo ang pagpakatawo ni Jesus.
“Si Jesus ang larawan sa dili makita nga Dios.”—Colosas 1:15.
Busa kon imong makita si Jesus, nakita mo usab ang Dios mianhi siya nagpakatawo- nahisama siya
kanato-aron Iya kitang matudloan unsaon pagkinabuhi nga malipayon, aron atong makita kon unsa gayod
ang Dios. Si Jesus mao ang Dios nga makita, siya nag-ingon sa iyang kaugalingon:
“Kinsa kadtong nakakita kanako nakakita sa Amahan.” (Juan 14:9).
Sa imong pagbasa sa sugilanon ni Jesus sa ika-upat nga ebanghelyo, ang unang upat ka libro sa bag-ong
tugon, imong madiskobrehan ang maanindot nga hulagway sa atong langitnong Amahan. Daghan nga mga
mangi-ngisda mitaktak sa ilang pukot sa pagsunod ni Kristo, ug gagmayng kabataan midugok sa pagdawat
sa Iyang panalangin. Iyang mahumpay ang pinakadautan nga makasasala ug malukmay ang nagpakabalaan nga hipokrito. Siya magaayo sa tanan gikan sa pagkabuta hangtod sa sanglahon. Sa tanan niyang
buluhaton gipakita ni Jesus nga ang Dios gugma. Iyang gisulbad ang panginahanglan sa tawo sa paagi nga
walay ni bisan kinsa nga nakahimo una kaniya.
Ang katapusang mahimayaong pagpadayag ni Jesus kon unsa ang Dios-nahitabo didto sa krus.
“Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong
Anak, aron ang tanan mosalig kaniya dili malalag, kon dili may kinabuhing walay katapusan.”—Juan 3:16
Si Jesus namatay dili lang paghatag kanato sa malipayong kinabuhi karon, apan paghatag kanato sa
kinabuhing dayon. Sa taas nga katuigan ang katawhan naglibog, naglaum ug nagdamgo mahitungod sa
Dios. Ilang makita ang Iyang mga binuhat sa kalangitan, kawanangan ug matahum nga kinaiyahan. Unya
didto sa krus, gibungkog ni Jesus ang kahilum sa katuigan, ug ang katawhan nakakita sa iyang kaugalingon
nga nagalantaw ngadto sa dagway sa Dios, nga nagasud-ong kaniya nga siya gayod gugma, walay katapusan ug sa kahangturan GUGMA.”
Imong madiskobrehan ang Dios karon pinaagi sa pagpadayag ni Jesus kaniya. Kana nga pagdiskobre
magagiya kanimo sa paghimog pinasahi ug personal nga pagpamatuod. “AMAHAN, Nahigugma ako
Kanimo.”
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Atong Touhan Ang Bibliya

M

ga inila nga rebelde sa kasundalohan mitundag sa barko sa Britania “Ang Bounty” ug mipahaluna sila uban sa ilang mga nitibo nga mga asawa sa mamingaw nga isla sa Pitcairn sa
kasadpang pasipiko. Ang grupo adunay siyam ka mga British nga marinero, unom ka Tahitan
nga lalaki, napulo ka Tahitan nga babaye, ug usa ka babaye nga 15 anyos. Usa sa mga marinero
naka diskobre unsaon paghimo ug bino sa alcohol, ug wala madugay ang kahubog mikuyanap sa tibuok
Isla. Panagbugno ug panag-away sa kalalakihan ug kababayehan nagtubo sa violente nga pagbinayloay.
Wala madugay usa lamang sa orihinal nga mga lalake nga nakaabut sa Isla ang nabuhi. Apan kini nga tawo,
si Alexander Smith, nakadiskobre sa Bibliya sa usa sa mga kaban/baol nga ilang nakuha gikan sa Barko.
Nagsugod siya pagbasa niini ug gitudlo-an ang uban kung unsay gisulti sa Bibliya. Samtang siya naghimo
niini ang iyang kaugalingon nausab, ug hangtud nga ang tanang kinabuhi sa isla nausab.
Ang mga taga-isla hingpit na halayo gikan sa sibilisasyon sa ubang nasud sa kalibutan hangtud nakaabot ang Barko sa America nga “TOPAZ” sa tuig 1808. ang mga trepolante sa Barko nakakita sa Isla nga
malamboan nga komunidad nga walay bino, walay bilanggoan, walay krimen. Ang Bibliya nagusab sa Isla
gikan sa imperno nga yuta ngadto sa kalibutan nga gusto sa Dios. Busa kini nagpabilin hangtud karon.
Ang Dios ba sa gihapon nakigsulti sa katawhan pinaagi sa mga panid sa Bibliya? Sigurado sa kanunay
pagahimoon niya. Samtang ako nagasulat niini, akong gilantaw ang tubag nga papel sa usa ka studyante
sa usa sa among korso sa Bibliya. Usa ka nota sa ubos gisulti, “Ania ako sa bilanggoan, gisentenciahan nga
patyon tungod sa usa ka krimen. Sa wala pa nako kuha-a kini nga kurso sa Bibliya, nasalaag ako, apan
karon aduna na akoy lantawon sa unahan, ug nakaplagan ko ang bag-ong gugma.”
Ang Bibliya adunay gahum nga makapausab sa kinabuhi sa katawhan; kon ang katawhan magtinuod
sa pagtuon sa Bibliya, ang mga kinabuhi may mabulokon nga kausaban.

1. UNSAON SA DIOS PAGPAKIGSULTI KANATO PINAAGI SA BIBLIYA.

Human sa paglalang ni Adan ug ni Eva, ang unang lalaki ug babaye sa kalibutan, ang Dios nakigsulti
kanila nawong por nawong. Apan sa dihang mibisita ang Dios human sila makasala, unsay gihimo sa magtiayon?
“Ug nadungog nila ang tingog sa Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw,
ug nanagtago ang tawo ug ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios, sa taliwala
sa kakahuyan sa tanaman.”—Genesis 3:8
Ang sala nakababag sa nawong por nawong nga pakig-uban sa tawo uban sa Dios.
Human makasulod ang sala sa atong kalibutan, giunsa sa Dios pagpakigsulti ngadto sa tawo?
“Sa pagkatinuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa gawas kong ang iyang
tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad, ang mga manalagna.”—Amos 3:7
Ang Dios wala magabiya kanato diha sa kangitngit mahitungod sa kinabuhi ug sa kahulogan niini.
Pinaagi sa iyang mga manalagna nga mga tawo ang Dios nagtawag aron pagsulti ug pagsulat alang kaniya.
Iyang gipadayag ang iyang mga tubag sa dakong mga pangutana sa kinabuhi.

2. KINSA ANG NAGSULAT SA BIBLIYA?

Ang mga manalagna naghatag sa mensahae sa Dios pinaagi sa tingog ug lapis samtang sila nagkinabuhi, sa diha nga sila namatay, ang ilang mga sinulat nabuhi human kanila.
Kining mga panagna nga mga mensahe gitigum tanan, ilalum sa mga pagmando ug paggiya sa Dios
diha sa libro nga atong gitawag nga Bibliya.
Apan unsa ka kasaligan ang ilang mga sinulat?
“Kinahanglan inyong mahibaloan kini, una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang makahimo sa kinaugalingon nga pagpanabut. Tungod kay wala may propesiya
nga miabut pinaagi sa kabubut-on sa tawo, hinonoa minandoan sa Espiritu Santo nanagpanulti
ang mga balaang tawo sa Dios.”—2 Pedro 1:20,21

6 PAGSUSI
Ang mga manunulat sa Bibliya nagsulat dili sa ilang kaugalingong kabubut-on, apan sila minandoan sa
spiritu sa Dios. Ang Bibliya kaugalingong libro sa Dios!
Diha sa Bibliya ang Dios nagsulti kanato mahitungod sa Iyang kaugalingon ug nagpadayag sa iyang
katuyoan alang sa tibuok katawhan. Nagpakita sa paghanduraw sa Dios sa miagi, ug nag-abli sa umalabot,
nagsulti kanato unsaon sa problema sa dautan sa katapusan masulbad ug unsa ang kalinaw moabut sa
atong kalibutan.
Ang tanan ba sa Bibliya mensahe gikan sa Dios? “Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios
ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo,alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id ug alang
sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapon alang sa
tanang maayong buluhaton.”—2 Timoteo 3:16,17
Ang Balaang kasulatan makaapekto sa katawhan sa halawom nga panghunahuna tungod kay ang
“Tanan” sa Bibliya “Gininhawa sa Dios,” minanduan nga documento, libro sa Dios. Ang mga profeta
nagsaysay unsay ilang nakita ug nadungog sa tawhanon nga sinultihan, apan ang ilang mensahe gikan
directa sa Dios. Busa kon gusto nimong mahibaloan kung unsa ang kinabuhi, basaha ang Balaang kasulatan.
Ang pagbasa sa Bibliya makausab sa imong kinabuhi. Sa kanunayng mainampoon nga pagbasa niini, mas
dugang kalinaw sa hunahuna nga imong masinati.
Ang maong Balaang Spiritu nga nagdasig sa mga profeta pagsulat sa Bibliya, nga makahimo sa mga
pagtudlo sa Bibliya, sa iyang mensahe, nga epektibo sa pag-usab sa imong kinabuhi kon imong imbitahon
ang Spiritu nga motambong samtang ikaw magbasa sa Bibliya.

3. ANG PANAG-UYON SA BIBLIYA.

Ang Bibliya sa tinuod librariya sa 66 ka mga libro. Ang 39 ka mga libro sa Daang Tugon gimugna gikan
sa 1450 B.C. hangtud sa 400 B.C., ang 27 ka mga libro sa Bag-ong Tugon gimugna gikan sa A.D 50 ug A.D.
100.
Si Profeta Moises nagsugod sa iyang unang lima ka mga Libro sa Bibliya niadtong wala pa ang 1400
B. C. Si Apostol Juan nagsulat sa katapusang libro sa Bibliya, ang Pinadayag, niadtong A.D. 95. Panahon
sa 1,500 ka mga tuig taliwala sa pagsulat sa unang libro ngadto sa katapusan libro sa Bibliya, adunay 38 ka
dinasig nga manunulat ang nakahimol sa ilang mga sinulat. Ang uban mga nigusyante, ang uban mga magbalantay sa karnero, mananagat, mga sundalo, mananambal, magwawali, mga hari. Mga katawhan gikan sa
tanang bulok sa kinabuhi sila kanunay nagakinabuhi kasupakan sa kultura ug pilosopiya.
Apan aniay kahibulongan sa tana: sa dihang ang 66 ka mga lilbro sa Bibliya uban sa ilang 1,189 ka mga
kapitulo uban sa 31,173 ka mga bersikulo gi-ipon tanan, atong nakita nga hingpit ang panagkauyon ug
haum sa mensahe nga ilang ipasabut.
Pananglitan usa ka tawo nanuktok sa imong pultahan, sa dihang gipadayon kini, nagbutang ug dili
pares nga marmol sa imong salog, dayong lakaw nga way pulong gisulti. Ang ubang bisita misunod hangtud mga 40 ka tawo, ang matag usa nagbutang sa ilang mga marmol nga napahalana.
Sa dihang ang katapusang tawo nakalakaw na, imong nakita sa katingala nga usa ka matahum nga
statuwa nagbarog sa imong atubangan.unya imong nahibaloan nga ang tanang mga magkukulit wala
magkinit-anay tanan, nangabut gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Unsay imong ikadugang sa
pagtapus? Nga adunay nagplano sa statuwa ug nagpadala sa matag tawo sa insakto nga buluhaton alang sa
iyang gipabuhat nga marmol.
Ang Bibliya sa kinatibuk-an nagtumong sa usa lang ka hiniusa nga mensahe, sama sa hingpit nga
statuwa nga marmol. Usa ka utok ang nagplano niining tanan, ang utok sa Dios, ang halandumon nga
paghiusa sa kasulatan naghatag pamatuod nga bisan ug ang tawo mao ang nagsulat sa mga hunahuna,
apan sila minandoan sa Dios.

4. MAKASALIG IKAW SA BIBLIYA

(1) Ang pagpreserbar sa Bibliya halandumon ang tanang unang mga sinulat sa Bibliya pinaagi lamang
sa kamot dugay nga mga panahon sa wala pay buhaton sa pagprinta. Ang mga scriba naghimo ug mga
kopya gikan sa orihinal ug kini ilang gi-apud-apud. Nilibo ka mga kopya sa maong sinulat ug ang uban
niini hangtud karon na-a pa.
Ang Hebreo nga mga sinulat sa daang tugon nga 150 –200 ka mga tuig sa wala pa si kristo ,kini nakita
didto duol sa Dead Sea sa tuig 1947. katingalahan nga kining duha ka libo ka tuig nga linukot nga sinulat insakto gayud nga haum nga kamatuoran atong makita sa daang tugon sa Bibliya na giprenta karon. Mao kini
ang gamhanang ebedencia unsa ka kasaligan ang pulong sa Dios.
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Ang unang mga sinulat sa mga apostoles sa bag-ong tugon nga ilang gipadal ngadto sa kristohanong
mga Iglisya natukod human sa pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Kapin sa 4,500 ka mga sinulat
sa tanan o kabahin sa bag-ong tugon kini naka palastar sa dakong museum ug librarya sa Uropa ug as
Amerika. Ang uban niini pinitsahan balik sa ikaduhang siglo.
Pinaagi sa pagtandi niining unang mga sinulat sa Bibliya karon, kita makaandam sa paglantaw nga ang
bag-ong tugon usab nagpabilin na wala mausab sukad sa unang pagsulat niini.
Karon ang Bibliya o mga bahin niini gihubad ngadto kapin sa 2,060 ka mga pinulongan ug mga sinultihan. Ang pinakamaayong baligya sa tibuok kalibutan, kapin sa 150 milyones ka mga Bibliya ug bahin sa
Bibliya nabaligya sa matag tuig.
(2) Ang katukma ug kasibo sa kasaysayan sa Bibliya halandumon kaayo. Daghan ang mga pagdiskobre sa karaan nagpamatuod sa kasibo sa Bibliya. Ang mga manunulat nakakaplag ug mga tabliya ug
mga monumento nga bato nga nakahatag ug kahayag sa mga ngalan, dapit, ug mga panghitabo nga kanhi
nahibaluan lang gikan sa Bibliya.
Sama pananglitan, sumala sa Genesis 11:31, si Abraham ug ang iyang pamilya “Milangyaw gikan sa UR
sa mga kaldeanhon pag-adto sa Canaan (ang yuta sa saad) tungod kay ang Bibliya lamang ang nagsulti sa
UR, ubang scholar nagsulti nga walay ingon nga ciudad nga milungtad. Unya ang mga archeologist nakakaplag ug tore sa templo sa kasadpang Iraq nga adunay Cylinder sa punoan nga nakasulat ang ngalan UR.
Dayon gipadayag nga ang UR usa ka na-ugmad nga metropolis sa edukado nga civilizasyon. Ang pagkainila sa ciudad nakalimtan na, ang Bibliya lamang ang nakapreserbar niini hangtud nga ang mga archeologist nakapamatuod niini.
Ang UR usa lamang sa mga ehemplo nga gipamatuod-an sa kasibo ug kahaum sa Bibliya.
(3) Ang kahaum sa katumanan sa Bibliya nga prediksiyon nagpakita nga ikaw makasalig sa Bibliya.
Ang kasulatan adunay daghang halandumon panagna sa umalabot nga panghitabo nga nagakatuman nga
atong nasaksihan.
Atong gituki ang uban niining mabulokong nga tagna alang sa umalabot nga mga leksiyon.

5. UNSAON NATO PAGSABOT SA BIBLIYA?

Sa imong pagtuki sa pulong sa Dios, bantaye kining mga prensipyo sa huna-huna.
(1) tun-e ang Bibliyia uban sa mainampoon nga kasing-kasing kon imong dawaton ang kasulatan uban
sa kasing-kasing ug hunahuna nga bukas sa pag-ampo, mahimo kini nga personal nga pakigtagbo uban ni
Jesus. (Juan 16:13,14).
(2) Basaha ang Bibliya kada adlaw kini yawe nga magamhanan ang atong mga kinabuhi, ang panagtagbo sa hunahuna sa Dios (Roma 1:16).
(3) Sa imong pagbasa niini, ipasulti ang Bibliya sa iyang kaugalingon. Pangutan-a unsay buot ipasabot
sa manunulat sa Bibliya? Pinaagi sa pagdawat kon unsay kahulogan sa texto nga atong ika-aplikar sa atong
kinabuhi karon.
(4) Tun-e ang Bibliya kada suhito, itandi ang kasulatan por kasulatan, gigamit kini ni Jesus nga paagi sa
pagpamatuod nga siya ang misiyas!
“Ug sugod kang Moises ug sa tanang profeta iyang gisaysay kapila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon.” Lukas 24:27.
Pinaagi sa paghiusa sa tanan nga ikasulti sa Bibliya sa usa ka suhito, kita makabaton ug tukma nga
panglantaw.
(5) Tun-e ang Bibliya aron makabaton sa gahum pagkinabuhi alang kang Kristo. Ang pulong sa Dios gihulagway sa Hebreohanon 4:12, ingon sa mahait nga Espada nga duhay sulab, labaw pa kaysa mga pulong
sa usa ka panid, kini buhi nga hinagiban sa atong mga kamot aron sa pagbantog sa mga tentasyon sa sala.
(6) Paminaw samtang magasulti ang Dios kanimo pinaagi sa Iyang pulong. Kon ang tawo gusto mahibalo sa kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa usa ka suhito, kinahanglan siya andam sa pagsunod unsay
ginatudlo (Juan 7:17), dili kay kon unsay gihunahuna sa uban, o pagtulon sa ubang mga Iglesya.

6. ANG BIBLIYA MAKA-USAB SA IMONG KINABUHI.

“Ang sinugdan sa imong pulong nagahatag ug kahayag; nagahatag kini ug salabutan alang
sa mga walay pagtagad.”— Salmo 119:130.
Ang pagtuon sa Bibliya magalig-on sa imong “pagpanabot” magahatag kanimo kalig-on sa pagbuntog sa makadaut nga kinaiya, ug kini magapauswag sa imong physical, mental, moral, ug spiritual nga
kinabuhi.
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Ang Bibliya nagasulti ngadto sa kasingkasing. Kini nagadumala sa mga kasinatian sa pagkatawo,
gugma, kaminyoon, sa pagkaginikanan ug sa kamatayon. Maga-ayo sa pinakalawon nga samad sa tawhanong kinaiya nga mao ang sala, nga nagresulta sa mga kagul-anan.
Ang pulong sa Dios dili libro sa usa ka rasa, usa ka edad, usa ka nasud o usa ka kultura. Bisan kon kini
gisulat sa silangang bahin, kini usab naghangyo sa mga lalake ug babaye sa kasadpan. Kini magasulod sa
panimalay sa mapainubsanon ug sa mansiyon sa mga adunahan. Mga kabataan nahigugma sa mabulukong
mga sugilanon. Ang mga bayani nagpadasig sa mga batan-on.
Ang mga masakiton, ang mga masulob-on, ug ang mga idaran nakakaplag niini sa paglaum alang sa
maayong kinabuhi.
Tungod kay ang Dios nagabuhat pinaagi sa Bibliya, kini adunay dakong gahum. Kini magadugmok
bisan sa mga matig-a nga kasingkasing batok sa tanang tawhanong pagbati, magahumok ug magapuno
kanila uban sa gugma.
Among nakita ang Bibliya nakausab sa kanhi tulisan ug gapanabako sa opium ngadto sa siloso nga
magwawali. Among nakita ang Bibliya nakapausab sa bakakon ug tikasan ngadto sa pagkamaminatud-on
ug matarong nga magtutudlo, ug amo kining nakita nga libro nga nagsakmit sa katawhan gikan sa ngilbit sa
kamatayon (hikog) ug naghatag kanila pagsugod sa bag-ong paglaum.
Ang Bibliya nagapukaw sa gugma tali sa mga kaaway, makausab sa mga garboso nga mapainubsanon
ug sa mga dalo nga manggihatagon.
Ang Bibliya nagalig-on kanato sa mga kaluyahon, nagdasig kanato gikan sa pagkahiubos, nagahumpay
kanato sa kaguol, naggiya kanato gikan sa walay kasigurohan, ug nag-ayo sa atong mga kalaay, magpakita
kanato unsaon pagkinabuhi nga madasigon ug unsaon pagkamatay ng walay kahadlok.
Ang libro sa Dios, ang Bibliya makapausab sa imong kinabuhi! Imong makita dugang nga kahayag
samtang ikaw nagapadayon sa pagtuon sa mga giya sa pagdiskobre.
Ngano nga ang Bibliya gisulat alang kanato? Si Jesus mitubag.
“Apan kini gisulat aron motoo kamo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, ug nga
sa pagtoo makabaton kamog kinabuhi diha sa iyang ngalan.”—Juan 20:31.
Ang pinakadakong hinungdan ngano nga kita kinahanglan masayod sa balaang kasulatan mao nga
kini puno sa hulagway nga nagpadayag ni JesuKristo ug nagsiguro kanato sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa
paglantaw ni Kristo sa tibuok nga Bibliya. Busa nganong dili magsugod karon sa pagdiskobre sa gahum sa
pulong sa Dios nga makahimo kanimo nga sama ni Jesus?
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PAGSUSI GIYA 3

Ang Ako Ba Nga Kinabuhi Takus Ba
Ngadto Sa Dios?

S

a ubang mga buntag, ang kalibutan daw paraiso. Sa imong pagmata, ginhawa ug lawon diha sa
bintana ug panlantaw sa gawas sa bulawanong kasanag sa adlaw nga nagasidlak sa kakahuyan
banda ngadto sa kadahonan. Ang ubang mga gutlo nakahimo sa kinabuhi nga mahinungdanon; ang
panagway sa usa ka hinigugmang higala sa imong pagpanamilit, ang maanindot nga pisa sa musika
nga hingpit kahaum sa imong pagbati, ang wala damha nga pagbati sa usa ka bata.
Apan ang ubang mga buntag, ang kalibutan daw lugar sa kahadlok sa imong pagmata, ang ulohan sa
mga pamantalaan singgit ug kahadlok mahitungod sa lain na usab nga pagpamumba sa mga terorista nga
nakabuta sa usa ka bata, adunay lain na usab nga kriminal miangkon sa iyang ikanapulo nga biktima, laing
nga usab nga kagutom ug lunop, gubat o linog mao kini ang mga gutlo diin ang kinabuhi walay pulos, ug
walay kaayohan.
Unsay buot ipasabot niining tanan? Aduna ba kitay mahimo nga mapuslanon sa atong maanindot,
kahibulongan ug terribly nga kalibutan? Nganong ania man kita dinhi? Ang ako bang kinabuhi aduna bay
pulos diha sa Dios? O ako ba diotay lamang nga ngipon sa lawod nga kawanangan.

I. ANG DIOS NAGBUHAT SA HINGPIT NGA KALIBUTAN

Ang Dios mao ang maglalalang, ang nagplano ug designer sa tanan gikan sa usa ka dako nga bituon
ngadto sa maanindot nga pako sa usa ka alibangbang. Si Salmista miingon.
Pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit, ug ang tanan nga panon nila pinaagi
sa gininhawa sa iyang baba… kay siya misulti, ug kini nahimo; siya misugo, ug kini milungtad.
Salmo 33:6-9.
Magasulti lamang ang Dios ug ang tanang mga butang managtoo sa iyang kabubut-on.

2. UNOM KA MGA ADLAW ANG PAGBUHAT SA ATONG KALIBUTAN.

“Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga
anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw; busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga
igpapahulay, ug gibalaan niya kini.”—Exodus 20:11,
Ang walay katapusan makagagahum nga maglalalang mahimo makaporma sa kalibutan sa usa lamang
ka gutlo “pinaagi sa gininhawa sa iyang baba, apan gipili sa Dios paghimo niini sa unom ka adlaw o unom
ka minuto o unom ka Segundo mahimo na, apan wala niya kini buhata. Ang unang kapitolo sa Bibliya,
Genesis 1, nagahulagway sa gilalang sa Dios sa matag adlaw nga semana sa paglalang.
Unsa ang koronahong obra maestra nga gibuhat sa Dios sa ika unom ka adlaw?
“UG GIBUHAT SA DIOS ANG TAWO SA IYANG KAUGALINGONG DAGWAY, sa dagway
sa Dios gibuhat niya sila, LALAKI UG BABAYE IYANG GIBUHAT SILA.”—Genesis 1:27
Ang Dios nakahukom nga magbuhat ug tawo sama sa iyang kaugalingon nga mo rason, mobati ug
mahigugma. Ang matag tawo tawo gibuhat sa Dios sa Iyang kaugalingong “Dagway.” Sa pagka unom ka
adlaw, ang kalibutan napuno sa mga tanum ug kamananapan, unya ang Dios nagpaila-ila sa Iyang pinaka
obra maestra sa paglalang, sumala sa Genesis 2:7. Ang labing gamhanang Dios nagporma sa lawas ni Adan
gikan sa abog sa yuta, busa pagginhawa sa Dios sa “ginhawa sa kinabuhi” sa iyang mga ilong, ang tawo
nahimong”buhi nga binuhat” mao kini ang kaagi sa iyang pagkabuhi. Ang Dios nagngalan sa unang tawo
nga gibuhat sa Iyang dagway, nga ADAN, ang pulong nagkahulogan “tawo” ug ang unang babaye “EVA,
nagkahulogan ug “buhi” (Genesis 2:20; 3:20) ang mahigugmaong magbubuhat makakita sa panginahanglan
sa tawhanong pakigkauban.
Lab-as gikan sa mga kamot sa Dios, si Adan ug Eva nagreplika sa Iyang larawan.
Mahimo nga iprograma sa Dios ang tawo sama sa mga robot pagsuroysuroy sa tanaman sa Eden nga
makontento ug magpatagbaw sa ilang mga tingog pagdayeg kaniya. Apan gusto sa Dios dugang pang
pagkamatinud-anon nga relasyon. Ang mga robot makapahiyom, makasulti, bisan makapanghugas sa mga
plato, apan dili sila makahigugma.
Ang Dios nagbuhat kanato sa iyang dagway, nga may kapasidad sa paghunahuna ug sa pagpili, ug sa
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paghinumdum, pagsabot ug paghigugma. Si Adan ug Eva mga anak sa Dios, ug dili masaysay ang iyang
gugma.

3. ANG DAUTAN MIABOT SA HINGPIT NGA KALIBUTAN.

Ana-a ang tanan nila ni Adan ug Eva aron sila malipay. Malipayon sila sa ilang perpekto nga pisikal ug
mental nga panglawas, nagpuyo sa matahum nga tanaman sa walay ikasaway nga kalibutan (Gen. 2:8; 1:
28-31) gisaaran sila sa Dios mga anak ug abilidad sa pagbuhat ug paghunahuna ug katagbawan sa buhat sa
ilang mga kamot. (Gen. 1:28; 2:15) sila makasinati sa panaghiusa nawong ug nawong sa ilang magbubuhat,
walay lama sa kaguol, kahadlok, o mga sakit nga makamansa sa ilang mahimayaong mga adlaw.
Unsa nga hinanali nga pagkausab ang kalibutan ngadto sa dapit sa mga pag-antos ug kasakit ug katalagman? Ang ikaduha nga mga kapitulo sa Genesis nagasulti sa tibuok sugilanon sa unsa ang sala nakasulod sa atong kalibutan. Basaha kini sa panahon nga wala ikaw buhat. Mao kini ang mubo nga kinatibuk-an
sa sugilanon.
Usa ka panahon human ang Dios nagmugna sa hingpit nga kalibutan, ang yawa misulod sa tanaman sa
ilang maglalalang. Gilimitahan sa Dios ang inpluwensiya sa yawa sa usa ka kahoy diha sa tanaman, “Ang
kahoy pag-ila sa maayo ug sa dautan.” Ug giwarningan niya ang unang magtiayon sa pagpahilayo sa kahoy
ug dili gayud mokaon sa bunga niini, aron dili sila mamatay.
Apan usa ka adlaw si Eva nagsuroy-suroy ngadto sa gidili nga kahoy, ug dali-dali ang yawa mihimo
sa iyang madanihong mga pamaagi iyang gi-akusar ang Dios nga namakak ngadto kang Eba nga kon
ikaw magakaon sa bunga niini nga kahoy dili ka mamatay, apan mahimong maalamon ka sama sa Dios
nga makahibalo sa maayo ug sa dautan. Makasusubo nga palandungon nga si Eba dayon si Adan nga ang
nasayran mao ra gyud ang maayo, nagtugot sa yawa nga sila makasupak, ug ilang gisampulan ang bunga
sa kahoy, unya gibugto nila ang bugkos sa pagsalig ug pagtuman sa ilang Dios.
Ang plano sa Dios alang kang Adan ug Eba mao ang “Pagdumala” sa tibuok kalibutan ingon nga mga
piniyalan sa mga binuhat sa Dios (Gen. 1:26). Apan tungod kay ilang gibugto ang pagtoo uban sa Dios ug
gipili ang yawa ingon nga bag-o nilang pangulo, ang magtiayon nawad-an sa katungod sa tanaman. Karon
ang yawa nag-angkon sa kalibutan nga iya ug nanlimbasog nga iyang maulipon ang tanang katawhan.
Daghang mga panahon atong mamatikdan ang atong kaugalingon maghimog hinakog mga butang o
makahimo ug mga binuang inay nga gusto magbuhat ug maayo. Ngano kaha? Tungod kay ang dili makita
nga kaaway ang yawa, nagabuhat aron ang katawhan mapakyas ug mahulog sa ilang maayong pamatasan.
Sa imong pagbasa sa kapitulo tres sa Genesis, imong masuta nga ang sala maoy hinungdan nga si
Adan ug Eba nagtago gikan sa Dios sa kahadlok. Ang sala naka-apekto sa tanang nilalang ug mga binuhat.
Mga tunok nangguwa na uban sa kabulakan ang yuta nag-antus sa kainit ug kauga, ug ang trabaho
mga ginbuhaton mahimong mabug-at ug malisod. Ang mga sakit motakboy lang sa kalit ug hinanali .
Pangabugho, kasilag, pagdumot ug kasina midugang sa pagdaghan sa kalisod sa tawo. Ang makalilisang sa tanan, tungod sa sala misulod ang kamatayon.

4. KINSA KINING YAWA NGA NAKA-APEKTO SA ATONG KALIBUTAN UBAN SA SALA?

“Siya MAMUMUNO SUKAD PA SA SINUGDAN kay siya bakakon man ug mao ang AMAHAN SA MGA BAKAK.”—Juan 8:44
Matud ni Jesus, ang yawa maoy tinubdan sa sala sa tibuok uniberso ang “Amahan” sa sala, mamumuno ug pamakad.
Si Tomas Carlyle, ang bantugang English nga Pilosopo, midala kang Ralph Waldo Emerson ngadto sa
pinaka-ngil-ad nga kalye sa tumoy nga bahin sa London. Sa ilang paglakaw, hilom silang nagobserbar sa
kadautan sa palibot, sa katapusan nangutana si Carlyle,” motoo ka na ba sa yawa karon?

5. GIBUHAT BA SA DIOS ANG YAWA?

Dili! Ang maayo nga Dios wala magbuhat sa yawa, apan ang Bibliya naghisgot nga ang yawa uban sa
mga manulonda nga iyang natunto, nawala ang ilang luna sa langit ug mianhi sa atong kalibutan.
“Unya nahitabo ang GUBAT DIDTO SA LANGIT, si Miguel ug ang iyang mga manulonda
nakiggubat batok sa DRAGON. Apan gilupig sila ug WALA NAY DAPIT PA ALANG KANILA
DIDTO SA LANGIT. Ug gitambog ang dragon ang serpente nga karaan, ginganlan ug yawa ug
satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan gitambog ngadto sa yuta uban ang iyang mga
manulonda.”—Pinadayag 12:7-9.
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Sa sinugdan giunsa sa yawa pagsulod sa langit?
”Ikaw mao ang dinihog nga QUERUBIN nga nagatabon ug ako nagapahamutang kanimo,
sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. IKAW HINGPIT SA IMONG MGA
KAGAWIAN gikan sa ADLAW SA PAG-UMOL KANIMO, hangtud nga ang DILI PAGKAMATARONG HINGKAPLAGAN DIHA KANIMO.”—Ezekiel 28:14,15.
Ang Dios wala maglalang sa yawa, iyang gilalang si Lucifer nga hingpit nga manulonda, usa sa naguna
nga manulonda sa langit nga nagatindog sunod sa trono sa Dios. Apan siya nakasala “Ang dautan hingkaplagan diha kaniya” gitambog gikan sa langit, ug nagpakaaron ingnon nga higala ni Adan ug Eba, siya
nahimo nga mangilngig nga kaaway sa tawo.

6. NGANO NGA SI LUCIFER, KINING HINGPIT NGA MANULONDA,
NAKASALA?

“Naunsa ang PAGKAHULOG MO GIKAN SA LANGIT, oh kabugason, anak sa kabuntagon
NAUNSA ANG PAGKALUMPAG MO NGADTO SA YUTA, nga ikaw man unta ang nagalumpag
sa mga nasud. Ug ikaw miingon sa imong kasingkasing, ako mokayab ngadto sa langit ituboy
ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios, ug ako magalingkod sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an sa
mga panganod; HIMOON KO NGA ANG AKONG KAUGALINGON MAHISAMA SA HATAAS
UYAMOT.”—Isais 14: 12-14.
Ang binuhat nga nahimong yawa sa sinugdan gitawag nga Lucifer, nagkahulugan, “Kabugason o nagasidlak” sa kasingkasing niini nga manulonda, ang pagkahanaw ug ambisyon nagsugod pagpuli inay ang
debusyon. Ang binhi sa garbo mitubo ang mapugsanon nga pagbati sa pagkuha sa lugar sa Dios.
Si Lucifer nanlimbasog sa pagbuhat aron madala ang ubang binuhat sa langit. Sayon pag-imagin nga ang
yawa nakiglalis nga ang Dios nagapugong ug nagahawid ug mga butang gikan kanila, ug nga ang balaang
balaod sobra ka kinutoban ug strikto, ug nga ang Dios walay pagtagad ug pag-amuma sa iyang gahum.
Iyang gipasipalahan, giyatakan ang usa kansang kinaiya nagkahulogan ug gugma.
Sa unsa ang kasamok sa langit nasulbad?
“Gipatubo mo ang garbo sa imong kasingkasing… busa gitambog ko ikaw sa yuta.”—Ezekiel 28:17
Ang garbo nakausab sa pangulo sa mga manulonda ngadto sa yawa o satanas, ug aron mapreserbar
ang kalinaw ug kahapsay sa langit, ang yawa ug ikatulong bahin sa mga manulonda nga mioyon kaniya sa
pagrebelde, kinahanglan itambog sila. (Pinadayag 12:4,7-9).

7. KINSAY MANUBAG SA SALA?

Nganong wala man maglalang ang Dios sa mga binuhat nga dili takus magpakasala? Kon siya naghimo
pa niini, wala untay suliran ang sala dinhi sa atong kalibutan. Apan gusto sa Dios na ang katawhan adunay
makahulaganon nga relasyon. Busa “Ang Dios nagbuhat sa tawo sa iyang kaugalingong dagway.” (Genesis 1:27).
Kini nagkahulogan nga kita gawasnon ug responsable, kita makahukom sa paghigugma sa Dios o
pagtalikod kaniya.
Ang Dios naghatag sa mga manulonda ug mga binuhat nga tawo sa kada generasyon, sa usa ka spirituhanon nga kinaiya kug katakos sa paghimo sa tinuod nga pagpili.
“Pagpili alang sa imong kaugalingon niining adlawa kinsay imong alagaron.”—Josue 24:15.
Gihagit sa Dios ang iyang mga binuhat nga nilalang sa Iyang kaugalingong dagway sa pagpili sa
maayo tungod kay ang ilang gahum sa pangatarungan nagasulti kanila “Ang dalan sa Dios pinakamaayo.”
Ug ang pagbiya gikan sa dautan tungod kay ang ilang pangatarungan resulta sa pagsupak ug sala.
Ang mga binuhat lamang uban sa gahum sa pagpangatarungan ug pagpili makasinati sa tinuod nga
gugma. Ang Dios nangandoy pagbuhat sa mga tawo nga makasabot ug modayeg sa iyang kinaiya, nga
adunay kagawasan sa pagtubag kaniya piaagi sa gugma, ug mapuno sa gugma alang sa uban.
Ang Dios gusto mopahat sa iyang gugma labaw sa tanan nga siya andam sa pagsagakay sa katalagman
sa pagbuhat sa mga manulonda ug katawhan uban ang gahum sa pagpili.
Siya nasayod nga posible, damlag usa sa Iyang nalalang mga binuhat makapili sa dili pag-alagad
kaniya. Ang yawa maoy unang binuhat sa tibuok uniberso sa paghimo sa makalilisang nga pagpili. Ang
katalagman sa sala nagsugod diha kaniya. (Juan 8:44/I Juan 3:8)

8. NAHIMONG POSIBLE SA KRUS ANG KALAGLAGAN SA SALA.
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Nganong wala man laglaga sa Dios si Lucifer sa wala pa niya isabwag ang sakit sa sala? Gihagit ni
Lucifer ang kaayo ug pagkamanggi-angayon sa Dios sa Iyang pang gobyerno. Nagsulti siyag pamakak mahitungod sa Dios. Kon gilaglag pa unta sa Dios si Lucifer diha-diha, ang mga manulonda unta maga-alagad
sa Dios sa kahadlok kay sa gugma. Kini unta makabuntog sa katuyuo-an sa Dios ug sa Iyang mga linalang
sa gihatag niya nga gahum sa pagpili.
Giunsa sa matag usa pagkahibalo nga ang dalan sa Dios maoy, labing maayo? Gihatagan sa Dios si satanas ug kahigayonan sa pagdemonstrar sa lain nga sistema. Maoy hinungdan nga gihatagan siya ug higayon
pagtintal ni Adan ug ni Eba.
Kini nga planeta nahimong testinganan nga yuta diin ang kinaiya sa yawa ug ang iyang ginharian nagkasumpaki sa kinaiya sa Dios sa Iyang Ginharian. Kinsa man ang husto? Kinsa man ang atong kinatibuk-an
nga kasaligan? Malinglahon kaayo si Lucifer, diin nakakuha ug dakong panahon alang sa mga linalang niini
nga uniberso nga ti-onay makatoo unsa ka malaglagon ang pamaagi ni satanas sa iyang kinaiya. Apan ang
tanan nasayod nga ang “bayad sa sala mao ang kamatayon.” Ug nga ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi
nga dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.” (Roma 6:13)
Ang tanang binuhat sa tibuok uniberso makauyon niini.
“Dako ug kahibulongan ang imong mga buhat, O Ginoong Dios nga makagagahum sa tanan,
matarong ug matuod ang imong mga pamaage, O Hari sa kapanahunan… ang tanan kanasuran
mangabot ug managsimba kanimo, kay gikapadayag na man ang imong hukom.”—Pinadayag
15: 3,4
Human nga ang tanan nakasabot sa ikamatay nga kinaiya sa sala ug ang malaglagon nga kinaiya ni satanas, ang Dios makalaglag ni Satanas ug ang sala siya usab makalaglag niadtong mga nagasupak sa iyang
grasya ug magadapig sa pamaagi sa yawa.
Ang Dios katarong ug gusto mosulbad sa problema sa sala ug mga pag-antus sumala sa atong gusto
nga Iyang buhaton. Apan naghulat siya hangtud nga iyang mapreserbar ang atong kagawasan ug magapugong sa dautan nga dili nagayod magabalik pag-usab.
Ang Dios nagsaad nga laglagon ang sala sa dayon pinaagi sa paglimpiyo sa langit ug yuta pinaagi sa
kalayo. “pinaagi sa pagtamod sa Iyang saad,” atong malantaw sa “unahan ang bag-ong langit ug bag-ong
yuta, ang puloy-anan sa mga matarong,” ( 2 Pedro 3:10,13). Ang sala dili na gayod maka apekto sa uniberso.
Ang dautang resulta sa sala wala nay pagbarog, tataw nga ang pagkamasinupakon sa Dios mawagtang na
hangtod sa kahangturan.
Kinsa ang makahimo sa katapusang paglaglag sa dautan ug ang sala?
“Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya usab makaambit niini, aron
pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa ang yawa,
ug mapahigawas niya silang tanan nga tungod sa kahadlok sa kamatayon nailalum sa pagkaulipon sulod sa tibuok nilang kinabuhi.”—Hebrohanon 2:14,15.
Didto sa krus ang mga manulonda, ang wala mga hulog nga kalibutan nakakita sa yawa kon kinsa
siya, malimbongon, bakakon,mamumuno. Didto gipadayag niya ang iyang kinaiya pinaagi sa iyang pagsugo sa tawo sa pagpatay sa innocent nga anak sa Dios. Ang lumolopyo sa tibuok uneberso nakakita unsa
ka dautan ug walay pulos ang sala. Ang krus sa kinatibuk-an nagkuha sa mascara sa motibo ni Satanas, ug
sa diha nga laglagon sa Dios ang dautan ug kadtong nagpadayon pagpakasala, ang tanan makaila nga ang
Dios matarong.
Ang kamatayon ni Jesus diha sa krus nagabutyag sa tinuod nga intention ni satanas sa wala pa ang
tanang nilalang nga binuhat (Juan 12:31,32 ). Ang krus usab nagpadayag kang Kristo kon unsa siya, ang
manluluwas sa kalibutan, didto sa kalbaryo ang gahum sa gugma. Ang krus natukod nga walay pangutana
nga kini gugma pagsakripisyo sa kaugalingon nga nagamatoto sa Dios sa tanan niyang paglambigit uban ni
satanas, sala, ug katawhang makasasala.
Didto sa krus ang kahanas ni Kristo pagdemonstrar sa walay kinutubang gugma sa Dios maoy nakabuntog sa dautan. Ang gubat natapos na, kinsa ang magdumala sa kalibutan, si Kristo ba o si satanas. Diha
sa krus nasulbad ang tanan kinahanglan si Kristo ang mopatigbabaw sa tanan.
Ikaw ba nakadiskobre sa usa ka relasyon uban sa manluluwas kinsa nagpakamatay sa Iyang walay
sama, walay pagkausab nga gugma? Unsay imong pagbati mahitungod sa usa nag mianhi sa atong kalibutan ingon nga tawhanong binuhat ug nagpakamatay puli kanimo aron ikaw maluwas gikan sa sala?
Iduko ang imong ulo karon ug pagpasalamat ni Jesus, ug pangayoa kaniya nga magasulod ug maoy
magdumala sa imong kinabuhi.
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Ang Plano Sa Imong Kinabuhi

T

apos ang ministro namulong niadto nga suhito, “Nganong motoo ako ni Jesus,” ang maayo’g
pamisti nga batan-ong lalaki mibisita kaniya sa iyang pagtuon ug mikomentaryo, “ Ang imong
gipamulong karong gabii maka-interes kaayo, apan ang tanan mong gipamulong mahitungod kang
Kristo gikan sa imong Bibliya. Sultihi ako, kon si Jesus nagpuyo dinhi sa yuta, nganong ang kasaysayan wala man maghisgot kaniya?”
“Maayo kana nga pangutana,” ang ministro mitubag dayong talikod aron magkuha sa ubang mga libro,
apan ang tinuod, ang kasaysayan naghisgot mahitungod ni Jesu-Kristo,”
“Mao na ang gusto nakong susihon sa akong kaugalingon,” tubag sa batan-ong lalaki.
“Hinuon aniay sulat 97 sa libro 10 sa letter of Pliny the younger, ang Romano nga proconsul in Bethynia, ang probinsiya sa karaang Asia minor. Nagsulat si Pliny ngadto sa Romano nga Emperador nga si Trajan,
nagsulti mahitungod sa mga panghitabo sa iyang probinsiya. Tan-awa dinhi nangayo siya ug tambag ug
unsaon niya pagdumala sa bag-ong tinuohan, ang mga kristohanon. Iyang gisaysay ang ilang kusog nga
pagtubo ug giunsa nila pagkanta ang alawiton gimugna sa ilang pangulo nga is Kristo. Gipadala ni Pliny
ang iyang tuig 110 A.D. Ang sinulat ni Pliny naghanyag ibidensiya sa kasaysayan sa tawo, nga mao si
Kristo, ug ang pagsabwag sa Iyang pagtoo sa kaadlawan sa iyang mga apostoles.”
Ang batan-ong lalaki nahingangha ug miingon, “sultihi ako ug dugang.” Sa diha nga mipakli na usab
ang ministro sa lain na usab nga libro, siya miingon, “lain na usab nga manunulat sa kasaysayan, nga
kauban ni Pliny, mao si Tacitus. Sa iyang libro nga “ANNALS (kapitolo 44, pahina 15) siya nagsaysay sa
kapungot ni Nero, ug sa paglutos sa mga kristohanon panahon pagsunog sa Roma. Si Tacitus nagsaysay
nga ang pulong “Kristohanon” gikan sa ngalan nga “Kristo.” Siya naghisgot nga si Jesu-kristo, ang founder
sa tinuohang kristohanon ug gisilutan sa kamatayon ni Punso Pilato, tig-pangitag mga butang sa Judea
panahon sa paghari ni Emperador Tiberius. Tanan kining mga ditalye nga gihatag ni Tacitus mihaum gayod
sa mga panghitabo mga ngalan, ug dapit nga gisaysay sa Bibliya.”
“Pastor, wala ako masayod sa mga butang sama niana diha sa kasaysayan! “matud pa sa batan-on nga
bisita.
Dugang sa ministro, “gusto kong imong mahibaloan nga niadtong tuig 180 A.D. si Celsus nagsulat ug
libro nga nag-ataki sa mga kristohanon, nagtumbok nga ang kristianismo niadto nga panahon nahimong
mga pinugos nga mga hinukman.
“Kon nagduda ka pa gyud, hinumdumi nga ang upat ka ebanghelyo susama lang niining kasaysayan
sa kalibutanon nga mga libro.”
Sa diha nga nasayran niining batan-ong lalaki nga pariho ang balaan ug kalibutanon nga kasaysayan
nagkauyon nga si Jesus nagkinabuhi ingon nga tawo dinhi sa yuta, Siya milakaw ug konbinsido nga mitoo
nga si Jesu-kristo tinuod, makasaysayon nga hulagway.

1. SI KRISTO MILUNGTAD GIKAN SA ETERNIDAD

Si Jesus dili ultimo nga tawo, siya usab Dios, unsay gi-ankon ni Jesus mahitungod sa iyang kaugalingon
sa iyang pagka Dios?
“Kon nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan, sukad karon
nakaila na kamo kaniya ug makakita na kaniya. Ang nakakita kanako nakakita sa Amahann.”—Juan 14:7-9
Kon gusto kang mahibalo sa tubag sa pangutana
“Kinsa ang Dios? Unsay iyang sama? Tutuki lamang si Jesus nga nagdeklarar,
“Ako ug ang akong Amahan usa ra.”—Juan 10:30.
Ang Dios nga Amahan ug si Jesus nga Anak dungan sa paglungtad gikan sa eternidad (Heb, 1:8) walay
gutlo sa panahon nga si Jesus wala makig-uban sa Amahan. Ang Amahan nakigpahat sa samang gugma
ug pag-amuma sa matag usa ka tawo nga gidemonstrar ni Jesus panahon sa Iyang tawhanon nga kinabuhi
dinhi sa yuta.

2. SI KRISTO, ANG KASINGKASING UG TINUBDAN SA KASAYSAYAN UG PROPESIYA
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Tungod kay ang kasaysayan ug sugilanon sa kinabuhi ni Kristo mao ang katumanan sa propesiya, ang
sugilanon sa iyang kinabuhi nasulat sa wala pa siya matawo. Ang mga propesiya sa daang tugon nagpresentar sa tataw sumbanan sa kinabuhi ni Kristo, kamatayon, ug pagkabanhaw nga gikabutyag nang daan.
Ang Iyang sugilanon sa Iyang kinabuhi diha sa bag-ong tugon kini gusulti lang sa katumanan.
Nagkinabuhi gikan sa 500 ngadto 1,500 ka mga katuigan sa wala pa matawo si Kristo, ang mga profeta
sa daang tugon naghimog mga detalye nga mga prediksiyon mahitungod sa kinabuhi s mesiyas, ug sa
pinakasinugdanan sa yutan-ong pag-ministeryo ni Kristo, ingon nga katawhan nagkomparar ug gitandi ang
kinabuhi ni Kristo diha sa daang tugon nga mga propesiya, unsay ilang panapus nga gikasulti?
“Among gikahibalag siya nga mahitungod gani kaniya si Moises diha sa kasuguan ug usab ang mga
profeta nanagsulat mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga anak ni Jose.”—Juan 1:45)
Ang manluluwas naghangyo sa pagtuman sa mga propesiya aron maistablisar ug matukod ang Iyang
kaugalingong pagkaila.
“Ug sugod kang Moises ug sa tanang profeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang sa
tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon.”—Lukas 24:25-27.
Ang katumanan sa mga propesiya naghatag ug madanihong ebedensya nga si Jesus mao ang gisaad
nga Mesiyas.

3. ANG KINABUHI NI KRISTO KATUMANAN SA PROPESIYA

Atong hisgutan ang pipila niini nga mga suhito sa propesiya gikan sa daang tugon. Ug ang ilang katumanan diha sa bag-ong tugon nga nahasulat.

Iyang Lugar Natawhan

Ang propesiya sa daang tugon:
“Apan ikaw, BETHLEHEM Ephrat, ikaw nga diotay nga lunsod diha sa taliwala sa mga
linibo nga mga banay sa Juda, gikang kanimo dunay usa nga mogula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel; kang kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kanhing panahon,
gikang sa walay katapusan.”—(Micah 5:2)
Ang katumanan sa Bag-ong tugon,
“Si Jesus natawo didto sa BETHLEHEM sa Judea.”—(Mateo 2:1)

Ang Iyang Putli Nga Pagkatawo

Ang propesiya sa Daang Tugon:
“Ania karon, ang usa ka ULAY manamkon ug maga anak ug usa ka anak na lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel.”—(Isayas 7:14).
Ang katumanan sa Bag-ong Tugon:
“Jose anak ni David ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay KANANG IYANG
GIPANAMKON GIKAN SA ESPIRITU SANTO, ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug
siya imong paganganlan si Jesus, (Ang Ginoo nga mogawas).—(Mateo 1:20-23).

Ang Iyang Kagikan—gikan Sa Tribu Ni Judah

Ang propesiya sa Daan Tugon,
“ANG CETRO SA GAHUM DILI PAGAKUHAON KANG JUDAH, hangtod nga moabut sa
Shilo.”—(Genesis 49:10).
Ang bag-ong tugon nga katumanan;
“Dayag man kaayo nga ang ATONG GINOO NATAWO GIKAN SA KALIWAT NI JUDAH.”—Hebreohanon 7:14

Ang Pagsalikway kaniya.

Ang propesiya sa Daang Tugon:
“Gitamay siya ug GISALIKWAY sa mga tawo”—(Isayas 53:3).
Ang katumanan sa Bag-ong Tugon:
“Siya nahiabut diha sa iyang kaugalingon, apan ANG IYANG MGA TAWO WALA
MODAWAT KANIYA.”—(Juan 1:11).

Ang Pagbudhi Kaniya Ug Ang Gibayad Sa Nagbudhi Kaniya
Ang propesiya sa Daang Tugon:
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“Bisan ang akong SUOD NGA HIGALA, nga akong gisaligan nga nakakaon sa akong
tinapay, nag-alsa sa iyang tikod batok kanako.”—(Salmo 41:9).
“Ako miingon kanila, kon gihunahuna ninyo nga maayo, ihatag kanako ang akong suhol
ug kon dili man, pasagdi nalang. Busa ila akong gitimbangn sa akong suhol sa KATLOAN KA
BUOK NGA SALAPI.”—(Zacariaz 11:12).
Katumanan sa Bag-ong Tugon:
“Unya ang usa sa dose ka tinun-an nga ginganlan si Judas Iscariote, miadto sa mga sacerdote nga punoan ug miingon, “unsa may inyong ihatag kanako kon itugyan ko siya kaninyo? Ug
siya ilang gibayaran ug KATLOAN KA SALAPI.”—(Mateo 26:14-15).

Ang Iyang Kamatayon Diha Sa Krus

Ang propesiya sa Daang Tugon:
“Ilang GILANSANG ANG AKONG MGA KAMOT ug mga tiil.”—(Salmo 22:16).
Ang katumanan sa Bag-ong Tugon:
“Ug sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ug kalabira, didto ILANG GILANSANG siya sa
krus.”—(Lukas 23:33).

Ang Iyang Pag-ikyas Gikan Sa Lubnganan

Ang propesiya sa Daang Tugon:
“Tungod kay DILI MO PAGABIYAAN ANG AKONG KALAG SA SHEOL, ni motugot ka nga
ang imong balaan makakita sa pagkadunot.”—(Salmo 16:10).
Ang katumanan sa Bag-ong Tugon:
“Siya nakapanglantaw nang daan ug miingon mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo, nga
kini SIYA WALA BIYAI DIDTO SA HADES, ug ang iyang lawas wala moagi sa pagkadunot. Kining maong Jesus gibanhaw sa Dios, ug kaming tanan mga saksi niini.”—( Buhat 2:31,32).
Kining mga lig-ong ebidensiya nga si Jesus wala lamang mohaum o mahitabo sa pipila ka mga pagpamatuod. Ang Iyang kaagi sa kinabuhi gisulat nang daan sa wala pa siya pinaagi sa Diosnong paagi.
Ang tinuod, si Jesus Anak sa Dios.
Human nasuta ang katin-awan, kinahanglan atong himoon ang mainampuon nga desisyon mahitungod kon kinsa ang atong himoon nga Ginoo sa atong kinabuhi. Kon wala pa ikaw makahimo niini, imo
bang itugyan ang imong kinabuhi sa mga kamot ni Jesus?

4. ANG DIOSNONG PLANO SA PAGKINABUHI

Si Jesus nagkinabuhi sa Diosnong Plano sa kinabuhi, nga gihan-ay nangdaan gatusan ka mga katuigan
sa wala pa siya magpakatawo. Kanunay nga andam niini nga mga butang, nagpabilin siya nga sensitibo sa
paggiya sa Dios. Si Kristo nag-ingon,
“Nga wala akoy ginabuhat sa kinaugalingon kong pagbulot-an, hinonoa nga nagasulti ako
sa ingon sumala sa gitudlo kanako sa Amahan.”—Juan 8:28,29.
Giplano na sa Dios ang tawhanon nga kinabuhi ni Jesus sa wala pa siya matawo, ug ang Dios usab adunay plano sa matag nilalang nga tawo. Siya nasayod unsaon sa matag usa kanato ang pagtuman sa atong
mga pangandoy aron makakaplag sa abunda nga kinabuhi.
Si Rey dili kaayo segurado nga gusto motugyan ngadto sa plano sa Dios, apan sa naga-atubang siya sa
daku nga desisyon diin siya mo-adto sa kolihiyo,nakahukom siya sa unang higayon sa iyang kinabuhi pagpangayog tabang sa balaang pagmando mahitungod sa suhito. Nag-ampo siya sa makadaghan ug naghulat,
paabut sa tubag, wala madugay medyo tataw ang mga rason nganong iyang pilion ang opsiyon B. Ang
minus gastos apan dako nga unibersidad, wala madugay huma nagsugod ang klase, nakahibalag siyag mga
maayong kristohanon nga nasakop didto sa Campus Crusade For Christ. Ang iyang kasinatian uban kanila
panahon sa sunod nga duha ka tuig nagsugod pagkausab ang iyang kinabuhi.
Sa gihanduraw ni Rey and iyang kagahapon, iyang nabati nga kada siya maga-atubang sa dagko nga
desisyon unya mangita sa balaang paggiya, “Ablihan sa Dios ang tibuok bag-ong luna sa akong kinabuhi.”
Unsaon nimo pagkahibalo ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi? Ang Dios magagiya sa daghang
mga paagi.

(1) Ang Balaang Kasulatan

Sumala sa Salmista, unsay giya nga libro sa kinabuhi?
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“Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong alagianan.”—Salmo 119:105.
Ang pulong sa Dios magabag-o sa atong mga hunahuna ug nagahatag kanato ug mga panglantaw
(Roma 12:2, Salmo 119:99) usa ka regular nga panahon sa mainampoon nga pagtoon sa kasulatan maoy
pinakamaayong paagi sa pagkab-ot sa atong mga buluhaton.

(2) Diosnong Kahimtang

Ang Dios usab magagiya kanato pinaagi sa diosnong paggiya sa atong kahimtang.
Ang Salmo 23 naghulagway kaniya ingon nga maayong magbalantay. Ang magbalantay maga-una sa
iyang karnero ngadto sa mga kapatagan maingon man sa bato-on nga dal-og ug lugot. Siya takus sa pagtabang sa kaayohan ug pagtoon gikan sa matag kasinatian. Aduna kitay magbalantay nga magabantay duol
sa atong kiliran.

(3) Direkta Nga Pakigsulti Sa Dios Ngadto Sa Kasing-kasing

Ang Dios usab magagiya kanato pinaagi sa pagsulti sa atong konsensiya. Ang spiritu magapahat “sa
mata sa imong kasingkasing,” (Episo 1:18). Ang dugang ug lig-on natong pagtoon pagpakigsulti uban sa
Dios, sa dugang nga siya magagiya kanato. Siya maga-umol sa sulod nato, sa atong mga pagbati ug sa atong
pangatarungan ug pagpanghukom aron atong makita sa dayag ang sunod nga ang-ang nga atong gikinahanglan.

5 ANG MGA GIYA KINAHANGLAN MOHAUM

Kini possible, dayag nalang; sama pananglitan ikaw nagkinabuhi sa Diosnong paggiya sa dihang nagsunod ikaw sa imong kaugalingong pagbulot-an (Prov. 16:25). Ang atong mga pagbati kinahanglan magauyon uban sa pagtulon-an sa kasulatan. Dili maayo ang paghukom nga ang Dios magauna kanato hangtud
ang tanang tulo ka mga giya nagakauyon.
Si Jake, pananglitan aduna siya’y maanindot nga asawa ug duha ka anak, apan nakigrelasyon sa lain
nga babaye, gisuginlan niya ang iyang mga higala. “Akong giampo kini ug akong gibati nga kabubut-on
kini sa Dios.”
Ang emosyon ni Jake ug ang “kahiladman nga pagbati” sa dayag nagadala kaniya paubos sa sayop nga
dalan. Iyang gi-imagine nga kini “langitnon” nga iyang nahimamat kining laing babaye ug wala mosibog sa
paghunahuna sa pagmando sa Bibliya batok sa panapaw. Ug ang Bibliya “Ang balaod ug ang testimonya,”
mao ang gamhanang giya nga basahon, ang katapusang hukom alang pag-ila sa maayong aksiyon (Isais
8:20). Kinahanglan dili kita motugot sa mga pagbati nga maga-una kanato palayo gikan sa prensipyo sa
Balaang kasulatan.

6 PAGTUGYAN NGADTO SA PLANO SA DIOS

Pag-abot sa yawa aron pagtintal ni Jesus didto sa kamingawan, siya misugyot, “kon ikaw lamang
magapalabay sa masakit nga mga pag-antus nga giplano sa imong Amahan alang kanimo, akong ihatag
ang kalibutan diha sa palad sa imong mga kamot uban ang kabantog, bahandi ug komportable nga stilo sa
kinabuhi.”naggamit gani ang yawa sa pulong sa kasulatan pagsulay paggiya ni Jesus pagpahilayo. Apan sa
matag gutlo si Jesus makigbisog kaniya uban sa mga pulong. “NAHASULAY NA” ( Mateo 4:1-11).
Usa ka gamhanang leksiyon atong matun-an gikan sa kinabuhi ni Jesus, mao ang pagtugyan ngadto
sa kabubut-on sa Amahan bisan taliwala sa makalilisang nga kasakitan didto sa Getsemane, mihilak siya
“Amahan ko, kon mahimo, ipasa kining kupa gikan kanako. Apan dili sa akong kabubut-on, kon dili ang
imong kabubut-on,” (Mateo 26:39). Human sa tulo ka tuig sa Iyang pagministro, nagakinabuhi adlaw-adlaw
uyon sa plano sa Iyang Amahan, ang katapusang mga pulong ni Kristo mao ang; “natapus na” (Juan 19:30).
Si Jesus sa tinuod nagsulti, “Ang giplano sa Dios sa akong kinabuhi, natuman ug nahingpit na karon.”
Sa imong pagpaminaw sa tingog sa Dios nga nagakahiusa sa pagsulti pinaagi sa iyang pulong, sa
hinan-ay nga kahigayonan, ug direkta nga mga pagbati, imong matun-an ug pagdawat sa iyang paggiya sa
tibuok nga kasingkasing. Bisan ikaw makadiskobre sa kalipay nga giplano sa Dios ug kinabuhi nga giniyahan sa Dios.
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PAGSUSI GIYA 5

Tulay Ngadto Sa Kinabuhi Nga
Kabuhong

I

lang nakaplagan ang iyang kalabera kilid sa hinimo nga balong-balong diha sa awa-aw nga isla sa tunga-tunga sa Atlantiko. Ang wala maila nga mananagat nakahipos sa pamantalaan diin nakaditalye ang
iyang upat ka bulan nga mapait nga kaagi. Siya nakatakda na nga mobalik sa Isla pinaagi sa DUTCH
FLEET sa 1725 alang sa daghang wala masulti nga krimen. Dili madugay mapugos siya pag-inom sa
dugo sa mga pawikan aron pagtagbaw sa iyang kauhaw. Ang pisikal nga pag-antos sa tawo nagsamot, apan
mas dako nga kasakit natala diha sa iyang talaan; ang iyang naghingapin nga sayop.
Iyang gisulat ang nakahasul sa iyang hunahuna nga mga pulong sama sa, “Unsa nga mga ngipon ang
mahimo sa mga madunoton ug unsay ilang bation kon sila magapahilayo sa mga dalan sa pagkamatarong,
kini magapahamuot ug magadugang ang kadaghan sa mga salawayon.”
Kining dako nga paghilain niini nga mananagat sa mamingaw nga Isla naabot sa iyang panghunahuna
ang pagkahamulag gikan sa Dios, kana nagpamatuod nga dili maantos sa katapusan.
Ang katawhan nanlimbasog niana nga pagkahimulag sa kasingkasing sukad si Adan ug Eba “Nitago
gikan sa Ginoong Dios ngadto sa kakahuyan sa tanaman” human mikaon sa gidili nga bunga (Genesis 3:
8). Ang talagsaong bag-ong pagbati sa kaulaw, pagbati nga sad-an ug kahadlok maoy nagabugkos sa unang
magtiayon sa pagkalagiw palayo gikan sa pagpanawag sa Dios. Kadto nga mga pagbati kasagaran mga
pamilyar nga pagabation nato karon. Unsay mga hinungdan ang makapahamulag kanato gikan sa Dios?
“Ang inyong mga kasal-anan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo.”—Isais 59:2
Kining dako nga gulpo (luak) nga nakapahamulag sa makasasala nga mga binuhat gikan sa Dios kini
dili binuhatan sa Dios. Ang Dios wala modagan gikan kang Adan ug ni Eba, sila ang midagan gikan kaniya.

I. PAGBUSOG SA ATONG TINAGO NGA KAGUTOM

Sa wala pa ang sala makahugaw sa hulagway kon talan-awon, si Adan ug Eba malipayon ug sa kasuod
nakig-uban sa ilang magbubuhat/maglalalang sa maanindot nga poloy-anan sa tanaman sa Eden. Apan
sa makasusubong hitabo, ilang gipalit ang pamakak sa yawa nga mahimo silang maalam sama sa Dios ug
gibugto nila ang bugkos sa paglaum ug pagsalig uban sa ilang magbubuhat (Gen. 3).
Human sila giabog gikan sa Tanaman sa Eden, nakita ni Adan ug ni Eba nga mas lisod ang kinabuhi sa
gawas kaysa sulod sa Eden.
Ang pagpanganak ug pagtikad sa yuta karon, kini inubanan sa dugo, singot ug mga luha. Ang ilang
kasuod uban sa Dios nabungkag ug nahanaw, ilang nakita ang ilang kaugalingong mga pangandoy nga
walay pagkatagbaw ug mapait nga pagkinabuhi diha sa makasusubo nga sala.
Sukad sa unang buhat ni Adan ug Eba nga pagpakasala, “TANAN” (tibuok pasa, bulok sa tawo) nahulog sa samang hulmahan sa pagpakasala nga angay sa kamatayon ang katapusang ganti sa sala.
“Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, ug nga tungod niini ang KAMATAYON MIKUYANAP NGADTO SA
TANANG MGA TAWO sanglit ang tanang mga tawo nakasala ma.”—(Roma 5:12).
Kitang tanan nakasinati sa dakong kagutom sa kasingkasing alang niadtong nawala, usa ka pangandoy
nianang kasigurohan nga ang Dios lamang ang makahatag. Ato kanunay gisulayan ang pagtagbaw niana
nga kagutom pinaagi sa pagpamalit og mga butang, kabtangan ug bahandi ug pinaagi sa paglingaw sa
kaugalingon uban sa alcohol, druga ug mga sagolsagol nga paglingaw sa kinabuhi.
Apan ang tanan natong pagpangabudlay kini mga sintoma sa kamingaw alang sa Dios, ug wala kini’y
tambal gawas sa pagsinati sa iyang gugma sa atong kinabuhi.
“Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi sa imong presensiya anaa ang kahupnganan
sa kalipay sa imong toong kamot adunay mga kalipayan nga walay katapusan.”—(Salmo 16:
11).
Ang tinuod nga pagkatagbaw maga-abot lamang sa dihang ang haw-ang tali sa Dios ug kanato madugtong aron kita makalakaw ngadto sa iyang presensiya.
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2. PAGDUGTONG SA BUNG-AW SA SALA UG KAMATAYON

Ang katawhan maoy masulob-on pinaagi sa sala. Naguol usab ang Dios sa adlaw nga si Adan ug si Eba
mitalikod kaniya. Ug sa kanunay siya nagasubo sa mga kagul-anan sa katawhan ug sa ilang mga katalagman. Ang Dios nahingawa sa pagtagbaw sa atong tinago nga mga pangandoy ug sa pag-ayo sa atong emosyonal nga mga samad. Dili siya kontento nga magalantaw kanato nga maloloy-on didto tabok sa bung-aw
nga nakapahamulag kanato gikan kaniya. Nakahukom ang Dios nga mahimong tulay pagtabok sa bung-aw
sa sala ug sa kamatayon.
“Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang
bugtong nga anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kon dili may kinabuhing
dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang
pagahukman sa silot, kon dili aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya.”—(Juan 3:16,17).
Gihatag sa Dios ang Iyang Anak , ug si Jesus naghatag sa iyang kinabuhi ingon nga halad alang sa
sala, nagbayad sa iyang kaugalingon sa kalapasan sa sala. Ang Iyang kinabuhi, kamatayon, ug ang Iyang
pagkabanhaw nahimong possible sa kapasayloan ug pagluwas sa makasasala nga wala nay kapuslanan
ang sala, ug ipakita sa uniberso ang demonstrasyon sa tinuod nga kinaiya ni Kristo ug Satanas. Ang tulay
sa nabun-og, nagadugo nga lawas ni Kristo nagakuha pagbalik sa tawo gikan sa lit-ag sa sala. Ang gugma
nagalugwas sa bung-aw nga mahimo sa tanan nga nagabutang sa ilang pagtoo diha kang Kristo ingon nga
Ginoo ug Manluluwas sa paglakaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan.

3. PITO KA TINUBDAN NGA KAMATUORAN KINAHANGLAN
IMONG MAHIBALOAN MAHITUNGOD NI JESUS

kining pito ka kamatuoran mahitungod kang Jesus dili makita sa ubang tawo nga sukad nagpakatawo
niini nga kalibutan:
(1) Si Jesus mianhi gikan sa langit nganhi sa yuta.
Unsa kadugayon si Jesus miangkon nga naglungtad?
“Wala pa si Abraham, mao na ako.”—Juan 8:58.
Si Jesus nagpahibalo sa kalibutan; “Ako mao Ako” sa kanunay ako magalungtad bisan si Jesus natawo
sa tawhanon nga inahan (Mateo 1:22,23) siya Dios. Dios sa tawhanon nga unod.
Si Dwight I. Moody, ang Billy Graham sa decinueve (19) ka siglo, nagsulti sa pagkatawo ni Jesus (incarnasyon) “Mahimong usa ka bantugan nga sakripisyo/pag-antos alang kang Jesus ang pag-anhi nga giduyan
sa salapi nga duyanan ug gi-atiman sa mga manulonda, ug gipakaon sa bulawanon nga pagkaon, apan ang
maglalalang sa langit ug yuta mianhi pinaagi sa unod sa tawo, ug nagpakatawo sa pasungan sa kabus nga
ginikanan sa mangil-ad nga palibot.”
Panahon sa pagkatawo ni Jesus gisultihan sa manulonda si Jose.
“Ug giaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus, kay SIYA
MAO MAN ANG MAGALUWAS SA IYANG KATAWHAN GIKAN SA ILANG MGA SALA.”—
(Mateo 1:21).
Si Jesus ang maglalalang sa uniberso (Juan 1:1-3). Andam nga moanhi sa atong kalibutan aron sa pagluwas kanato gikan sa sala ug kamatayon.
(2) Si Jesus nagpuyo sa walay sala nga pagkinabuhi.
“Si Jesus ang anak sa Dios, gitintal sa bisan unsang paagi, sama kanato. Apan wala gayod
makasala.”—Hebreohanon 4:14,15.
Ang Dios naghimo labaw pa sa pagsulay pagkuha kanato pagawas sa pagkinabuhi nga makasasala
ngadto sa labaw pa ka matagbawon nga paagi.
Pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga tawo, si Jesus naghimo’g kinabuhing gawasnon gikan sa sala sobra
pa ka madanihon kay sa bisan unsang sermon nga mahimo.
Si satanas ang kaaway ni Kristo, naglaraw sa tibuok nga pagkinabuhi ni Jesus sa yuta sa pagyudyod
kaniya sa pagpakasala. Didto sa kamingawan ang yawa nagbuklad sa iyang pinakamabangis nga plano
batok sa iyang integridad (Mateo 4:1-11). Sa Gethsemane sa wala pa siya ilansang, ang bul-og sa tentasyon
midangat sa makusog nga pwersa, ug si Jesus gisingot sa mga tulo sa dugo. (Lukas 22:44).
Apan si Kristo mibarog nga malig-on batok sa bisan unsang butang ilabay sa yawa ngadto kaniya.
Apan sa gihapon “walay sala” tungod kay si Jesus nakasinati sa puno ug sangkap sa tawhanong mga suliran ug mga tentasyon, nasabtan niya ang atong panlimbasog. Takus siya nga “Mo simpatiya sa atong mga
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kaluyahon.” (Heb. 4:15).
Nganong kinahanglan alang ni Jesus nga magapuyo sa walay sala nga pagkinabuhi?
“Tungod kanato siya nga wala makasinati ug sala gihimo niya nga sala, aron dili kaniya
mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios.”—(2Korinto 5:21).
Nabuntog ni Jesus ang tentasyon ug nagpuyo sa walay sala nga kinabuhi aron iyang mapasa nganhi
kanato baylo alang sa atong daan ug makasasala nga kinabuhi.
(3) Si Jesus Namatay aron pagkuha sa Sala.
Pila ka mga tawo ang nakasala?
“Sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios.” Unsay bayad sa Sala?—
(Roma 3:23).
“Ang bayad sa sala kamatayon; apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon diha kang Kristo
Jesus nga atong Ginoo.”—(Roma 6:23)
Nganong nagpakamatay si Jesus? “Tan-awa ang kordero sa Dios, nga nagkuha sa sala sa kalibutan.”
(Juan 1:29).
Tanan kita nakasala ug angay sa way katapusang kamatayon, apan nagpakamatay si Jesus alang
kanato. Siya nahimong sala “alang kanato” Iyang gilukat ang kamatayon alang kanato. Ang Iyang kamatayon gasa, ug ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.” (Roma 6:
23).
Gihukas ni Jesus ang Iyang hingpit, matarong nga kinabuhi ingon nga gasa sa gugma alang kanato.
Gugmang way sama nga dili makab-ot sa tawhanong panghunahuna ug tungod sa iyang kamatayon “Kita
adunay kalinaw uban sa Dios.” (Roma 5:1)
(4) Si Jesus Nabanhaw gikan sa mga Patay.
Ang kamatayon ni Jesus sa Krus dili katapusan sa Iyang halandumon nga sugilanon. Dili siya magapabilin nga patay ug mahimong atong manluluwas.
“Kon wala pa unta banhawa si Kristo, nan, ang inyong pagtoo wala untay kapuslanan ug
kamo anaa pa unta sa inyong kasal-anan, ug bisan sila nga nangamatay diha kang Kristo mangalaglag lang gihapon.”—(1 Korinto 15:17,18)
Si Mohamad ug si Buddha nagpresentar sa kalibutan sa mga bantog nga pilosopo nga kamatuoran.
Ilang gidasig ang minilyon nga kinabuhi sa katawhan, apan wala silay super natural nga gahum paghatag
ug kinabuhi, sila nagpabilin lang gihapon sa ilang lubnganan.
Tungod kay si Kristo nabanhaw gikan sa Iyang lubnganan human sa tulo ka adlaw niyang pagkamatay,
unsay saad nga iyang gihimo alang kanato?
“Tungod kay ako nabuhi, kamo usab mabuhi”—(Juan 14:19).
Si Jesus buhi! Tungod kay siya adunay gahom batok sa kamatayon, iya kitang luwason gikan sa kamatayon ug mohanyag kanato sa kinabuhi tanan kini abunda ug walay katapusan, siya magapuyo sa atong
kasingkasing kon imbitahon ta siya. Ang nabanhaw nga Kristo kanunay presente aron sa pagtubag sa atong
panginahanglan karon.
“Tan-awa ako maga-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan.”
(Mateo 28:20).
Mga lalaki ug mga babaye sa tibuok kalibutan nakigpahat sa mga sugilanon kong giunsa ni Kristo
pagluwas sila gikan sa mangil-ad nga mga adeksiyon ug sa pinakalawom nga trauma sa emosyon.
Usa sa kanhi nga studyante nagsulat niining mga pulonga sa pagtahod sa usa sa iyang tubag, “Ako usa
ka palahubog, usa ka adlaw samtang hubog, akong nakita usa ka kard diha sa kanal, nagpahibalo sa inyong
Bible Course. Ako kining gipunit, gisulatan ug midawat sa akong unang tinuod nga kahibalo kang Kristo.
Sa wala madugay human pagkuha nako sa Bible Course. Akong gihanyag ang akong kasingkasing ngadto
sa Dios ug nawala ang lami alang sa bino.”
…Sa diha nga mo possesyon si Jesus sa kinabuhi niini nga tawo, usa ka bag-o nga gahum gihatag
kaniya ang abilidad sa pagbuntog sa iyang pagka-addict. Tungod kay si Jesus ang nabanhaw nga manluluwas, iyang maluwas ang tanan nga moduol kaniya alang sa panabang.
(5) Si Jesus Mikayab Ngadto sa Langit
Sa wala pa mobalik si Jesus ngadto sa iyang Amahan human sa Iyang pagkabanhaw (Buhat 1:9). Nagsaad siya sa iyang mga tinun-an.
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“Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, sumalig kamo sa Dios, ug sumalig
usab kanako. Sa balay sa akong Amahan anaay daghang puy-anan, moadto ako aron PAG-ANDAM UG LUNA ALANG KANINYO. Moanhi ako pag-usab pagkuha ninyo aron asa ako, toa
usab kamo.”—(Juan 14:1-3).
(6) Si Jesus Nag Ministeryo ingon nga Langitnong Pari
Si Jesus kanunay nangita aron pag-andam alang kanato luna didto sa langit.
“Busa kinahanglan pagahimoon siya sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsoon,
aron mahimo siyang kasaligan ug maloloy-on LABAWNG SASERDOTE diha sa pagpang-alagad alang sa Dios paghimo’g halad pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. Tungod kay siya
nag-antos sa duha nga gipangtintal.”—(Hebreohanon 2: 17-18).
Si Jesus mianhi sa atong kalibutan aron sa “Paghimo sa pakigsaad alang sa kasal-anan sa katawhan,”
ug pagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Nagpakamatay siya aron pagluwas kanato aron sa dayon
iyang mapapas ang hinungdan sa sala, pag-antos, ug kamatayon pinaagi sa paglaglag sa yawa.
Si Jesus ingon nga atong labawng Pari “Mihimo sama sa iyang mga igsoong lalaki sa bisan unsang
paagi” ug karon nagpakita kanunay sa presensiya sa Amahan alang kanato ingon nga tigpataliwala. Siya
mao si Jesus nga nagpanalangin sa mga kabataan, nagbag-o sa babaye nga naaktohan sa pagpanapaw ug
nagpasaylo sa himatyon nga kawatan didto sa krus, karon nagabuhat sa langit sa pagministeryo sa atong
mga gikinahanglan, “Ang pagtabang niadtong mga gipangtintal.”
(7) Si Jesus Gayud Mobalik
Unsay gisaad ni Jesus sa wala pa siya mobalik sa langit?
“Kon moadto ako ug mag-andam ug luna alang kaninyo, MOBALIK AKO ug kuhaon ko
kamo uban kanako, kon diin ako atua usab kamo.”—(Juan 14:3).
Kon si Jesus mobalik, luwason kita Niya gikan sa sala, mga sakit, katalagman ug kamatayon, nga nagahampak niini nga planeta. Ug Iya kitang abi-abihon ngadto sa bag-ong kalibutan sa walay katapusan nga
kalipay ug way pagkadunot nga kinabuhi.

4. WALAY PAGKAPAKYAS NGA GUGMA

Usa ka sugilanon sa usa ka naandam nga kasal didto sa Taiwan tali kang U Long ug usa ka ka batan-on
nga dalaga ginganlan ug “Golden Flower”
Sa diha nga gibuksan ni U Long ang tabon sa nawong sa iyang gipakaslan human sa kasal, nakurat
siya ug natingala. Ang iyang nawong napuno sa uwat sa Smallpox, human niadto si U Long wala na gayod
ganahi sa iyang asawa; paningkamot sa asawa nga iyang malipay siya; gihimo niya ang tanan sa panimalay
sa paglaum nga malipay ang iyang bana ug dawaton siya. Apan nagpabilin si U Long nga bugnaw ang
pagtagad, pagbati sa tanan kaayohan ug pag-amuma sa iyang asawa.
Sulod sa dose (12) ka tuig niining salingkapaw nga kaminyo-on, nagsugod ug kawala ang panan-aw ni
U Long. Miingon ang Doctor kaniya, nga mabuta gayud siya maoperahan sa Cornea Transplant.
Apan ang pagpa-opera mahal kaayo ug taas pa gyud ang listahan sa nagpaabot nga magpa-opera.
Si Golden Flower nagsugod ug pangabudlay pagtrabaho sa overtime nga mga oras hangtod sa gabii
paghimo’g mga kalo aron makatigom ug kwarta, usa ka adlaw niana, gisultihan siya nga adunay magamit
nga Cornea alang kaniya sa usa ka tawo nga na-aksidente, busa miadto siya sa ospital aron mahimo ang
operasyon.
Human sa malampuson nga operasyon, uban sa dili maayo nga pagbati nakahukom siya pagpakigkita
sa iyang asawa aron makapasalamat kaniya sa naipon nga salapi ug sa mga gasto sa operasyon. Sa pagliso
ni U long sa nawong sa iyang asawa aron makakita kaniya, se U long nahugno ug gikutasan. Ang iyang
asawa mihangad kaniya nga wala nay mga mata. Nahugno sa iyang pagbati si U long miluhod sa atubangan sa iyang asawa ug mihilak, ug sa unang higayon sukad sa ilang kasal si U long mihonghong sa ngalan
sa iyang asawa; “Golden Flower.”
Si Jesus nangandoy niana nga relasyon niadtong walay pagtagad kaniya sa dugay nang panahon. Nangandoy siya kanato, nga sa katapusan kita makahonghong sa iyang ngalan ingon nga atong manluluwas.
Andam siya sa pag-antos dili lang ang Iyang mga mata kon dili ang tibuok niyang lawas aron ipakita ang
iyang walay pagkapakyas nga gugma.
Ang Iyang gugma gamhanan kaayo nga si Kristo “Mianhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala.” (1Timoteo 1:15)
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Ang dakong pag-antos ni Kristo nakahimo ug tulay nga nagadugtong sa atong walay pagtagad kaniya
nga nagatabon sa atong pagkalangyaw. Sa katapusan imong nasuta ug nadiskobre nga gusto Niyang hawason ikaw gikan sa bung-aw aron sapnayon sa Iyang mga bukton, ikaw ba motubag ug mag-ampo “Jesus
gihigugma ko ikaw. Salamat sa Imong kahibulongang pag-antos.”
Sumulod ka sa akong kasingkasing ug luwasa ako karon, luwasa ang akong kinatibuk-an, luwasa ako
sa hingpit, luwasa ako sa kahangturan.
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PAGSUSI GIYA 6

Ikaduhang Kahigayonan Sa Kinabuhi

H

uman sa pagpuyo halos sa tibuok niyang pagkinabuhi nga usa ka Budhist, usa ka hingkod nga
tawo sa nasud sa Singapore nga nahimong usa ka Kristohanon gipangutana, “Mr. Lim, unsay
kalainan sa imong nakita sa usa ka Budhist ug sa usa ka Kristohanon?’
“Sayon ra kana, “ maoy iyang tubag. “sukad nakaplagan ko si Jesus ingon nga akong manluluwas, naangkon ko ang kalinaw sa akong kasingkasing.”
Mao kana ang mahitabo kon atong isentro ang atong mga kinabuhi ngadto kang Kristo.
“Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa kanunay anaa
kanimo; tungod kay siya nagasalig kanimo.”—(Isayas 26:3).
Ang pagpuyo sa Kristohanon nga pagkinabuhi moresulta sa hingpit nga kalinaw, hingpit nga pagbati
sa seguridad ug hingpit nga kausaban.
Kadtong nakahimo niini nga pagdiskobre nakakaplag sa walay laing agi-anan ngadto sa ikaduahang
kahigayonan sa kinabuhi ni Jesus!

1. UNSAY KAHULOGAN ALANG SA NAWALA ARON MALUWAS

Posible alang sa usa ka physical buhi nga tawo nga maayo og kahigayonan apan kini patay, patay sa
spiritohanon.
“KAMO IYANG GIBUHI SA MGA PATAY PA KAMO TUNGOD SA MGA KALAPASAN UG
MGA KASAL-ANAN nga niini nanaggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana
uyon sa magbubuot sa kagamhanan sa kahanginan, sa SPIRITU NGA KARON MAO ANG NAGALIHOK DIHA SA MGA TAWONG MASUPILON.”—(Episo 2:1,2)
Si Satanas nagagiya sa tawo nga patay sa spirituhanon nga pagkinabuhi ngadto paubos sa hagdan
sa ebangelyo mao nga ang Dios nahigugma niadtong katawhan nga anaa sa kalaglagan. Siya nahigugma
kanila samtang anaa sila patay sa ilang kalapasan, ug naghanyag kanila sa tibuok ug gawasnong kaluwasan
gikan sa ilang kalisdanan.
“Apan ang Dios nga dato sa kalooy tungod sa iyang dakong gugma kanato, BISAN MGA
PATAY KITA TUNGOD SA ATONG MGA PAGLAPAS, GIHATAGAN KITA NIYA UG KINABUHI
uban kang Kristo… aron makapahayag sa labaw gayud nga kadato sa iyang grasya sa kaayo
nga alang kanato diha kang Kristo Jesus.”—(Episo 2:4-70)
Ang Dios nahigugma kanato bisan kon wala kita’y angay nga pagahigugmaon dinhi kanato. Ang iyang
grasya nakapahimo kanato nga bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. Dili kita makausab sa atong kaugalingon, apan ang Dios makahimo kon kita moduol ngadto kaniya sa pagtoo ug sa pagtugyan; siya magahatag
kanato sa ikaduhang kahigayonan sa kinabuhi ingon nga walay bayad nga gasa.

2. UNSAY KINAHANGLAN ATONG BUHATON ARON MALUWAS?

(1) Kita kinahanglan maluwas gikan sa sala.
“Kay ang tanan nagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”—(Roma 2:23)
Atong iplastar sa dayag, dili nato makinabuhian unsay atong nahibaloan nga tarong ug husto. Ang
ginikanan ilalom sa kagul-anan mahimong mosila-ub ang kapungot ug masamaran ang pagbati. Ang usa ka
tawo mahimong malagot sa usa ka driver nga maoy hinungdan sa hapit na katalagman o desgrasya. Usa ka
studyante mahimong magtubo nga masupilon ug mohonghong dili maayong mga butang ngadto sa iyang
isigka-estudyante. Usa ka negosyante mahimong “malimot”sa usa ka tinubdan sa iyang income panahon sa
pagbayad sa iyang buhis. “Ang tanan nakasala,” mao kana ang tawhanon nga kahimtang.
Giunsa sa Bibliya pagsaysay ang Sala?
“Ang tanan sayop nga binuhatan sala.”—(1 Juan 5:17).
Kinahanglan kita malingkawas gikan sa tanang matang sa dili maayong pamatasan ug pinugos nga
paagi, pamakad, abuso nga kasubo, kaibog, pagpasakit ug uban pa.
“Ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagkamasupilon usab; kay ang sala mao ang
pagkamasupilon.”—(1 Juan 3:4).
Busa kinahanglan maluwas kita gikan sa sala, pagbungkag sa mga kasugoan sa Dios.
(2) Kinahanglan maluwas kita gikan sa nabungkag natong relasyon diha sa Dios.
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“Apan ang inyong mga kasal-anan maoy maka-pahamolag kaninyo ug sa inyong Dios, ug
ang inyong mga sala nakapatago sa Iyang nawong gikan kaninyo.”—(Isayas 59:2).
Ang wala mapasaylo nga sala nakaputol sa atong relasyon diha sa Dios. Si Kristo mianhi aron sa pagpasig-uli sa pagsalig diha sa Dios, kinsa maoy gikamang ni Satanas.
(3) Kinahanglan kitang maluwas gikan sa walay katapusang kamatayon, silot sa sala.
“Pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon,
ug tungod niini ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo, kay ang tanang tawo nakasala.”
(Roma 5:12).
(4) Kinahanglan kita maluwas gikan sa makasasala, way kalipay, ug haw-ang nga kinabuhi.
Alang sa makasasala, ang kinabuhi kamatayon sa katapusan.
(5) Kinahanglan maluwas kita gikan sa makasasala nga kalibutan.
Kinahanglan mahaw-as kita gikan sa kalibutan puno sa sala ug ang resulta, kalisdanan, kasakit, kamingaw, gubat, sakit ug kamatayon.

3. KINSA ANG MAKALUWAS KANATO?

(1) Si Jesus lamang ang makaluwas kanato.
“Pagatawgon mo ang iyang ngalan Jesus, kay Siya magaluwas sa iyang lungsod gikan sa
ilang mga sala.”—(Mateo 2:21)
Usa ka Hindu miingon sa iyang kristohanon nga higala, “Ako nakakaplag daghang mga butang sa Hinduism nga wala sa Kristianismo. Apan dunay usa ka butang nga naa sa Kristianismo nga wala sa Hinduism,
“Manluluwas.” Ang Kristohanon mao lamang ang relihiyon nga naghanyag sa katawhan sa manluluwas.
(2) Si Jesus makaluwas gikan sa atong nabungkag nga relasyon diha sa Dios.
“Kaniadto nahimulag kamo gikan kang Kristo… nga kamo mga walay paglaum, ug walay
Dios dinhi sa kalibutan, apan karon kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto nangahilayo, gipaduol kamo tungod sa dugo ni Kristo.”—(Episo 2:12,13).
Si Jesus ang hingpit nga higala nga kaabig sa malipayon nga relasyon uban kaniya; gusto niyang ipagawas gikan kanato ang atong pinakamaayo, “pinaagi sa dugo ni Kristo” ang kanhi natong kinabuhi sa sala
napasaylo, ug matag adlaw iyang ihatag kanato ang iyang pagdawat, gahum batok sa sala,ug ang hingpit
niyang kinabuhi. Kita nasayod nga ana-a siya kanunay pagkuha kanato panahon kita mahulog. Ang atong
gugma alang kaniya sa baylo magauswag sa paghandum pagkinabuhi sa paagi nga mapahamuot siya.
(3) Si Jesus magaluwas kanato gikan sa way katapusang kamatayon, bayad sa sala.
“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayon diha
kang Kristo Jesus atong Ginoo.”—(Roma 6:23).
Kita magbubungkag sa kasugo-an, hinukman sa kamatayon. Ang bayad sa kamatayon si Jesus magaluwas kanato gikan sa way katapusang kamatayon aron hatagan kita sa way katapusang kinabuhi.
“Ang Dios magpasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga sa makasasala
pakita si Kristo namatay tungod kanato.”—(Roma 5:8)
Tungod sa Iyang pagkapakyas nga gugma, si Jesus nagpakamatay alang kanato. Ug tungod kay nagpakamatay man siya kanato ug nag-antos sa resulta sa sala, karon ang Dios makapasaylo ug magadawat sa
mga makasasala nga walay pagtagad sa sala.
(4) Si Jesus magaluwas kanato gikan sa makasasala, ug walay kalipay nga kinabuhi.
“Bisan kinsa nga anaa kang Kristo, bag-o siya nga binuhat, ang daang mga butang nangagi
na, ania karon sila nangabag-o.”—(2 Korinto 5:17).
Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon gikan sa sala o makausab sa atong kinaiya sa atong kaugalingon maingon sa usa ka lion nga mahimong usa ka karnero. (Roma 7:18). Ang sala mas lig-on kay sa atong
kabubut-ong gahum. Apan si Kristo makahimo “Paglig-on kanimo uban sa gahum sa spiritu sa sulod sa
imong pagkatawo. (Episo 3:16). Siya nagabuhat aron pagpuli sa atong malaglagon nga mga kinaiya uban sa
Iyang mahimsog nga mga kalidad; gugma, kalinaw, kalipay, pagkamaayo, pagpugong. (Galasya 5:22,23). Si
Kristo nagkinabuhi sa Iyang kinabuhi nganhi kanato, ug atong madawat ang spirituhanon nga kaayohan,
pagkausab o kausaban ug bag-ong kinabuhi.
Si Harold Hughes nawad-an na sa paglaum nga mausab, misulay siya sa makadaghan pag-undang
sa pag-inom apan napakyas. Ang iya lang nga nasayran pag-ayo nga ang iyang pakigbugno sa botelya
nagpahamutang sa iyang asawa ug duha ka mga anak nga babaye magahatud kanila sa napulo ka mga tuig
ngadto sa imperno.
Busa usa ka mabugnaw nga buntag misulod siya sa banyo ug gipunting niya ang buka sa iyang pusil
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diha sa iyang baba, sa wala pa niya kablita ang gatelyo sa pusil, nakahukom nga iya usang saysayan ang
Dios sa mga butang nga gusto niyang isulti. Kadto nga pag-ampo nahimo nga taas nga hangyo sa dangoy-ngoy ug pakitabang. Ug ang Dios miabot sa iyang panabang. Si Harold Hughes naghimog pakigsaad
ngadto kang Kristo ug nakakaplag sa spirituhanong kalig-on sa paglahutay, miundang siya pag-inom alang
sa kaayohan, nahimong mahigugmaon, kasaligan nga bana ug amahan, tungod niadto iyang na-angkon
ang usa ka lingkoranan sa senado sa Amerika. Si Harold Hughes nakadiskobre pinakadako nga kausaban,
gahum sa pagusab nga makaplagan diha kang Kristo lamang.
(5) Si Jesus makaluwas kanato gikan sa makasasala nga kalibutan.
Ang sunod upat ka giya sa pagdiskobre magasaysay unsaon.

4. KITA MALUWAS PINAAGI SA PAGSUNOD NIINING TULO KA
YANONG MGA ANG-ANG.

STEP I. Hangyoa si Kristo nga maoy magdumala sa sala sa imong kinabuhi.
Unsay atong bahin sa pagbuntod sa atong makasasala nga kinabuhi?
“PAGHINULSOL, balik sa Dios, aron pagapalaon ang inyong mga sala”—(Buhat 3:19)
“ANG KAAYO SA DIOS MAGAGIYA KANIMO NGADTO SA PAGHINULSOL.” (Roma 2:4)
“ANG IMONG MGA KAGUOL MAGAGIYA KANIMO NGADTO SA PAGHINULSOL.” (2
Korinto 7:9)
Ang paghinulsol maoy pagpangayo’g pasaylo sa nangagi nga pagkinabuhi sa sala, ug unya motalikod
gikan sa atong mga sala, wad-on ang daang mga kinaiya, ug ang naandan nga mga batasan. Dili kay kita
naguol tungod kay nahadlok sa silot, apan ang pagtabang sa “kaayohan sa Dios,” nga nagagiya ni Jesus sa
pagpakamatay inay kanato alang sa atong kasal-anan. Atong isalikway ang sala tungod kay makapahiubos
sa Dios.
Sa dihang atong masinati ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, kita kinahanglan, kon mahimo tarungon ang hiwi natong binuhatan.
Unsay bahin sa Dios sa pagpapas sa daan tang kinabuhi sa pagpakasala?
Pareho, paghinulsol ug pagpasaylo kini gasa kanato gikan sa Dios.
“Gibayaw sa Dios sa iyang toong kamot aron mahimong prinsipe ug MANLULUWAS aron
PAGHATAG SA PAGHINULSOL ug PASAYLO SA MGA SALA.”—(Buhat 5:31).
Sa dihang kita maghinulsol, ang mahigugmaong manluluwas magapasaylo sa atong mga sala, magalimpyo kanato gikan sa sala, ug itambog ngadto sa kahiladman sa kadagatan.
“KON ISUGID TA ANG ATONG SALA matarong ug MATINUMANON SIYA aron PASAYLOON KITA niya sa atong mga sala, ug PAGAHINLOAN KITA NIYA GIKAN sa tanang
kadautan.”—(1 Juan 7:18,19)
Walay terebly nga sala nga ang atong manluluwas nga nagpakamatay sa atong mga sala didto sa krus
nga dili makapasaylo kanato. Ang tawo nga magasalig ni Jesus kinahanglan lamang mangayo kaniya sa
iyang kapasaylo-an. Si Kristo nga nagpakamatay kanato dili makapasaylo kanato kon dili kita mangayo sa
kapasaylo-an.
Makasusubo ang kamatuoran nga ang atong mga sala nagatabang pagpadulot sa lansang didto sa
mga kamot ug tiil ni Kristo. Apan sa gihapon si Jesus sa dugang kahingawa, sa wala nato dahuma kita
magadawat sa Iyang gasa ug kapasyloan ug pagpasig-uli.
Ang pulong miabot sa batan-on nga lalaki nga makalagiw gikan sa ilang poloy-anan nga ang iyang
inahan himatyon.
Ang balita mikuyanap sa iyang kaugalingon mahitungod sa ilang nabungkag nga relasyon; nagdali
sa pagpauli, midali siya ngadto sa kwarto ug gilabang ang iyang kaugalingon ngadto sa higdaan sa iyang
inahan. Sa tumang hilak ug pagbalata mihangyo siya sa kapasayloan sa iyang inahan nga siya pasayloan.
Ang inahan midutdot kaniya ug mihonghong, “Anak, dugay na unta nga ikaw akong gipasaylo, apan
wala ka man mangayo.”
Kon nahamulag ka palayo sa Dios o wala pa gyud makaila kaniya. Hunahuna-a unsa ka interesado
ang imong langitnong mahigugmaong Amahan nga moabi-abi kanimo sa pagpauli wala nay laing iyang
gipaabot gikan kanimo kon dili ang imong pagdawat kaniya sa iyang gihanyag nga kapasayloan. Si Jesus
nahigugma kanimo, nagpakamatay siya alang kanimo. Siya kanunay andam sa pagpasaylo kanimo. Busa
tubaga ang iyang maloloy-ong inbitasyon sa paghinulsol. Isugid ang imong mga sala, ug toohi nga ang Dios
magapasaylo kanimo, ug buhaton kini niya. Saligi siya, salig sa iyang mga saad.
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Step 2. Dawat Ang Bag-ong Kinabuhi Gikan Ni Jesus.
Ang imong bahin pagdawat sa bag-ong kinabuhi gikan ni Jesus mao ang pagtoo nga si Jesus nagluwas
na kanimo. Dawata nga way papangutana nga napasaylo kana ug nalimpyo kana, ug nawala na ang daang
kinabuhi sa sala, ug nahatag na kanimo ang tibuok bag-o ug nausab nga kinabuhi.
“Apan sa tanan nga nanagdawat kaniya, kanila nanaghatag siya sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios.”—(Juan 1:12).
Ingon nga anak sa Dios, aduna kay “Katungod” pagdawat sa bag-ong kinabuhi gikan ni Jesus. Sa
among nasulti, dili nimo maangkon sa imong kaugalingon, kini gasa gikan sa imong langitnong Amahan! Si
Jesus naghatag sa bug-os/hingpit nga saad aron mawala ang atong mga kabalaka ug mga pagduhaduha.
Unsay bahin sa Dios sa paghatag kanato sa bag-ong kinabuhi?
“Si Jesus nagpamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tawo magapakatawo pagusab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios.”—(Juan 3:3).
Sumala ni Jesus, ang matinuohon,mahinulsolon nga makasasala siya natawo diha sa bag-o nga
kinabuhi, milagro nga ang Dios lamang ang makahimo niini. Siya nag saad.
“Hatagan ko kamo sa usa ka bag-o nga kasingkasing, ug usa ka bag-ong espiritu igabutang
ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing sa inyong unod, ug hatagan ko kamo
sa usa ka kasingkasing nga unod.”—(Eze. 36:26)
Si Jesus nag-usab sa atong kasingkasing atong mga pagbati ug mga kinaiya ug mopuyo dinhi nato.”
Step 3. Pagkinabuhi Alang Ni Jesus Kada Adlaw.
Ang Kristohanong kinabuhi nagalakip sa adlaw-adlaw nga pagpalayo sa pagkadalo, ug mabugkos
uban ni Jesus ingon ng atong mahigugmaong higala. Nagatubo kita niining bag-ong kinabuhi pinaagi paglig-on sa atong relasyon uban ni Jesus. Nagpasabot nga naggugol ug mahinongdanong panahon uban niya,
nagatukod ug matinud-anon ug bukas nga komunikasyon.
Ang Dios naghatag kanato lima ka balaanong ayuda alang sa spirituhanong pagtubo. Pagtuon sa Bibliya, pag-ampo, pagpamalandong, panagkatigom uban sa mga kristohanon, ug panagpahat sa mga kasinatian ngadto sa uban.
Ang pagkinabuhi diha kang Kristo wala magkahulogan nga dili kita masayop. Apan kon kita madagma
ug makasala, atong mapangayo ang kapasayloan ni Kristo, ug padayon, nakatumong kita sa usa ka direksyon, ug nasayod kita nga si Kristo nagpabiling buhi sa atong kasingkasing.

5. ANG KALIPAY SA IKADUHANG KAHIGAYUNAN.

Si Harold Hughes nakadawat ug daghang pasidungog panahon sa iyang pagka-inila ingon nga Senador sa Amerika, apan ang usa nga labing mahinungdanon kaniya kadtong human siya mitugyan kang
Kristo.
Si Harold nagtuon sa Bibliya nga siya sa didto sa iyang kwarto usa ka gabii niana sa dihang gitulod ang
iyang siko. Milingiw siya, iyang duha ka gagmayng anak nga babaye, nagbarog suot ang ilang nightgown.
Iyang gitutukan sila sa makadiyot; dako ang ilang pagkausab, ug gimingaw kaayo siya kanila panahon sa
iyang kadautan pagpakigbugno uban sa botelya.
Unya si Carol ang manghod miingon, “Daddy mianhi kami aron paghalok nimo ug Goodnight” mihanap ang mga mata sa Amahan. Dugay nang panahon ang mga bata wala maka-anhi sa iyang mga halog.
Karon ang ilang mga maanindot nga mga mata wala nay kahadlok. Si Daddy nakapauli na sa katapusan. Si
Jesus tinuod gayod magahatag laing kahigayunan sa pag-usab. Iyang kuhaon kadtong mga kaso nga daw
wala nay paglaom ug maghimo’g bag-ong sinugdanan.
Ang manluluwas nangandoy sa matag usa kanato sa pagpauli sa katapusan. Imo bang gidawat ang
mahigumaong inbitasyon ni Kristo? Ang pagdawat sa kapasayloan sa Dios sama ra sa pagbukas sa imong
mga bukton alang sa usa ka halog sa bata.
Kon wala ka pa makasalig ni Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas, mahimo nimo kana
karon pinaagi sa pag-ampo sa ingon niini.
“Amahan pasaylo-a ako sa daang makasasala ko nga kinabuhi. Salamat sa pagpadala sa Imong anak
dinhi sa kalibutan pagkamatay alang kanako. Jesus, pasaylo-a ako sumulod ka sa akong kinabuhi ug
luwasa ako. Gusto ko ang ikaduhang kahigayonan sa akong kinabuhi, gusto kong matawo pagusab. Ug
dugang pa gusto kong matukod ang adlaw-adlaw nga relasyon uban nimo. Salamat sa pagpasundayag niini
nga milagro sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.”
Himoa kini nga kahibulongang pagdiskobre. Kon kita magaduol, himoon ni Jesus ang pagluwas.

26 PAGSUSI
PAGSUSI GIYA 7

Mahitungod Sa Imong Kaugmaon

S

i Doctor Patricia ug David Mrazek nakakita sa dako nga kasabutan ug pagbati sa ilang buluhaton.
Ingon nga mga especialista sa mga bata sila nalambigit sa daghang mga kabataan. Apan nakurat sila
sa kamatuoran nga ang ubang mga kabataan namalik gikan sa mga kadautan/katalagman samtang
ang uban nangamatay. Ngano? Pananglitan usa ka bata nabiktima sa drugs, samtang ang usa nagpadayon sa kolehiyo? Ngano ang uban nag-abusar samtang ang uban nahimong mga maayong ginikanan.
Ang mga Mrazek naghimo ug survey aron matubag kini nga pangutana. Sa ilang pagtoon, usa ka
nabilin nga kinaiya kanunay nagahonghong ngadto sa mga kabataan nga nakalingkawas sa samad ug
nakatukod sa mahimsog nga pagkinabuhi. Ang sekreto? “Ang pagsugod sa malaumon nga pagkinabuhi ug
paglaum.”
Ang paglaum nakahimo sa kalainan ang paglaum labaw pa kay sa tanang butang, makatabang kanato
paglapdog sa mga kalainan kon kini nakababag batok kanato.
Ang tawo desperado nga nanginahanglan sa paglaum. Apan unsaon nato kini sa pag-angkon niini?
Ang paglaum malisod pangitaon niining atong kalibutan, hangtod nga ato kining makita gikan sa kinatibuk-an nga propesiya sa Bibliya. Kini nga giya pagdiskobre nagasusi sa mabulokon nga kasaysayan nga
naglipay sa dili mayhap nga katawhan uban ang malanog nilang paglaum.

1. KAHIBULONGAN TAGNA/PROPESIYA SA BIBLIYA.

Mga 500 ka mga tuig wala pa matawo si Kristo, ang Dios naghatag na sa kalibutan ug sinugdanan
nga mga ilhanan sa umalabot pinaagi ni propeta Daniel. Ang Dios nagpresentar pag-una sa kasaysayan
sa kalibutan nga advance/abante sa 2,500 ka mga katuigan, gikan sa panahon ni Daniel hantod sa atong
kaadlawan karon.
Kini nga kasaysayan sa tagna nagsugod sa usa ka damgo nga gihatag sa Dios ngadto kang Nabokodonosor, ang hari sa Babylonia mga 2,500 ka tuig ang milabay. Ang damgo nakahasol pag-ayo sa hari, apan wala
gyud iyang nadumduman sa damgo sa iyang pagmata! Human sa tanang manggi-alamon sa Babylonia
napakyas pagtabang sa hari pagsaysay sa damgo ug sa kahulogan niini, usa ka batan-ong Hebreo, si Daniel
miabot sa talan-awon nag-angkon nga ang Dios sa langit maoy magapadayag sa tanan mga ministeryo ug
tinago. Nagabarog atubangan sa hari, si Daniel maisugon mideklarar.
“Ikaw o Hari, nakakita sa usa ka DAKONG LARAWAN, dako uyamot kansang kasilaw
maayo kaayo, nagtindog sa imong atubangan; ang dagway makalilisang, ang iyang ulo bulawan
nga lunsay, ang iyang dughan ug mga bukton salapi, ang iyang tiyan ug mga paa tumbaga, ang
iyang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw, ug may bahin nga yutang
kolonon. Nakita mo kini hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga milapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga sagol puthaw ug yutang kolonon, ug nadugmok kini.
Unya ang puthaw ang yutang kolonon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan, nadungan
pagkadugmok, ug nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan, ug sila gipadpad sa
hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila; ug ANG BATO NGA NAGLAPDOS SA LARAWAN nahimong usa ka dakong bukid, ug GIPUNO NIINI ANG TIBUOK KALIBUTAN.”—(Daniel 2:31-35).
Kini nga hulagway sa larawan, sa unang tan-aw, aduna lamang gamay mahimo pagpangita sa kamatuoran ug paglaum sa atong kapanahunan karon. Apan pugong kay atong susiho ug diskobrehon.

2. GIHUBAD ANG KAHULOGAN SA TAGNA

Human ikasulti ngadto sa nakugang nga Nabokodnosor ang tukma ug haum nga kahulogan sa iyang
damgo, si Daniel miingon.
…(Daniel 2:36)
ANG ULO NGA BULAWAN: usa nga gahum sa kalibutan ang gisulti ni Daniel sa hari ang
simbolo sa ulo nga bulawan? “Ikaw o hari, mao ang hari sa kaharian, kang kinsa ang Dios sa
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langit mihatag sa ginharian sa gahum, sa kusog ug sa himaya… IKAW MAO KADTONG ULO
NGA BULAWAN.” (verse 37,38)
Si Daniel nagsaysay ngadto sa hari niadtong bantugang ginharian sa kalibutan. “Ikaw Nabokodonosor,
ang Dios nagsulti nga ang imong ginharian ang Babylonia nagrepresentar sa ulo nga bulawan.”
ANG DUGHAN UG MGA BUKTON SA SALAPI: gikan sa tawhanon nga panglantaw, ang Babylonia
sama sa ginharian nga molungtad sa walay katapusan. Apan unsay sunod nga mahitabo sumala sa tagna?
“Ug sunod kanimo motindog ang usa ka ginharian nga labing ubos kanimo.”—Bersekolo 39
Ang katumanan sa predeksiyon sa Dios sa kalibutan, ang ginharian ni Nabokodonosor nadugmok ug
nagun-ob sa diha nga si Cyrus ang Persian nga general, nagbuntog sa Babylonia sa tuig 539 B.C. busa ang
dughan, mga bukton nga salapi nagrepresentar sa Medo-Persia, laing lig-on nga ginharian.
Ang Tiyan ug mga Paa nga Tumbaga; unya nga bahin sa bantugan nga larawan kini nagpresentar?
“Ug may lain nga ikatulo nga ginharian nga tumbaga, nga magabu-ut sa tibuok nga
yuta.”—(Bersekolo 39).
Ang tiyan ug mga paa sa tumbaga sa larawan nagsimbolo sa ginharian sa Greece. Si Alexander the
Great mibuntog sa Medes ug Persia, nga nakahimo sa Greece ngadto sa ikatulo bantugan nga ginharian sa
kalibutan. Iyang gidumalahan ang kalibutan sulod sa 143 ka mga tuig, gikan sa 331 hangtod sa 168 B.C.
MGA BITIIS NGA PUTHAW:
“Ug ang ikaupat ka ginharian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmok
ug makadaug sa tanang mga butang; ug sama sa puthaw nga maga pigsat niining tanan, kini nga
ginharian magabungkag ug magadugmok sa tanan pang uban nga ginharian.”—(Bersekolo 40)
Human namatay si Alexander the great ang iyang ginharian naluya ug nabahin sa duha ka pwersa
hangtod nga sa tuig 168 B.C. didto sa gubat sa Pydna, “Ang ginharian sa puthaw” ang Roma mibuntog sa
nasod sa Greece.
Si Caesar Augustus nagdumala sa ginharian sa Roma sa dihang natawo si Jesus 2000 anyos ang milabay
(Lakas 2:1) si Kristo ug ang mga apostoles nagkinabuhi panahon sa kaharian sa Bitiis nga puthaw, Kardinal
Gibbon ang 18 century nga historian sa walay duhaduha sa tagna ni Daniel, nagsulat.
“Ang larawan sa bulawan, salapi ug tumbaga kini naga representar sa mga nasud ug ang ilang ginharian ug mga hari, kini sila sunod-sunod gibungkag sa puthaw nga ginharian sa Roma.”
Si Edward Gibbon “Pagkahugno sa Imperio sa Roma.” (Vol. 4, page 89).
Hunahuna sa pipila ka gutlo mahitungod niini nga kasaysayan sa tagna sa tawhanon nga panlantaw.
Unsaon ni Daniel, pagkinabuhi panahon sa Babylonia adunay mga hunahuna ug ideya ug pila ka ginharian
ang magsunod-sunod sa matag ginatus ka mga katuigan sa umalabot? Kita wala masayod, dili makahibalo
unsay mahitabo sunod semana sa atong stock market motaas ba ug mokunhod? Apan ang Babylonia, MedoPersia, Greece ug ang Roma nagsunod sa usag-usa haum gayod sumala sa tagna ni Daniel nga gipadayag
kaniya sa Dios.
Ang Dios ba nagkontrolar o nagpugong sa umalabot? Aduna ba kita’y paglaum pinasikad sa iyang
dakong plano? Ang tubag malanog nga Oo.
ANG TIIL UG MGA TUDLO NGA PUTHAW SAGOL SA YUTANG KOLONON: aduna bay ikalima
nga pwersa o gahum sa kalibutan magasunod sa Roma?
Ug sanglit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga yutang kolonon sa magkokolon ug may bahin nga puthaw, KINI MAHIMO NGA GINHARIAN NGA BINAHINBAHIN; apan anaa niana ang kalig-on sa puthaw, sanglit sa imong nakita ang puthaw
gisakot sa lapok sa yuta nga kolonon.
Ug ingon nga usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man ug ang usa ka bahin maoy
yutang kolonon, mao nga sa ginharian malig-on ang usa ka bahin, ug gabok ang laing bahin.”—
(Daniel 2:41,42).
Si propeta Daniel nagtagna, dili ikalima nga ginharian sa kalibutan, apan binahin-bahin nga ginharian sa puthaw sa kaharian sa Roma. Ang mosunod, ang Roma maoy mobahin sa napulo sa ginharian, mga
simbolo sa tiil sa mga tudlo sa larawan.
Actual ba kini nahitabo? Oo, actual kini nahitao. Panahon sa ikaupat-ikalima nga siglo sa Kristianismo
nga katuigan. Ang mga Barbaric misulong gikan sa norte ug milusob sa nagkaluya nga emperio sa Roma,
hangtod kini nabuntog sa katapusan napulo (10) sa mga tribu naka-angkon sa kinadak-an sa terretoryo sa
weste nga Roma ug ang napulo (10) ka independente nga mga nasod nakatukod sa ilang kaugalingon sulod
sa utlanan sa Uropa. Busa ang napulo ka tudlo sa tiil nagsimbolo sa napulo ka modernong mga nasod sa
Uropa karon.
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3. ANG ATONG KAADLAWAN SA TAGNA SA BIBLIYA.

Ang tagna ni Daniel nagsulti ba ug paghago nga mahimo aron paghiusa niini nga mga nasud sa Uropa
ilalum sa usa ka pamuno-an?
“Ug sanglit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa lapok sa yutang kolonon, sila mosagol sa ilang kaugalingon uban sa KALIWATAN SA KATAWHAN; apan sila DILI MAGAKATAPOT SA USA UG USA, sama sa puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon.”—(Daniel 2:43).
Sa makadaghan mga tawong gamhanan misulay sa paghiusa sa Uropa, apan sila nangapakyas sa ilang
tinguha ug kalab-uton sa matag panahon. Si Napoleon nahaduol kay sa ubang tawo sa paghiusa sa nabahinbahin nga Uropa, apan sa nagahunahuna niini nga mga tagna, sa iyang pagkalagiw nga pildi sa gubat didto
sa waterloo, siya mihilak “Dios nga makagagahom sobra na kini kanako.”
Kaiser Wilhelm II and Adolf Hitler nagmugna sa pinaka pwersado nga kasundalohan sa ilang panahon.
Apan ang matag usa kanila napakyas sa paghiusa sa Uropa ilalom sa ilang gahum ug pamunoan. Ngano
man? Tungod kay ang pulong sa Dios magapabilin, “Ang katawhan mga sagul-sagul ug dili magpabilin nga
mahiusa.”
Ang resulta sa duha ka gubat sa kalibutan nagpamatuod nga ang Dios nagapugong sa umalabot sa
Iyang mga kamot. Siya ug wala nay lain ang katapusan nga nagapugong sa tanan. Kana nga panghunahuna ego na nga makahatag kanato ug paglaum kalinaw, ug pagsalig sa Iyang plano alang sa atong
kinabuhi.

4. PAGLANTAW NGADTO SA UMALABOT

Usa lamang ka bahin sa tagna ni Daniel nagpabilin nga wala pa matuman. Unsay kahulogan sa bato
nga mihapak sa larawan diha sa tiil, nga nagdugmok ug nagpulbos, ug nahimo nga dako nga bukid nga
mipuno sa tibuok yuta?
“UG SA MGA ADLAW NIANANG MGA HARIA, ang DIOS SA LANGIT MAGATUKOD
OG USA KA GINHARIAN nga dili gayud malumpag, ni ang gahum niana mahibilin sa lain nga
katawhan; apan kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga ginharian, ug KINI
MOLUNGTAD SA WALAY KATAPUSAN.” (Daniel 2:44)
“Kadtong mga hari” nagpasabot kadto lamang ang mga hari nga nagsimbolo sa tiil ug mga tudlo
ang Pangulo sa moderno nga Uropa, sa atong kaadlawan karon. Ang bato nga mihapak nga walay kamot
ngadto sa larawan ug nadugmok kini, ug unya mopuno sa tibuok yuta (Verse 34,35,36); sa dili madugay si
Jesus manaug gikan sa langit aron “pagtukod ug gingharian,” ang Iyang ginharina sa kalipay ug kalinaw.
Unya si Kristo, ang bato sa katuigan ug Hari sa mga Hari, magadumala sa kalibutan sa walay katapusan.
Ang tanang panagna sa Daniel 2 nangahitabo na, gawas lamang sa usa ug katapusang hitabo, ang pagdumok sa larawan pinaagi sa bato. Sumala sa timetable sa Dios ,kita nagakaduol na sa ( grand) katapusan
sa kasaysayan, dayon ang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Si Jesus-Kristo ang Anak sa Dios, buot na
niyang tapuson ang taas ug dugo-ong panlimbasog sa tawhanong kasaysayan ug magtukod sa Iyang walay
katapusang ginharian sa gugma ug grasya.

5. …

Kini nga tagna nagapadayag sa magiyahong mga kamot sa Dios sa pagbangon ug pagkagun-ob sa mga
nasod. Ang Dios nasayod sa nangagi, ug kining tagna sa kasulatan sa tataw nagpakita nga siya nasayod
usab sa umalabot.
Kon ang Dios nagagiya sa mga kalihukan sa mga nasod uban sa katukma, sa pagkatinuod siya makagiya sa matag kinabuhi sa tawo.si Jesus nagpasalig kanato; bisan ang mga lugas sa imong buhok sa ulo
kini Iyang mayhap. Busa ayaw kahadlok. (Mateo 10:30,31). Ang gasa sa pagtoo sa Dios mahimong tambal sa
tanan natong kahadlok ug mga kabalaka. Ang paglaom nga Iyang napadasig kini mahimong angkla alang
sa atong mga kalag. (Hebrehanon 6:19).
Ang ika dese-sais ka siglo nga Scholar nga si Erasmus nagsaysay sa usa ka insidente panahon sa usa ka
paglawig sa kadagatan nga nagapuyo kaniya sa tibuok niyang kinabuhi.
Ang Iyang gisakyan nabanlas tungod sa bagyo sa diha nga ang mabangis nga mga balod nagkusokuso
sa sakyanan/barko ug kini nagsugod sa pagkadaut, bisan ang mga tripulante nangataranta. Ang mga pasahero hapi na mangakuyapan sa kahadlok. Halos ang tanan naninggit ug tabang ngadto sa ilang Santo nga
patrona, nanag-awit, ug nanag-ampo sa makusog nga tingog.
Si Erasmus nakabantay sa usa ka pasahero, nga nagpasagad sa iyang reaksiyon. “Sa tanan dinhi
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kanato,” gisulat ni Erasmus, “Ang usa lamang nga babaye nga nagkugos sa iyang anak nga iyang gipasuso.
Siya lamang ang wala mosinggit, mohilak, o nanumpa sa langit. Walay lain iyang gibuhat kon dili ang pagampo sa hilom diha sa iyang kaugalingon samtang nagakugos sa bata sa hugot diha sa iyang mga paa.”
Kini nga pag-ampo, sa nasabtan ni Erasmus mao lamang ang padayon sa iyang regular nga pag-ampo
sa iyang kinabuhi. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa diha nga nalunod na ang barko,
kini nga batan-on nga inahan gibutang sa sulba-bida gihatagan ug palo aron pagbugsay, ug gibuhian ngadto
sa balod. Iyang gihawiran ang iyang anak sa usa ka kamot ug misulay pagbugsay sa usa ka kamot, diotay
ang naghunahuna nga siya makalahutay uban sa ibundak-bundak nga sakyanan.
Apan ang iyang pagtoo ug pamustora nagabarog nga malig-on sa maayong paggawi. Ang batan-ong
inahan uban sa iyang anak maoy una nga nakaabot sa lapyahan sa baybayon.
Ang paglaom sa kasaligan nga Dios makahimo sa tanan kalinaw, bisan kon ang atong kalibutan
magakabungkag na sa palibot nato. Dili lang kay kita ngadto sa lawod gipasagdan sa pagbugsay sa atong
kaugalingon. Usa ka dakong kamot nagagiya kanato.
Kon kita magaduol kang Kristo sa tibuok nga pagsurender, pagtugyan, siya magahatag kanimo sa
pagtoo nga makalantaw kanimo ngadto sa matag pagsulay/bagyo sa kinabuhi.
Diskobreha ang supernatural nga kalinaw nga gisaad ni Jesus.
“Kaniya ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama
sa hinatagan sa kalibutan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ug ayaw kahadlok.”—(Juan
14:27)
Anaa ka ba niana nga kalinaw? Kon anaa man pasalamati si Jesus nga imong manluluwas, kon wala ka
niini, nganong dili man nimo imbitahon si Jesus sa imong kinabuhi karon?
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PAGSUSI GIYA 8

Sa Diha Nga Si Jesus Moanhi Alang
Kanimo

H

uman sa katuigan sa walay pag-atiman, Si Armando Valladeres nagkaniwang na, nawal na ang
iyang kanhing himsog nga kaugalingon. Iyang giserbisyohan sulod sa 30 ka tuig nga sentensya sa usa sa mga bilanggo ni Castro tungod sa pag-ampo sulod sa simbahan sa kaadlawan sa
pasko. Ang mga opisyal sa bilangoan ilang gipagutman, gisakit ug gipakaulawan ang tawo,
apan nagdumili siya sa pag surrender sa iyang pagtoo.
Adunay butang nga nakapadasig kaniya sa pagpadayon, ang saad nga iyang nahimo ngadto sa batanong babaye nga si Martha. Sila nagila ug nagkahigugma-ay samtang didto sa bilangoan. Ang Babaye nadani
pag-ayo sa iyang mainantoson nga pagtoo. Wala madugay huma sila maminyo ug gikasal didto sa hawanan
sa bilangoan, si Martha napugos sa paglakaw ngadto sa Miami.
Ang ilang panagbulag masakit kaayo, apan si Armando nakahimo sa pagpadala ug saad ngadto sa
iyang hinigugma pinaagi sa gamay nga papel diin iyang gisulat ang iyang saad. “Ako MOANHA KANIMO,” ang mga bayonita sa unahan ug sa akong likod wala kini sapayan.”
Kini nga binilanggo determinado nga ugma damlag siya ug si Martha makahimo sa ilang panumpa
diha sa simbahan atubangan sa Dios puhon ang ilang panaghiusa mahingpit na. “Kanunay ana-a ikaw
kanako,” maoy iyang saad ngadto kaniya.
Ang saad ni Armando kanunay nagtukmad kaniya sa pagpadayon sa mga katuigan nga walay pagtagad ug pag-atiman nga unta hinungdan sa pagkaluya ug pagka-inutil kasagaran sa mga binilanggo, Ug
mao kini ang nakapadasig ni Martha. Nagtrabaho siya sa walay pagkakapoy aron ipakita sa katilingban ang
iyang tinguha ug tumong ngadto sa iyang bana. Wala siya mawad-e ug paglaom.

1. ANG SAAD

Adunay mga panahon nga kita matintal sa paghunahuna, mobalik ba kaha si Kristo dinhi aron pagkuha kanato alang sa malipayon nga panaghiusa? Kita nahamulag sa dugayng panahon. Unsa kaha ka
malipayon nga panagtagbo gikan sa makasusubong kasaysayan sa kalibutan, ug sa katapusan mopatigbabaw ang kamatuoran sa iyang pag-anhi. Apan adunay usa ka butang nga kanunay nagapabuhi sa atong
paglaum sulod sa atong kasingkasing. Mao kana ang saad ni Jesus sa pagbalik. Sa wala pa siya mogikan
ngadto sa langit, si Jesus misaad ngadto sa iyang mga disipulo.
“Dili malisang ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios, ug tumoo usab kamo
kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang poloy-anan kong wala pa unta, moingon
ako kaninyo. Ako moadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo ug dapit, MOANHI AKO PAGUSAB ug panad-on ko kamo uban gayud kanako, aron nga kong asa ako atua usab kamo.”—
(Juan 14:1-3)
Sa wala pa si Jesus miadto sa langit mipasalig siya sa iyang mga sumusunod, “Ako mobalik pagusab.”
Siya misaad pagbalik pagusab aron pagkuha sa tanan nga misalig diha kaniya ngadto sa dapit iyang
giandam alang kanato. Ang kasulatan nagsulti sa Iyang pagbalik mga 2,500 ka higayon gipamulong. Ang
kamatuoran nga si Jesus mobalik dinhi sa kalibutan sa ikaduhang higayon sama ra seguro sa iyang pagpuyo
dinhi sa yuta niadtong 2,000 anyos na ang milabay.
Dugay nang panahon ang Dios misaad nga ang Misiyas moabot, ang manluluwas nga maoy mokuha sa
atong mga kasal-anan ug magahatag kapasayloan alang sa tawhanong kasal-anan. Kadto nga saad adunay katinuoran sa kadaghanan sa kalibutan nga nagilaid sa ilang mga kinabuhi. Apan si Jesus mianhi ug
nagpakamatay didto sa krus. Ang saad miabot sa tinuod nga mahimayaon kay sa gihunahuna sa tawo. Ang
Iyang saad sa pagbalik matuman gihapon.
Kita makasalig sa usa nga nahigugma kanato, aron mobalik sa pagkuha niadtong iyang gibayaran sa
walay kantidad nga bili.
Sa tibuok niyang pagkabilanggo, si Armando nagpadayon sa pagpadala ug mensahe, mga bulak
ngadto kang Martha, ug si Martha nanlimbasog nga iyang maprinta ang uban niini nga mga sinulat.
Ang ilang kahanas manulti nakadani sa atensiyon sa kalibutan. Ang kagamhanan nagpugos kang Cas-
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tro nga hatagan ug kagawasan ang mga binilanggo sa konsensiya.
Ang Presidente sa Pransia nanggilabot sa kaso, ug sa katapusan sa Oktobre 1982 si Armando dili
makatoo nga siya gawasnon na. Apan bisan niadtong hitaboa sulod sa duha ka dekada nga pag-antos ug
pangandoy ug paghulat, Si Armando midali pag-adto ni Martha sa hinangop. Pila ka bulan ang milabay,
ang magtiayon malipayon nga mibarog sa St. Kieran Church sa Miami sa malipayon nga kaminyoon. Sa
katapusan nahingpit ang ilang panaghiusa, ang saad natuman. “Ako moanhi diha nimo.”
Imo bang mahanduraw unsa ka malipayon nga panaghiusa kon sa katapusan ato nang makita si Kristo
nawong ug nawong? Ang Iyang mahimayaong pagpadayag magawagtang sa tanan tang kagul-anan ug
mga kahiubos, magapahid sa tanan tang mga kasakit nga tinaguan sulod sa atong mga kasingkasing.
Ang pagbalik ni Jesus maoy katumanan sa atong mga pangandoy ug pinakamalipayon nga pagpaabot,
ug kini magahulma sa walay katapusang pinakasuod nga panaghiusa uban sa halangdon ug kahibulongan
personalidad sa tibuok uniberso.
Si Jesus magabalik sa dili madugay! Nahingawa ka ba sa pagsugat kaniya?

2. UNSAON PAGBALIK NI JESUS?

(1) Si Jesus mobalik sa sekreto?
“Ania karon, ginaingon ko (Jesus) nang daan kaninyo. Busa kon paga-ingnon kamo tanawa sa kamingawan atua siya; dili kamo mangula, tan-awa siya anaa sa mga sulot, dili kamo
managpano-o kay INGON SA KALIT NAGAKILAB gikan sa sidlakan ug MAKITA hangtod sa
kasadpan INGON USAB NIINI ANG PAGPADAYAG SA ANAK SA TAWO.”—(Mateo 24:25-27).
Mga kilat mo kinlab sa kawanangan gikan ug ngadto sa halayong dapit, busa ang pagbalik ni Jesus dili
mahimong sekreto nga panghitabo.
(2) Mobalik ba si Jesus sa tinuod nga pagkatawo?
“Ug sa nanagtutok sila sa langit, sa mikayab na siya, ania karon duha ka tawo mitindog sa
tupad nila nga nanagbisti ug maputi nga nanagsulti kanila. Mga tawong Galilianhon nganong
nanagtutok kamo sa langit? KINING JESUS nga GIBAYAW sa LANGIT gikan kaninyo, MOBALIK SA MAONG PAAGI, sumala sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.”—Buhat 1:10-11.
Sa adlaw sa Iyang paggikan dinhi sa kalibutan ang mga manulonda nagpasalig sa mga disipolo nga
“Mao ra gihapon nga Jesus” nga misaka sa langit ang mobalik ingon nga tawo apan Hari sa mga hari. Mao
ra nga Jesus nga nag-ayo sa mga masakiton ug nag-ayo sa mga buta. Mao ra nga Jesus ang nagsulti sa
malumo ngadto sa babaye nga nanapaw. Mao ra nga Jesus ang mipahid sa mga luha sa nanagsubo ug nagabi-abi sa kabataan diha sa iyang mga paa. Mao ra nga Jesus nga ang nagpakamatay didto sa krus, mipahulay sa lubnganan, ug nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw.
(3) Mobalik ba si Jesus aron atong makita Siya?
“Ania karon, moanhi siya uban sa mga panganod , ug ang TANANG MGA MATA MAKAKITA KANIYA.”—Pinadayag 1:7.
Tanan kadtong mga buhi pagbalik ni Jesus, madautan man ug mga matarong, makasaksi ug makakita
sa iyang pagbalik.
Pila ug unsa kadaghan ang gisulti ni Jesus nga nakakita kaniya sa iyang pagbalik?
“Unya magapakita ang anak sa tawo ug ilhanan diha sa langit, unya managbakho ang
TANANG BANAY SA YUTA, ug MAKITA nila nga moanhi ang anak sa tawo, sa ibabaw sa mga
panganod sa langit, nga adunay gahom ug dakong himaya.”—Mateo 24:30.
Ang tanang buhi nga tawo sa tibuok kalibutan makakita sa pagbalik ni Jesus.
(4) Kinsay mouban ni Jesus sa Iyang Pagbalik?
“Apan kong moanhi ang Anak sa tawo sa Iyang himaya, ug ang tanang mga manulonda
uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkoranan nga harianon sa iyang himaya.”—Mateo
25:31.
Imagina kon unsa kahay hulagway kon mobalik si Jesus sa tanan niyang himaya nga gilibutan sa
tanang mga manulonda.”
(5) Ato bang matagna ang insakto nga panahon sa pagbalik ni Jesus?
“Apan mahitungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nasayod kong kanus-a, bisan
pa ang mga manulonda sa langit bisan pa ang anak, kon dili ang Amahan lamang.”—Mateo 24:
36,44.
Ang matag usa makakita sa mahimayaong pag-abot ni Jesus, apan daghan ang dili makaandam niini.
Ikaw ba sa personal andam na sa pagbalik ni Jesus?
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3. UNSAY BUHATON NI JESUS SA IYANG PAGBALIK PAG-USAB?

(1) Tigumon ni Jesus ang mga linuwas (pinili).
“Ug magapadala siya sa iyang mga manulonda uban ang masipang tingog sa budyong, ug
ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka
tumoy sa langit hangtod sa usa.”—Mateo 24:31.
Kon imong gitugutan si Jesus sa pag-andam sa imong kasingkasing ug kinabuhi, magasugat ikaw
kaniya nga malipayon ingon nga imong manluluwas.
(2) Pukawon ni Jesus ang mga matarong nga nangamatay.
“Kay ang Ginoo, sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punoan sa mga manulonda, ug sa
budyong sa Dios, manaug gikan sa langit ug ANG MGA NANGAMATAY DIHA KANG KRISTO
MANGABANHAW PAG-USAB.”—1 Tesalonika 4:16,
Si Jesus manaug gikan sa langit uban ang singgit sa iyang gamhanang tingog, madungog sa tibuok
kalibutan, makaabli ug magabungkag sa tanang lubnganan, ug magabanhaw sa minilyon nga katawhan nga
nanagdawat kang Jesus gikan sa mga katuigan. Unsa ka masadya-ong adlaw kini nga mahitabo.
(3) Pagausbon ni Jesus ang tanang matarong sa iyang pagbalik, dili lang ang mga matarong nga mga
patay kon dili ang mga buhi usab.
“Unya kita nga mga buhi nga nahabilin PAGALAINON KITA PAGTINGOB NGADTO SA
IBABAW UBAN KANILA sa mga panganod. Sa pagsugat sa Ginoo, ug ingon niini magakauban
kita gihapon sa Ginoo hangtod sa kahangturan.”
Aron pag-andam kanato alang sa eternidad, si Kristo maga-ilis sa atong madunoton nga mga lawas
ngadto sa dili madunotong nga lawas.
“Ania karon ipadayag ko ang tinago diha kaninyo, kitang tanan dili mangamatay apan
KITANG TANAN PAGA-ALID-AN, sa kalit sa usa ka pagpamilok, sa KATAPUSAN NGA
BUDYONG; sa diha nga patunggon kini, ug ANG MGA MINATAY PAGAPABANGONON NGA
MGA DILI MADUNOTON ug KITA PAGAILISAN. Kay kining madunoton paga-alid-an sa dili
na madunoton ug kining may kamatayon kinahanglan paga-alid-an sa walay kamatayon.”—1
Korinto 15:51-53.
Pagbalik ni Jesus “Kitang tanan paga-usbon “ Hunahunaa kini, wala nay mga sakit, wala nay kagulanan, sirado ang mga ospital, wala nay funeraria. Si Kristo miabot na.”
(4) Dad-on ni Jesus ang tanang matarong ngadto sa langit si Jesus mismo ang nagsaad, “Mobalik ako
sa pagkuha kaninyo ug kamo magauban kanako,” sa balay sa akong amahan (Juan14:1-3) giandam didto
sa langit alang kanimo.” (1Pedro 1:4) atong malantaw sa unahan ang pagtuki sa kahibulongang ciudad sa
Dios, ang bag-ong Jerusalem, ug pagila sa atong langitnong amahan.
(5) Papason ni Jesus ang dautan ug pag-antos sa tanang kapanahunan. Ang mga dautan, kadtong sa
kanunay nagasalikway sa tanang gihanyag ni Jesus nga kalo-oy sa actual nakadawat sa sentencia sa ilang
kaugalingon. Sa ilang pagtutok sa dagway ni Jesus nga nagsingabot diha kanila gikan sa mga panganod ang
kalit nga paghinumdom sa ilang mga sala nagpamatuod sa kasakitan nga dili nila maantos; maninggit sila
sa kabukiran, sa kabatoan, sa pagtumpag kanila aron pagtago gikan sa nawong sa Dios nga naglingkod sa
trono ug sa kasuko sa kordero.” (Pinadayag 6:16) ipalabon nila ang kamatayon kay sa mobarog pagtan-aw
sa himaya sa Dios.
Sila nasayod nga ang tingog karon nga nagadahunog gikan sa kalangitan nga kanhi sa malumo nagahangyo kanila nga dawaton ang balaang grasya. Kadtong nawala sa ilang kaugalingon sa lapok sa kalingawan, salapi ug posisyon, karon nahigmata sa ilang pagsalikway sa mao rang angay nga butang sa kinabuhi.
Kini ang madugmokon nga pagpadayag, kay tapos niining tanan, walay usa kanila kinahanglan
mawala. Ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, “wala mahamuot sa kamatayon sa mga dautan.” (Ezek. 33:
11). Siya dili gusto nga bisan usa malaglag, apan ang matag usa makaduol sa paghinulsol” (2 Pedro 3:9) Si
Jesus nangita kanato , “Umari kamo nga nangaluya ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo,” (Mateo 11:28)
apan makalilisang, ang uban mitalikod sa Iyang mahimayaong inbitasyon.

4. ANDAM KA BA PAGBALIK NI JESUS?

Gigastohan ni Jesus sa dako nga pakigsabot aron paggarantiya kanato sa mahimayaong kaugmaon
uban kaniya,” sa balay sa akong Amahan” ang bili niini ang iyang kinabuhi.”
“Mao man usab SI KRISTO SA GIHALAD NA SA MAKAUSA aron sa pagdala sa mga sala
sa daghan, MOPAKITA SA IKADUHA gawas sa sala, kanila nga nagapaabot kaniya,ngadto sa
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kaluwasan.”—Hebreohanon 9:28
Ang manluluwas nga nagpakamatay didto sa krus aron pagkuha sa inyong mga sala mopadayag “sa
ikaduha” ug iyang “Dad-on ang kaluwasan niadtong nanaghulat kaniya” gihalad ni Kristo ang iyang
kaugalingon aron ihanyag ang kaluwasan sa matag usa kanato. Apan kon walay ikaduhang pagbalik, ang
krus mahimong kapakyasan. Gusto ni Kristo nga hatagan kita ug seguridad nga puloy-an uban kaniya,
apan kini mahitabo, tugotan ta siya nga mogahum sa atong kasingkasing ingon nga manluluwas ug Ginoo
karon dayon.
Sa Agosto 16, 1945, usa ka buntag usa ka gamayng bata nagdagan ngadto sa Shantung Compound sa
norte sa China nagsinggit nga siya nakakita ug eroplano sa kalangitan. Ang tanang mga trainees nanggawas
aron sa pagtan-aw sa eroplano, kini nga mga interness nanag-antos sa mga katuigan nga nilain, gidid-an ug
gibilanggo sa mga Hapon ingon nga mga kaaway nga nasod. Sa kadaghan usa lang ka butang ang nagpaligon sa ilang spirituhanong pagkinabuhi. Ang paglaum nga ugma damlag ang gubat matapos na.
Usa ka koryente nga ningbuto gikan sa nagpunsisok nga katawhan nga 1500 naluwas nga trainees
nakamatikod nga ang eroplano maga-abot alang kanila. Sa nagkaduol ug nagka-kusog ang tingog, misinggit
ang usa nga nakamatikod, “Tan-awa bandila sa Amerikano ana-a sa kilid.”ug sa dili katoohan nga talanawon, mga singgit, hilak ang nabati. Tan-awa nagkapay-kapay sila kanato, mianhi sila aron pagkuha kanato.
Niin nga punto ang hugyaw ug kalipay sobra pa niining mga hugo, gikapoy, nangaluya ug gimingaw
nga mga nangaluwas, buhi ug nahibilin ang kaguliyang, namingaw, katawhan nanagtuyok pagdagan, naninggit sa ilang pagtagbaw, nagkapay-kapay ug nanaghilak.
Unya adunay kahilom, ang eroplano miabli ug nanggawas ang mga tawo nanag parakyot. Ang ilang
rescuer (magaluwas kanila) dili lang mobalik apan karon sila moanhi, karon sa ilang taliwala.
Ang duot sa katawhan mihugop sa pultahan sa compound, walay ni usa nga mitulod sa pultahan sa
kahadlok nga ang buka sa pusil nagapunting kanila. Human sa katuigan nga kaguol ug kamingaw, gihugno
nila ang ang pultahan sa compound ug nandugok didto sa gitugpahan sa mga nanagparakyot.
Wala madugay ang duot sa katawhan namalik sulod sa compound uban sa mga sundalo nanag-agbay
kanila. Ang pangulo sa campo mi surrender nga walay gubat. Ang gubat natapos na, ug ang kagawasan
miabot. Ang kalibutan bag-o na usab.
Sa dili madugay ang atong Dios, atong manluluwas mobalik pagluwas kanato, ang taas ug makuyaw
nga sugilanon sa tawhanong kabangis ngadto sa tawo matapos na gayud. Adunay dakong kalipay nianang
adlawa, singgit sa kalipay sa atong pagsabot. “Ang iyang pagbalik haduol na, akong makita ang mga manulonda nanagtayhop sa ilang mga trumpeta,” ang tingog nagakakusog, ang kahoy sa himaya nagakahayag,
hangtod nga dili na nato maantos. Apan dili kita makahunong sa paglantaw. Iya akong nakita, naila niya
ako, kita makahibalo sa dili matukib nga kalipay; mao kini ang akong Dios, mibalik siya alang kanako, dili
kanus-a apan karon dayon.”
Andam ka ba pag-abi-abi a Hari sa tanan niyang himaya? Kon dili,palihog imbitara si Jesus sa personal
sa imong kinabuhi karon. Bisan ang pagbalik ni Jesus sa atong kalibutan kini makasulbad sa ma problema
sa kalibutan, busa ang sulod niya sa imong kasingkasing makatabang kanimo pagsulbad sa imong adlawadlaw nga mga suliran. Ang dakong bantugang magsusulbad sa problema magaluwas kanimo gikan sa sala
ug lulan sa sala ug magahatag kanimo ug kinabuhi nga dayon.
Ang pagsulod ni Jesus diha sa kinabuhi sa walay katapusan maga-usab sa mabulukon nga pag-anhi
ni Jesus sa atong kalibutan sa iyang pagusab niini. Makasalig ka ni Jesus. Siya maga-andam kanimo sa
iyang pagbalik ug magahatag kanimo sa kahibulongang pagsalig sa usa ka kinabuhi nga walay katapusang
kalipay.
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PAGSUSI GIYA 9

Ang Imong Poloy-anan Sa Langit

S

a diha nga nakabalik na si Marco Polo si iyang yutang natawhan sa Venice human sa katuigang
nanlabay sa oriente, ang iyang mga higala nagtoo nga ang iyang taas nga pagpanaw nakapasuko
kaniya. Aduna siyay makalilisang nga sugilanon nga isulti.
Si Marco naka-biyahi sa siyudad nga puno sa salapi ug bulawan..Nakakita siya’g bato nga itom
nga masunog, apan walay nakadungog ug uling.siya nakakita ug panapton nga dili masunog bisan ilabay
sa kalayo, apan walay nakadungog ug asbestos. Naghisgot siya ug bitin nga napulo ka tiil ang gitas-on nga
ang baba ego makatulon sa usa ka tawo, liso nga ingon kadako sa ulo sa tawo nga puti sama sa gatas ang
sulod, ug liquido nga gikan sa yuta nga makapadagkut, pasiga sa lamparilya. Apan walay nakakita ug buaya, (coconut) lubi, ug crudo. Sila nangatawa pagkabati niini nga sugilanon nga iyang gisuti. Apan si Marco
nagdumili: “ang tanan nga akong nakita tinuod, matag usa niini. Ngani, wala pa nako masulti bisan ang
katunga sa akong nakita.”
Ang mga manunulat sa Bibliya nga naghatag kanato sa mga hulagway sa langit milanog sama sa
sentimento nga gibati ni Marco Polo. Sa panan-awon ilang nakita ang kahayag nga masidlakon nga ilang
masaysay ang kabahin sa mga higala ni Marco Polo, atong imaginon ang “buaya, ang lubi,” nga wala pa
nato makita, ang mga paghanduraw nga atong mabasa sa Bibliya nagpakita kanato nga ang langit labaw pa
kay sa nagalingkod sa panganod ug nagadula sa alpa.

1. ANG LANGIT BA TINUOD NGA DAPIT?

Si Jesus nagandom ug tinuod na dapit alang kanato karon didto sa tinuod nga langit.
“Dili malisang ang iyang kasingkasing. Tumoo kamo sa dios, ug tumoo usab kamo kanako.
Sa balay akong amahan adunay daghang poloy-anan, kong wala pa unta, moingon unta ako
kaninyo: AKO MOADTO SA PAG-ADAM UG DAPIT ALANG KANINYO, ug kong ako makaadto na, ug maka andam kaninyo ug dapit MOANHI AKO PAG-USAB, ug pandad-on ko kamo
uban gayud kanako: aron nga kong asa ako adtoa usab kamo”. —(Juan 14:1-3).
Si Jesus magabalik pag-usab dinhi sa kalibutan sa ikaduhang higayon aron pagkuha kanato ngadto sa
human nang daan nga mansion didto sa langitnong siyudad ang mahimayaong poloy-anan labaw pa kay sa
atong ihalas nga mga damgo. Ang bag-ong Jerusalem.
Human sa atong pagpuyo didto sulod sa usa ka libo ka tuig,plano sa Dios nga iyang dad-on kining
langitnon nga ciudad/poloy-anan dinhi sa yuta.
Sa diha nga ipakanaug na ang bag-ong Jerusalem, ang kalayo maoy molimpiyo sa tibuok kalibutan.
Ang gibag-o natong yuta kini mahimong Permanente nga poloy-anan sa mga linuwas, (Pinadayag 20:7-15).
Unsay gihulagway ni Juan nga maoy nagsulat sa Pinadayag?
“Ug nakita ko ang usa ka bag-o nga langit, ug ang usa ka yuta nga bag-o, kay ang nahaunang langit ug ang nahaunang yuta nangagi na: ug wala nay dagat, nakita ko ang ciudad nga
balaan, ang bag-o nga Jerusalem nga nanaug gikan sa langit gikan sa dios, naandam ingon sa
usa ka pangasaw-onon, nga nadayan-dayanan, alang sa iyang bana, ug nadungog: ania karon
ang tabernaculo sa Dios uban sa tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug mahimo nga ilang
Dios.”—Pin. 21:1-3.
Human kini malimpiyohan pinaagi sa kalayo, kinsa kadtong gisaaran ni Jesus nga mopoyo sa bag-ong
yuta?
“Bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta.” Saad ni kristo nga ipasig-uli
niya ang kanhi hingpit nga kalibutan ngadto sa iyang orihinal edenic nga katahom, ug ang mga”
maaghop maoy makapanunod sa yuta.” —(Mateo 5:5)

2. ADUNA BA KITAY TINUOD NGA MGA LAWAS DIDTO SA LANGIT?

Sa dihang mipakita si Jesus sa iyang mga tinun-an sa adlaw sa iyang pagkabanhaw uban sa iyang mahimayaong lawas, giunsa niya kini pag-hulagway?
“Tan-awa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil. Ako ba kini? hikapa ug tan-awa:ang
spiritu walay unod ug walay bukog, sumala sa inyang nakita nako nga naa.”—(Lukas 23:39)
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Si Jesus adunay tinuod nga lawas: iyang gisultihan si Tomas sa paghikap kaniya. (Juan 20:27) niini nga
okasyon si Jesus naglakaw diha sa tinuod nga balay, nakigsulti sa tinuod nga mga tawo, ug nagkaun sa
tinuod nga pagkaon (Lukas 24:37)
Dili mga spiritu ang nagpuyo sa langit, apan mga tinuod nga mga tawo nga malipayon nga nagkinabuhi nga spirituhanon, ug kansa adunay “mahimayaong lawas”.
”Kay ang atong pagkalungsuranon atua sa langit diin siya makahimo bisan pagsakup sa
tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon.”—Filipos 3:20, 21.
Kita makaseguro nga ang atong mga langitnong lawas tibuok ug tinu-on sama sa nabanhaw nga lawas
ni Jesus. Atong maila ang atong panimalay ug mga higala didto sa langit.
“Kay karon nagtan-aw kita sa kangitngit sa usa ka salamin: apan unya, sa nawong ug
nawong, karon bahin lamang ang naila ako sa tanan bisan sama nga ako usab nailhan pagayo.”—(I Corinto 13:12)
Sa langit “mag-inilhanay kita didto, magsibtanay, ug magdinayigay ang usa ug usa nga mas suod
kaayo sa atong presente nga situasyon karon dinhi sa kalibutan. Ang mga disipulo ni Jesus makaila kaniya
sa iyang langitnong lawas tungod sa iyang ilado nga pustora (Lukas 24:36-43). Si Maria nakaila kaniya
didto sa lubnganan tungod sa iyang pagtawag kaniya sa iyang ngalan (juan 20:14-16). Duha ka disipulo sa
Emmaus nakaila kaniya sa iyang inila nga panagway. Pinaagi sa iyang pagpanalangin sa pagkaon, ilang
naila siya nga Ginoo tungod sa iyang nabatasan(Lukas 24:13-35). Ang mga linuwas segurado nga makasinati sa mahinamon nga “nawong sa nawong” nga reyonyon sa langit hunahuna-a ang kalipay nga maila
ang imong pahiyom sa pinasahe nga kauban, o ang sinate nga tingog sa bata nga dugay nang nagpahulay,
aduna kitay walay katapusan nga pang-laban sa pinakabilhon nga panag-ugmad sa labing suod nga panaghigala uban sa pinakamaanindot nga personalidad sa universo.

3. UNSAY ATONG BUHATON DIDTO SA LANGIT?

Aduna kitang daghang gibuhatong didto sa langit. Mahitongod pagplano sa kaugalingon gidamgo nga
balay?
“Ania karon ako magahimo ug bag-ong langit ug bag-ong yuta:… ug ako magalipay diha sa
Jerusalem , ug magalipay diha sa katawhan ug sila nagatukod ug mga balay, ug magapuyo niini,
ug sila magatanum ug kaparasan, ug makakaon sa ilang bunga. Ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot.”—(Isayas 65:17-22).
Si Jesus nag-andam ug tagsa-tagsa natong mga poloy-anan sa balaang siyudad, ang bag-ong Jerusalem,
(Juan 14:1-3) Pinadayag 21) kini nga bersikulo naghisgot nga magplano ug magtukod ug mga balay tingali
mga maanindot nga garden ug tanaman, ug mga nagkalain –laing klase sa kabulakan didto sa langit. Kinsay
nasayod nga nagpaabut sa langit ang pinaka high-tech ug advance nga civilizasyon nga giandam sa Diyos.
Ang atong pinaka advance nga technolohiya sa kalibutan karon tingali sa langit dulaan lang sa mga
kabataan, nga giandam didto sa “Balay sa akong Amahan”.
Imo bang nagustuhan ang gadahunob nga waterfalls, malinawon nga kabalilin-an ug kaumhan, kalasangan, ug mga kabulakan?
”Kay gilipay ni JEHOVA ang Zion, gilipay niya ang kamingawan sama sa Eden, ug pagpasalamat ug mga tingog sa huni ug alawiton.”—(Isayas 51: 3)
Usbon sa Diyos ang yuta ngadto sa usa ka garden sa Eden. Wala nay hugaw nga makadaut sa katubigan ang mga lawa (lakes) magpabilin nga krystal ang tubig, kakahuyan ug kabukiran ang katahum ug
wala nay kahadlok.“Didto ang mga immortal nga hunahuna magatutuk sa wala naypagkapakyas sa mga
pagmugna sa kahibulungang gahum, ang misteryo sa naluwas nga gugma…. Ang matag bahin magalambo,
matag capacidad maga-uswag. Ang pagkab-ut sa kahibalo dili makapaluya sa kusog didto ang pinakadako
nga buhaton ipaatubang, ang pinakataas nga aspirasyon nakab-ot, ang pinakataas nga ambisyon natuman;
ug aduany bag-ong mga kahibulungan nga dayegon, bag-ong kamatuoran nga sabton.
Tanan nga bahandi sa universo paga-ablihan aron pagatun-an sa mga linuwas sa Diyos.

4. ANG DAUTAN MAKAPANGHULGA PA BA SA LANGIT?

“Walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw; ni ang nakabuhat sa kalawayan ug
bakak; kundili ang mga nakasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa kordero.”—Pinadayag 21:
27
Hingpit nga wagtangon sa Diyos ang dautan ug sala dili na sila motungha pag usab. Pagpadayeg ni
Jesus”mahisama kita kaniya.” (Juan 3:2), nay nga batukan ang hunahuna sa pagpatay, pangawat, pamakak o
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panglugos, kita magpadayon sa langitnong mga grasya.
“Ug pagapahiran sa Diyos ang tanang luha sa ilang mga mata: ug mawala ang kamatayon
ug wala nay pagbalata,bisan paghilak, bisan kasakit, kay ang mga butang nahauna nangagi
na.”—(Pinadayag 21:4).
Bisan ang labawng kaaway, ang kamatayon, kini mahanaw sa langitnong yuta sa way katapusang
pagkabatan-on ug ang mga linuwas mga immortal” (I corinto 15:53) walay linalang nga mag- antus sa
pagkatigulang.
Ang langit dili lang mawala ang sala, kon dili magabaligtad niini. Unsa na lang kadtong mga nag- antus sa mga kapansanan.
“Unya ang mga mata sa buta mangabuka, ug ang mga igdulongog sa mga bungol makadungog, ang mga piang molukso sama sa mga lagsaw, ug ang dila sa mga amang maga-awit, ug sa
kamingawan magagula ang tubig ug ang mga sapa sa kamingawan.”—(Isayas 35:5, 6)

5. UNSA ANG PINAKA-DAKONG KULBAHINAM NGA HITABO SA
LANGIT?

Hunahuna-a ang pakigkita sa Diyos sa universo sa nawong ug nawong.
“Ania karon ang Tabernacolo sa Diyos uban sa mga tawo, ug siya magapuyo uban kanila, ug
sila mahimong mga katawhan niya ug ang Diyos gayud magauban kanila ug mahimo nga ilang
Diyos.”—(Pinadayag 21:3)
Ang Diyos nga makagagahum nagsaad nga atong makauban ug magtutudlo. Unsa kamalipayon nga
magalingkod sa iyang tiilan. Hunahuna-a ang mga musikiro nga magatugtug sa musika sama ni Bethoven
ug ni Mozart. Ug imagina ang usa sa scientifico adunay kahigayunan makig-abay uban ni Albert Einstein, o
sa usa ka pintor nga makigsugilanon ni Michelangelo.
Hunahuna-a ang mga linuwas adunay dakong kahigayunan sa way katapusang prebilihiyo. Sila
makigsugilanon sa tinubdan, author sa tanang musica, science ug sa arti. Sila makig-uban sa pinakasuod
ug bantugang utok ug kasingkasing sa tibuok universo ug kini nga panaghiusa magasugwak ngadto sa
pagsimba.
“Ug nahinabo nga gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtud sa usa, ang tanang mga
katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova.”—(Isayas 66:23)
Sa tinubdan sa kinatung-an sa Langitnong ciudad nagbarog ang bantugang trono sa Diyos. Gipalibutan sa emeraldo nga balangaw ang iyang nawong nagsidlak sama sa nagdilaab nga adlaw; ubos sa iyang
tiil daw bildo nga dagat nga gipakaylap sa tanang direksiyon diha sa krystal nga hawanan nagsidlak ang
Himaya sa Diyos.
“Ug ang mga linukat ni Jehova mobalik ug muanha uban ang pag-awit alang sa Sion; ug ang
kalipay ug ang kasubo ug ang panghupaw mangahanaw.”—Isayas 35:10.
Aniay usa kansang kaayo walay pagkapakyas bisan diotay. Ang iyang pagkamatinud-anon ug pagpailob ug ang pagkamalumo kini nagapadayon. Dalaygon ang iyang Balaang Ngalan!”

6. KINAHANGLAN TUA KITA DIDTO!

Si Jesus nangandoy alang nianang nawong ug nawong nga panagkita; maoy hinungdan nga siya
naglukat kanimo gikan sa sala sa maong dako nga bili. Kinahanglan nga ikaw personal ang mokuha niining
kahigayunan nga gasa. Kinahanglan maghimo ikaw pakigaad ngadto kang Kristo ingon nga Ginoo ug manluluwas. Imong kinahanglan ang kapasayloan nga gihanyag gikan sa krus, tungod kay:
“Walay makasulod kaniya bisan kinsa nga mahugaw ni ang nagabuhat sa kalaw-ayan ug
bakak; kondili ang mga nakasulat lamang sa basahon sa kinabuhi sa Cordero.”—(Pinadayag 21:
27)
Si Jesus nagluwas kanato sa sala, kinahanglan moduol kita kaniya pinaagi sa iyang Gahum dinhi
kanato ug mahamulag gikan sa dili pagkaputli ug dili pagkabalaan. Si Jesus ang atong password ngadto sa
iyang haduol ng pagbalik sa iyang Ginharian.
Ug kana nga gingharian mahimong masugdan karon dayon diha sa imong kasingkasing. Sa diha nga
giluwas kita ni Kristo gikan sa sala, naghimo siya ug diotayng langit uban niana. Siya makatabang kanato
pagdumala niana nga kagul-anan, kapungot, pangibog, kahadlok, ug nagahampak kanato. Ang paglaum sa
langit dili paglikay sa mga suliran sa kinabuhi; kini makatabang dugang pagmugnag langit dinhi sa yuta.
Ang gihimo nga pag-survey nagpakita nga “ kadtong mitoo nga adunay kinaabuhi human sa kamatayon nagpakita nga adunay malipayon nga kinabuhi ug dugang pagsalig sa katawhan kay niadtong wala
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mitoo.”
Wala nay mas mayo ug mabulukong pagkinabuhi sa imong pagpoyo karon kondili ang relasyon sa
pagsalig kauban ni Jesu-Kristo. Paminawa ang lig-on ug hugot nga paghulagway ni Pedro sa pagkinabuhi
diha sa pagtoo.
“Nga bisan wala ninyo Makita siya, inyong gihigugma siya; ug bisan wala ninyo siya
Makita karon, apan sa pagtoo NAGAKALIPAY KAMO SA HILABIHAN GAYUD SA KALIPAY
NGA DILI MAASOY UG PUNO SA HIMAYA! Sa pagkadawat ninyo sa katapusan sa inyong
pagtoo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag.” —(1 Peter 1:8,9)
Kining tanan ug ang langit usab. Kamo nakadiskobre na ba sa matang sa buraska ug abadante nga
kinabuhi nga gusto ni Kristo inyong masinate? Palihog ayaw talikdi ug biyae ang iyang maloloy-ong inbitasyon.
”Ug ang espiritu, ug ang pangasaw-onon nagaingon; umari ka, ug ang nakadungog paingna
siya; umari ka ug ang giuhaw paanhia siya. Ang boot, paimna siya sa tubig sa kinabuhi nga sa
walay bayad.”—(Pinadayag 22:17)
Si Jesus anaa kanimo karon, nagasulti sa imong kasingkasing samtang ikaw nagabasa niini nga linya.
Siya nag-imbitar kanimo sa “pag-anhi” “umri kamo,” umari kamo.” Dili siya sobra ang kahingawa, mas
mamugos. Kon wala pa gayud nimo mahimo kini, niini nga gutlo labaw sa tanang butang mao ang imong
kahigayunan sa pagtuki, pagsusi, usisa sa iyong hanyag.
Nganong dili man nimo siya sultihan nga imo na siyang gidawat, ang iyang maloloy-ong gasa ug
gusto makig-uban kaniya sa walay katapusan? Sultihi siya nga gihigugma mo siya. Pasalamati siya sa tanan
nga iyang nahimo alang kanimo ug ang tanan nga plano niya alang kanimo. Kon adunay butang taliwala
kanimo ug sa Diyos, hangyoa siya nga andam siya sa imong pagkadungog sa iyang tingog samtang ang
imong kasingkasing mutobag pa, itugyan ang imong kaugalingon nga walay pagpugong. Iduko ang imong
ulo niining takna-a ug isulti, “ Jesus nga akong Ginoo, ako modulo diha kanimo, ihatag ko ang tanang anaa
kanako diha kanimo. Imo na ako sa walay katapusan.”
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PAGSUSI GIYA 10

Unsa Kaduol Ang Pagbalik Ni Jesus?

K

asagaran kanato adunay kanaiya nga pugson ang pagkahibalo,pagsulat ang umalabot. Kita gustong masayod unsay ana sa unahan ug sa umalabot. Apan ang haum ug insakto nga prediksiyon
napabilin na walay klaro ug walay katinoan. Kita adunay kalisud sa pagbutyog sa atong panahon
ugma sa buntag :walay insakto nga makasulti sa panahon.
Hinuon adunay usa ka tawo nga makapamatuod nga mga tanan matoman ug haum nga panghitabo .si
jesu kristo, penaagi sa iyang pulong ,magatultul kanato sa umlabot; Siya ang kasaligan nga giya. Niini nga
leksiyon atong tan-awon unsay iyang ikasuti mahitongod sa iyang ikaduhang pagbalik sa bagay, human
niining tanan, kisa man ang makahibalo mahitungod sa kataposan sa kalibutan kondili ang usa knga naglalang gikan sa sinogdan.

1. MGA ILHANAN NGA SI KRISTO MOBALIK SA ATONG KAADLAWAN:

Human si Jesus nagpasalig sa iyang mga tinun an nga siya mobalik dinhi sa kalibotan sa ikasduhang
higayon (Mateo 23:39) unsa nga pangotana ang ilang gihangyo kaniya?
“Isulti kanamo ‘kanus a kining butanga mahitabo? Ug unsa ANG ILHANAN SA IMONG
PAG-ANHI ug sa kataposan sa kalibutan?’”— (Mateo 24:3)
Si Jesus mitubag sa tawag nga paagi sa kapitulo 24 samateo ug kapitulo sa Lukas siya mismo naghatag
ug daghang mga “ilhanan,” o ibedensiya nga kita makahibalo nga ang iyang pagbalik duol na. ang ubang
tagna sa bibliya nagtabang sa hulagway ug detalye sa kahimtang sa kalibutan sa dili pamubalik sakristo, sa
atong Makita, kini nga mga tagna nagakatoman sa atong kaadlawan karo: kini nagpaila nga ang pagbalik ni
kristo sa yuta haduol na gayod.

Ilhanan Uno (1) kayugot! kalisang! kalibog!

Kapin sa 1,900 ka mga katuigan ang milabay si jesus naghatag ug mga ilhanan sa panagna sa lumalabay
nga kinabuhi nga daw suama lang sa matag gabii nga mga balita pamantalaan:
“Ug adunay MGA ILHANAN diha sa mga bituon ug bulan ,ug diha sa yuta ADUNAY
KAGUL ANAN KANASURAN, MANAGKALIBOG tungod sa dinago-ok sa dagat ug sa bulan;
ang MGA TAWO PANGAYAPAN SA KALISANG UG SA PAGPAABOT SA MAHITABO SA KALIBUTAN; kay mangatay-og man uanya ang mga gahum sa kalibutan ,ug UNYA ILANG MAKITA ANG MGA ANAK SA TAWO NGA MAGA-ABUT nga sinapwang sa panganud inobanan sa
gahum ug himaya .inigsugod nag kahitabo niining mga butanga,iyahat ang iyang mga mata ,ug
ihangad ninyo ang inyong mga ulo ,kay ang iyang kaluwasan nagakahiduol na.”—Lukas 21:
25-28.
Walanay mas mohaom/tukma nga ilhanan karon sakalibutan nga makatumbok kay niini;” katawhan
nga mga kuyapan sa kahadlok ug kalisang, nga nagapanagang unsay moabot sa kalibutan” nagatipon-og sa
kalibutan. Pananglitang kong ang mga terrorista makakoha ug bomba alang sa gubat?
Si Jesus naghatag kanato ug sumbanan alang sa paglaum niininng panahon sa makuyaw nga kalamidad. ang krissis karon sa global nga”kasubo ug kagubot”nagapasbot lang nga ang matuoran nga si Jesus
mobalik ”haduol na gayud.” Ang katawhan karo kanunuya nag-agulo sa kaguol “lantawa ug unsa ang
nahitabo sakalibutan.” Apan ang mga tinun-an sa bibliya ug sa tagna maka singgit uban sa tingig sa paglaum,” tanawa kinsa kning magabalik sa atong kalibutan.”

Ilhanan Ikaduha (2) Mga Calamidad Sa Kalibutan

Giunsa sa natural nga mga calamidad paghaum ngadto sa katapusang panahon nga panghitabo?
“Mahitabo ang makusog nga mga LINOG, ug sa mga nagkalain-laing mga dapit tua ang
mga GUTOM ug mga KAMATAY; ug unya may mga makalilisang nga talan-awon ug dagkong
mga ilhanan gikan sa langit. Maingon man usab niani inigkakita ninyo niining mga butanga
nga nagakahitabo, nan inyong masayran nga NAGAKAHIDUOL NA ANG GINGHARIAN SA
DIYOS.”—(Lucas 21:11-31).
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Hinuktuki ang kagutom sa makadiyot. Ang mga hulagway sa mga gutom nga kabataan nga nanghiyos
ang mga tiyan anaa sa pamantalaan dili ba katingalahan nga ang kalibutan makapadala sa iyang katawhan
didto sa bulan, dili makapakaon sa tanan niyang katawhan? Si Jesus nahibalo nga ang kagutom magapadayon, nga ang dalo laug ug hangol nga kinaiya sa tawo magatubo ug musamot ngadto sa katapusan nga
panahon.
Apan unsa ang mahitungod sa linog? Sumala sa World Almanac sa 1999, gatusang ngadto sa laing gatusang ka katuigan sa mga kristuhanon naga-uswag ang dakong panghitabo sa llinog: niadtong 18th century
unom ka mga dagkong linog, 19th century pito ka nga mga linog, 20th century kapin sa 100 ka dakong
linog. Busa ang mga ibedensiya nagadugang sa mga pagtubo samtang kita nagakaduol sa atong mga adlaw
karon.
Kini nga hulagway nagapamatuod sa tagna ni Jesus. Kagutom ug dagkong mga linog naka-abut sa
kinatas-an.”Ang ginhare-an sa Dios haduol na.” Kiniba ang atong ika 21 nga siglo magadala ug gatosan g
dako nga mga linog? or ang pagbalik sa hari sa mga hari ?

Ilhanan Ikatulo (3) Panagtipon-og Sa Bahandi.

Unsaykahologan sa pagtapok sa bahandi ngadto sa mga kamot sa pipila lamang samtang daghan ang
nahulog ngadto kapubrhan ug kawalad-on?
“Inyong gipuntog ang bahandi sa kalibutan mga adlaw.”—Jacob 5:3
Taliwala sa tanan niining panlantaw sa atong economiya, ang mga dato misamot pagka dato ug ang
kabus mismot pagkakabus. Ang mutimilyong dolyares nga bahandi nga nagpakita kanato nga kini usa sa
mga ilhanan nga ”hapit na nga pagbalik sa dios” (bersikolo 8).

Ilhanan Ikaupat (4) Walay Kapahulogan Nga Gibuhaton Sa Katilingban.

Ngano nga ang pagkadiskontento ug walay kapahulang gibuhato sa mga imppleyado angatubo sa
maukyabong paagi?
“Ania karon ,nagatu-aw sa mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamomono nga
panag-ani sa inyong mga uma;ug ANG MGA PAGTU-AW SA MAG-AANI nahidangat sa mga
alongan sa dinoo nga makagagahom. Kamo usab kinahanglan magpailob lig-ona ang inyong
kasingkasing kay HADUOL NA ANG PAGAHI SA GINOO.”—(Jacob 5:4,8).
Human sa walay makatupong nga pagpuntok sa bahandi sa atong kaadlawan ,si jacobo nakalantaw
sa nagatubo nga maukyabon nga walay pahulay nga mga impleyado.ang tinsiyon tali sa ”kawalad-on ug
sa”ka-adunahan” nagapala sa paguswag .lain lain nasab nga ilhanan nga mga “pagbalik sa ginoo haduol
na.”

Ilhanan ikalima (5) daut nga muralidad.

Ngano nga ang bogkos sa moralidad sa sociodad nagakabugtona?
“Apan sabta kini, nga unya sa KATPUSANG MGA ADLAW MANAGPANGABUT ANG
PANAHON NGA MALISUD, ang katawhan mahigugmaon sa ilang kaugalingon mga hinapi, tigpagawal, hambogiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay ikabalos, dili Diosnon,
walay pagbati sa paghiguma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili
mahigugmaon sa mayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot nga nagahigugma sa kalipayan
inay sa Dios hinoon nga nagabaton sa dagway sa tinoohan apan nagapanghimakak sa gahum
niini, likayi kining mga tawhana.”—2 Timoteo 3:1,13.
Kinsa ba ang maka huna-huna sa mas tukma ug gahum nga ilhanan sa atong kalibutan? Ipunting ang
Camera bisan asa nga direksiyon niining mgaadlawa ug imong makuha ang mga hulagway sa mga aroganting mga materialismo. Imong makuha ang hulagway sa makakuyap nga pag-abuso sa usa ka bata nga
gimolestiya.
Ikaw nakakita sa dili mailap nga talan-awon sa mga batan-on nga wala nay pagpugong, mga kabataan
sa ilang sayo nga pagkabatan-on nanagpatay ug nangapiang ultimo diha-diha. Tanan kining mga butanga
nagporma sa hulagway nga ang pagbalik sa Ginoo haduol na gayud.

Ilhanan Ikaunom (6) Pagkaylap Sa Mga Kulto.

Nganong ato naming Makita ang pagkaylap ug pagdagsang sa mga culto?
“Kay motungha ang mga mini nga Kristo ug mga mini nga profeta ug magapakitag dagkong
mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagbisalaag, kon mahimo, bisan pa sa mga pinili.”—
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(Mateo 24:24)
Kini nga pahina nagtagna nga ang panahon sa katapusan magahulagway sa tanang klase sa milagro ug
mga ilhanan, ang mini nga pagpamatuod sa makagagahum, mga spiritismo ug mga gubat-gubat ipalabas
na sa mga television.
Ang bag-ong mga tubo bisan asa na, pamaligya sa magic nga krystal ug magadangop sa mga spiritu,
mini nga mga ilhanan ug mga kahibulungan nanagpandagsang. Tanan kini nagapakita nga tataw na sumala
sa gisulti ni Jesus, nga kita nagapuyo sa panahon sa “ Oagbalik sa anak sa Tawo.” (V. 27).

Ilhanan Ikapito (7) Ang Nakamata nga Kalibutan.

Unsay kahulugan sa nahigmata sa kalibutanon nga panaglambigit sa Africa, sa tunga-tunga nga silangan, sa silangang europa, ug ang mga nasud sa halayong silangan?
“IPAPUKAW SA MGA NASUD ang ilang kaugalingon, Isakob ninyo ang galab: kay ang
alanihon hinog na kay dako kaayo ang ilang pagkadautan. Mga panon sa katawhan atua sa
walog sa pagpakanaug sa hukom! Kay ANG ADLAW NI JEHOVA DUOL NA sa walog sa pagpakanaug sa hukom!”—(Joel 3:12-14)
Karon ang Asia, Africa, Europa, USSR, Middle east ug palibot nga mga nasud nagasaksi nagkuyanap
nga pahimata sa tagsa-tagsa ka mga nasud sa tibuok kasaysayan “ Tungod kay ang adlaw sa Ginoo haduol
na.”)

Ilhanan Ikawalo (8) Plano sa Kalinaw ug Pangandam sa Gubat.

Nagpuyo kita sa katingalahan nga kalibutan. Ang tanan muoyon nga atong hatatagan ug higayon
ang kalinaw nga mokaylap. Kita naghisgot sa kalinaw, apan naghupot ug pagkamasupakon ug gipagawas
ngadto sa bukas nga panag-away. Ang profeta nga si micah ug Joel nagtagna nga niana nga panahon ang
kanasuran magsulti sa ilang pangandoy alang sa kalinaw. ( Micah 4:1-3) ang walay pagsalig sa ilang silingan
nagapugos kanila sa pagpangandam alang sa gubat. ( Joel 3:9-13).
Dugay nang panahon ang bibliya naghulagway sa atong panahon karon sa kalinaw-gubat nga pagbati,
ug nagdeclarar sa permanente nga kalinaw ang mopatigbabaw sa yuta sa diha lamang kon si Jesus mobalik.

Ilhanan Ikasiyam (9) Modernong Pag-uswag.

Ngano, human sa gatusan ka mga katuigan sa tawhanong kasaysayan nakabaton ug sakyanan sa communikasyon nga nagdala sa kalibutan sa paghiusa niini?
“HANGTUD SA PANAHON SA KATAPUSAN: daghan ang modalagan ngadto- nganhi ug
ang kahibalo mouswag.”—Daniel 12:4
Dinhi si Daniel naghisgot nga ang kahibalo magauswag “ hangtud sa panahon sa katapusan.” Apan
kini nga panagna nagatudlo diretso sa atong computerize nga panahon. Ang kahibalo sa tanang matangngauswag sama sa kakusog sa kilat ning nanglabayng mga katuigan. Daghan kausaban sa milabay nga 50
katuig kay sa milabay nga dos mil kay tuig.
“DAGHAN ANG MOADTO NGANHI ARON PAGA-USWAG SA KAHIBALO.” Sa wala ang 1850 ang
katawhan mangadto nganhi pinaagi sa kabayo gikan sa pagsugod sa panahon. Karon atong naputol ang
babag sa kabanha sa kalibutan sa tanang butang gikan sa concorde nga eroplano hangtud sa space shuttle sa
kawanangan. Ang bag-ong mga imbento nagpakita nga kita nagapuyo sa “Panahon sa Katapusan.”

Ilhanan Ika- napulo (10) Ang Mensahe Ngadto sa Tibuok Kalibutan.

Si Jesus nagtagna nga sa dili pa ang iyang pagbalik ang mensahe makaabut sa tibuok nga kalibutan;
“Ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod nagdto sa tanang kanasuran: ug unya moabot na ang katapusan.”—
Mateo 24:14)
Sa kadaghan nga mga dekada hapit katunga sa kalibutan nasiradhan likod sa puthaw nga kurtina,
nasirhan gikan sa maayong Balita apan hapit tibuok gabii ang europa nakaikyas gikan sa puthaw nga kamot
sa komunismo. Ang Berlin Wall nahugno ug nadugmok ug ang gamhanang emperyo sa Russia nabungkag.
Ug kalit nga pangagpas katunga sa planeta bukas ug abli ang mga bukton pagdawat sa mensahe.
Tinuod ang mensahe nagalatas ngadto sa “tibuok nga kalibutan” nga wala mahitabo kaniadto. Pinaagi
sa satellite, ang Christohanong mensahe sunod-sunod ginamantala sa kahanginan ngadto sa hapit tanang
nasud. Kita nagapuyo sa mismong adlaw gipamulong ni Jesus sa iyang pagsulti: “ Kini nga mensahe iga-
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wali “ sa tibuok nga kalibutan “ ug ang katapusan maga-abot.”

2. UNSA KA DALI ANG PAGBALIK NI JESUS?

Human sa paghulagway sa mga panghitabo nga gihisgutan s panahon nga magasunod s iyang ikaduhang pagbalik, gitapos na ni jesus ang iyang gusulti pinaagi niini:
“Sa pagkatinuod maga-ingon ako kaninyo kaliwartan, kining tanang mga butanga
magakahitabo gayud.”—(Mateo 24:34)
Ang katapusan dayag ug klaro –ang henerasyon nga gihulagway pinaagi niini nga mga ilhanan sa
propisiya makakita sa pagbalik ni Jesus dinhi sa yuta sa ikaduhang higayon. Dili na madugay hangtud sa
iyang pagpaspas sa sala ug mga pag-antus ug pagtukod sa iyang walay katapusang gingharian. Si Jesus
nagpasidaan “walay usa nasayud… sa adlaw ug oras” (V. 36)
Nagpadayon si Jesus:
“Busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala
ninyo dahuma.”—(Mateo 24:44)

3. SI JESUS WAY LAING PAGLAUM SA KALIBUTAN :

Si Kristo ang katapusang maayong paglaum alang sa atong kalibutan kay siya lamang ang nakasabot
sa mga butang nga nabungkag tungod sa sala. Si Jesus nagpakamatay sa krus aron mahimong possible nga
mabuntog ang dautan ug maluwas ang tanang motubag sa iya iyang hanyag nga kalawasan.
“Ang nagahimo ug pagkasala, iya sa yawa: kay ang yawa nagapakasala man sugod pa sa
sinugdanan. Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Diyos, mao kini: aron sa paglaglag
sa binuhatan sa yawa. “—(I Juan 3:8)
Ang manluluwas nagmugna ug paagi nga kita mahigawas sa atong gubot nga kalibutan pinaagi sa
paghalad sa iyang kaugalingon unod ug dugo. Ug ang among Jesus, nga ugma damlag maga-ayo sa tanang
sakit sa kalibutan pinaagi sa pagwagtang sa sala, ug naghanyag karon sa pagpapas sa sa gikan sa imong
kinabuhi. Dili na kinahanglan nga magpaabot ka sa ikaduhang pagbalik aron makagawas ka sa sala ug
gikan sa kasubo ug makadaut nga kinaiya. Si Jesus andam paghatag kanimo sa kalinaw niining gutlua.
Samtang nagtambong sa reliheyosong katiguman, usa ka batan-ong babaegibati sa talagsaong pagbati
sa paghanyag sa mensahe. Sa iyang pagkabati sa sugilanon sa duol nga pagbalik sa manluluwas nga gibuklad, ang tanang bahin o parti nagsugod paghaum ngadto sa kadapit. Kini adunay kapuslanan. Siya nakahukom nga dugay na siyang pangita ug ugma, kalipay ug kalinaw sa tanang sayop nga mga dapit.
Si Jesus mao ang tubag. Sa sunod nga adlaw dihang namisita ang magwawalig, sa iyang balay aron
makigkita kaniya iyang gibubo ang sugilanon sa iyang pait ug bungkag nga pagkinabuhi.
Nalunod siya ngadto sa pagkapalahubog, ug nagsuporta sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagkabigaon.
Human pagsaysay sa iyang mga problema, mihilak siya, “ Tinuod nakigsulti ikaw kanako kagabii.” Apan
ang tingog nga nadunggan sa akong kasingkasing mao ang tingog sa Diyos. Ug siya nagsulti sa kalumo.
Iyang giimbitar si Kristo sa iyang kasingkasing ingon nga manluluwas ug Ginoo ug nagpaabot sa paglaum
sa iyang haduol nga pagbalik. Mga simana nga nanlabay, nakamatikod siya nga ang daghan niyang mga
kahadlok ug pagbati nga insecure nga magalunod kaniya sa pag-inom, karon nawala na kaniya sa panahon
sa iyang pakigsulti uban ni Jesus.
Iyang giluwas siya gikan sa iyang nabungkag nga kinabuhi. Daghan ang iyang mabuhat nga butang
nga iyang ikaulaw. Apan ang grasya ni Krsito ug kapasayloan nagpamatuod nga malig-on kay sa iyang
kaulaw. Ang kasaysayan sa kawatan didto sa krus dakog bili alang kaniya sa iyang katapusang masulubong mga oras, miduol siya ngadto kang Jesus ug miingon, “Jesus hinumdumi ako kon atua na ikaw sa
paraiso. (Lucas 23:42) “Mitubag dayon si Jesus sa kawatanug gisaaran ug luna uban kaniya sa paraiso (V.
43).
Ang mao nga Jesus nga maloloy-on naghanyag sa kapasayloan niadtong himatyon nga kawatan, karon
naghanyag kanimo sa kaluwasan, hingpit nga pasaylo, ug kalinaw sa hunahuna. Discobreha sa imong
kaugalingon karon.
Ikaw usab makahimo pag-ampo sama sa himyon nga kawatan: “Jesus hinumdumi ako kon moadna
ikaw sa imong gingharian.” Ug tubagon ka ni Jesus hinumdumi ako kon moadto na ikaw sa imong giharian.” Ug tubagun ka ni jesus,”ako mobalik pag usab, ug uban ikaw kanako didto sa paraiso.”

42 PAGSUSI
PAGSUSI GIYA 11

Misteryoso Nga Gahum Sa Akong
Kinabuhi

S

a tuig 1929 is Frank Morris misakay sa barko padulong sa Switzerland. Milantaw siya sa unahan
niini nga biyahe sa pila ka panahon. Apan nahimo kini nga mapainubsanon nga kasinatian. Ang
trepulante nga nagbantay kang Frank ikandado siya sa kada gabii didto sa iyang cabin. Human sa
pamahaw ehersisyo siya sa makadiyot, apan gibati niya ang kalaay, giyahan siya palibot sama sa
mananap, dayon ipalingkod siya sa trepulante didto sa steamer nga bangko. Kon makatagbo ug mahigalaon
nga mga pasahero unya imbitahon siya sa pagsoroy, dili siya tugotan sa nagbantay kaniya, dayon ug ingon
nga, “dili kay ako ni siyang gibantayan”.
Si Frank daku na, normal nga gusto siyang magpakisayod ug adunay mga pangandoy sama sa usa ka
hamtong nga tawo. Apan siya usa ka buta. Gibati sa nagbantay nga dili siya mahimo nga biyaan sa iyang
kaugalingon.
Si Frank giamuma sama sa usa ka butang nga guyod-guyoron sa palibot kon diin ang magbalantay
moadto.
Apan didto sa Switzerland ang kinabuhi ni Frank sa hinay-hinay nagaka-usab. Samtang didto siya
nakatuon siya sa iro ug unsaon paggiya sa mga buta sama kaniya. Nagdala siya ug usa ka iro nga German
Shepherd ginganlan ug Buddy balik ngadto sa America, karon si Frank nagsugod na sa paglantaw sa mata,
karon gihimong organizasyon sa tibuok kalibutan.
Karon, uban ni Buddy sa iyang kiliran, si Frank makaadto sa bisan asa, bisan unsang orasa. Sa katapusan gibati niya nga aduna na siyay kagawasan. Panahon nga iyang gidemonstrar atubangan sa grupo
sa mga reporter didto sa busy nga crossing sa New York City, gigiyahan ni Buddy ang iyang agalon sa
experto nga pagtabuk sa kalye ngadto sa pikas tampi taliwala sa gabais-bais nga sakyanan. Tungod sa iyang
pagsalig kang Buddy, si Frank nakatabok sa masayon. Ang mga mat-an nga mga reporters naglisod pa sa
pagtabok ngadto sa pikas tungod sa ka busy sa mga sakyanan.
Sa sunod nga mga pahina atong tun-an ang mahitungod sa Balaang Spiritu, ang giya nga gusto nga
ang atong mga kinabuhi ibutang sa iyang mga kamot. Kitang tanan adunay mga apan sa kinabuhi sama sa
buta ug unsa gayud ang labing mahinungdanon. Ang kinabuhi maghulga kanato. Kanunay atong Makita
ang atong kinabuhi / kaugalingon naningkamot, nagsugakod inay mga molakaw kon diin sa gihapon
nag-ukon-okon sa pagsalig sa atong kinabuhi niini nga giya. Apan ang pagdiskobre nga nagahulat sa atong
kinabuhi mao kini: Atong makita ang tinuod nga kagawasan ug gahum pinaagi sa pagtugyan ngadto sa
balaang spiritu paggiya kanato ngadto sa kinabuhi.

1. REPRESENTATIVE NI KRISTO DINHI SA KALIBUTAN.

Sa diha nga si Kristo mosaka na ngadto sa langit. Iyang gisaaran ang iyang mga discipolo sa bililhong
gasa.
“Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako, kay
kon dili ako mo pa hawa ang MANLALABAN dili mo anha ka ninyo; apan kon mopahawa
ako, siya akong ipadala kaninyo. Inig abot sa SPIRITU SA KAMATUORAN, kini, siya mao
ang MAGATULTOL KANINYO ngadto sa tibuok kamatuoran: kay siya dili magasulti sa iyang
kaugalingong pagbulut-an hinonoa ang iayng madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga
butang nga umalabut iyan igatugyan kaninyo. SIYA MAGAPASIDUNGOG KANAKO, kay siya
magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.”—Juan 16:7,
13, 14
Diha sa balaang plano, kinahanglan mobalik si Jesus ngadto sa langit ingon nga atong representante sa
atubangan sa trono sa Dios ug “moatubang alang kanato sa presensya sa Dios”. Samtang Siya nagbarog alang kanato didto sa langit, kita usab adunay Balaang Spiritu nga magtatambag ug Giya dinhi sa yuta. Siya
ang diretso nga representante ni Jesus.
Samtang dinhi si Jesus nagministeryo sulod sa tawhanong lawas, ug dili presente bisan asa. Apan ang
Balaang Spiritu walay ingon niana nga limitasyon. Siya mag alagad ingon nga personal nga magtatambag
ug Giya sa dili mayhap nga katawhan sa bisan asang dapit sa mao nga panahon. Mahatag ni Kristo ang
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atong kinahanglan pinaagi sa Balaang Spiritu.

2. KINSA ANG BALAANG SPIRITU?

Kasagaran kanato makasaysay ngadto sa Dios Amahan kon atong ma-imagin ang labing maamomahon mapinangaon nga ginikanan nga atong nailhan ug atong mahulagway si Jesus nga anak, tungod kay
nagkinabuhi siya uban kanato ingon nga tawo. Apan ang Balaang Spiritu malisod isaysay ug ihulagway.
Walay ma-ikomparar nato sa tawo. Hinoon ang bibliya naghatag kanato sa specipic nga hulagway mahitungod sa balaang Spiritu.
Usa ka personalidad. Si Jesus nagtumnok sa Balaang Spiritu ingon nga tawo, membro sa Dios Pangulo
uban ang Dios Amahan ug Dios Anak:
“Busa panlakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa AMAHAN ug sa ANAK ug sa SPIRITU SANTO.”—Mateo 28:19.
Ang Spiritu adunay personal nga kinaiyahan: hunahuna (Roma 8:27) kaalam (I Cor 2:10) pagbati sa
gugma nganhi kanato (Roma 15:30) pagbati kaguol kon kita makasala (Episo 4:30) Abilidad sa pagtudlo
kanato (Nehemiyas 9:20) ug gahum paggiya kanato.
Kalambigitan sa paglalang. Ang Balaang Spiritu miapil sa pagporma sa atong kalibutan uban ang Amahan u gang Anak.
“Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang laniot ug yuta…nawong sa mga tubig.”—Genesis 1:1,2.

3. MGA GINBUHATON SA BALAANG SPIRITU.

(1) Pagusab sa tawhanang kasingkasing. Sa iyang pagatubang ni Nicodemus, guipasabot nii Jesus ang
ginbuhaton sa Balaan Spiritu sa pagusab sa kasingkasing sa tawo:
“Ug si Jesus mitubag, sa pagkatinuod sa magaingon ako kaninyo, gawas kon ang tawo
IGAANAK sa tubig us SA SPIRITU, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios.”—Juan 3:5.
Ang pagpakatawo sa spiritu “nagkahulogan nga ang spiritu naghatag kanato sa bag-o nga pagsugod.
Labaw pa sa gi bag-o ang atong mga kinaiya, pamatasan. Ang spritu magausab kanato gikan sa sulod pagawas, pagtuman sa iyang saad” ako magahatag ug bag-o nga kasingkasing”. (EZEK. 26:26)
(2) Nagpahinumdom kanato sa sayup nga binuhatan ug mgahatag kanato sa pangandoy alang sa
pagkabalaan:
“Ug inig-abut na sa Balaang Spiritu, IYANG PAILHON ang kalibutan mahitungod sa SALA
ug sa PAG-KAMATARONG ug sa hukom”—(Juan 16:8)
Kon ikaw maka dungog sa mahinuklogong sugilanon sa usa ka tawo nga nagusab sa iyang immoral
nga kinabuhi ngadto sa Dios ug mahimo nga matinuohon nga asawa ug mapinangaon nga inahan, hinomdumi nga ang matag gutlo sa nausab nga pagkinabuhi kini resulta sa presenciya sa Balaang Spiritu.
(3) Magagiya kanato sa atong Christohanon nga pagkinabuhi. Si Christo ngasulti kanato directa
pinaagi sa “gamay nga tingog” sa spirit.
“Sa inyong pag-liko ngadto sa to-o kon ngadto sa wala, kamo makadungog sa tingog sa
iyong likod nga magaingon; ‘kini mao ang dalan lumakaw kamo niana.’”—(Isayas 30:21)
Pinaagi sa satellite nga pagdawat ug paghatag sa komunikasyon, ang atong mga television sa kabalayan nagadala sa nagkalain-laing mga hulagway ug mensahe gikan ug ngadto sa tibuok kalibutan. Ang
Balaang Spiritu ngalihok sama sa gamay nga satellite sa Dios, nagadala sa presensiya ni Kristo gikan sa
langit nganhi sa yuta, makigsuod kanato kon ato siyang kinahanglanon. (Juan 14:15-20)
(4) Panabang sa Pag-ampo sa atong kinabuhi.
“Sa mao nga paagi, ang spiritu motabang kanato sa diha nga magamaluyahon kita: kay kita
dili makamaong moampo, APAN ANG SPIRITU MAOY MA-NGAMOYO ALONG KANATO,
ayon sa kabubut-on sa Dios”.—Roma 8:26, 27.
Kon kita nanlimbasog pagpangita sa mga pulong, ang spiritu nag-ampo alang kanato. “Kon kita ana-a
sa kasubo ang ato nga mahimo mao lamang ang pag-agulo ngadto sa Dios, ang spriritu maoy lamang ang
pag-agulo ngadto sa Dios, ang spiritu maoy mohan-ay sa atong mga kagul-anan alang sa pagtabang ngadto
sa gamhanang pagampo ngadto sa atubangan sa trono sa Dios diin si Jesus atua karon nagaalagad.
(5) Pag-uswag sa Kristohanong Kalidad ug Kinaiya.
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Ang spiritu magahimo sa walay pulos nga tawo ngadto sa mapuslanan nga kinabuhi sama sa kahoy
nga na-monga sa tanang klase sa prutas:
“APAN ANG BUNGA SA SPIRITU mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuangoron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, pagpugong.”—(Galasia 5:22-23)
Ang pagka-anaa sa Bunga sa Spiritu naghulagway nga kita gidugtong ngadto sa tinuod ugat, nga mao
si Jesus (Juan 15:5) ang tinuod si Jesus makapuyo sa iyang abundante nga kinabuhi dinhi kanato pinaagi sa
gahum sa spiritu.
(6) Pagandam kanato ingon nga mga saksi. Si Jesus nagsaad:
“KAMO MAGADAWAT UG GAHUM diha nga kakunsaran na kamo sa SPIRITU SANTO;
ug kamo mao unya ang AKONG MGA SAKSI hangtud sa kinatumyan sa yuta.”—Buhat 1:8.
Ang tanan nga gusto ug andam mahimong mga saksi piaagi sa spiritu. Tingali wala kanato ang tanang
tubag, apan ang spiritu magahatag kanato sugilanon nga isulti nga makapatandog sa iyang kasingkasing ug
hunahuna: ang mga apostoles nasamok sa pagpakigsulti saw ala pa ang pentecoste o pangolin sa pagkunsad sa spiritu santo, apan human ang spiritu miabut sila nagpreoklamar kang Kristo uban sa gahum nga
ilang nga “Nakapabaliktad ug nakatayok sa kalibutan”.

4. ANG MGA GASA SA ESPIRITU:

Ang kasulatan naghatag ug kalainan tali sa Gasa sa Dios diha sa Balaang Spiritu ngadto sa matag
tomutoo alang sa kadaugan sa kristohanong pagkinabuhi, u gang lain-laing mga gasa sa spiritu nga gihatag
ngadto sa mga tomutoo alang sa ipiktibo nga pagmensahi sa nagkalain-laing mga paagi.
“Sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit nagdala siya’g panon sa mga gihag: siya NANGHATAG MGA GASA ngadto sa mga tawo… ug ang iyang mga gasa mao nga ang UBAN mahimong mga APOSTOLES, ang uban mga PROFETA, mga IBANGHILISTA, ug ang uban mga
PASTOR ug mga MAGTUTUDLO, alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa
pag-alagad.”—Episo 4:8, 11-12.
Ang matag Kristohanon dili makadawat sa tanang mga gasa, ang uban makadawat ug mas daghang
gasa kay sa uban; ang spiritu” maoy magahatag kanila ngadto sa matag usa, sama sa iyang pagmando”. (I
CONRINTO 12:11).
Ang Spiritu magasangkap sa matag tumatoo alang sa iyang pinasahing bahin sa plano sa Dios. Ang
Dios nasayud kanus-a o diin ihatag ang mga gasa mga maayo nga panalangin alang sa iyang katawhan ug
sa iyong Iglesya. Aniag ubang lista sa mga gasa Makita sa I Conrinto 12:8-10, nagalakip sa kaalam, kahibalo,
pagtoo, panambal, panagna, pagsulti sa nagkalain-laing pinulongan, u gang paghubad sa mga pinulongan.
Si Pablo nag-aghat kanato sa “Kahingawa mangandoy sa dagkong mga gasa” “ug karon akong ipakita
kanimo ang pinakamaayong paagi” (1 Cor. 12:31). Ang kapitolo sa Gugma. (I Corinto 13) nga nagsunod niini nga bersikolo ngapamatuod nga” ang labing maayong paagi”, ang paagi sa gugma. Ug ang gugma maoy
bunga sa Spiritu (Galasya 5:22).
Ang atong katungadana kinahanglan mangita sa bunga sa spiritu unya himoa nga ang spiritu maoy
moapud-apod sa iayng mga gasa nganhi kanato ingon nga” Siya ang magbuot, siya ang mag-igo”. (ICOR.
12:11)

5. ANG KINATIBUK-AN PAGKUNSAD SA SPIRITU SANTO.

Nianang adlaw pagkunsad sa Balaang Spiritu, ang Spiritu gibubo sa walay limite nga sukod, mao ang
katumanan sa saad ni Jesus:
“Nga kakunsaran na kamo sa spiritu Santo: ug kamo mao unya ang akong mga saksi…
hangtud sa kinatumyan sa yuta.”—Buhat 1:8
Sa pentecoste and Spiritu nagadugtong sa mga Apostoles aron sa pagpakigsulti ug pagmantala sa mensahe sa tataw nga pinulongan sa katawhan” gikan sa matag nasud, lalom sa langit”. (Buhat 2:3-6)
Ang uban nga tinun-an sa Bibliya nagcomparar sa pag-abut sa Spiritu sa pagpangahulog sa unang ulan
u gang ulahi nga ulan sa tingtugnaw sa Palistina (Joel 2:23). Ang pagbubo sa spiritu panahon sa pentecoste
sama sa “unang ulan”. Sa tingdagdag nga maoy hinongdan sa mga liso sa pagtubo nga magahatag ug
maga-atiman ug maga-amuma alang sa Kristohanong Iglesya sa ilang pagkapuyo.

6. ANG ULAHING ULAN SA SPIRITU.

Ang panagna sa Bibliya naghisgut sa adlaw sa pag-abut sa Spritu sa Dios nga ibubo sama sa ulan diha
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sa iglesya, pagpadasig sa mga membro sa Iglesya ingon nga mga saksi (Joel 2:28, 29). Gatusan ka katuigan
ang milabay ug ang sugilanon sa kaluwasan nasabwag sa dagkong bahin sa yuta. Karon na ang panahon
alang sa “ulahing ulan” sa pagpahinog sa binhi/liso, aron maandam sa pag-ani.
Sa nagalihok ang kasaysayan ngadto sa katapusan sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo, ang
Dios magaandam sa matag sincero nga tumotoo alang sa langit pinaagi sa dako nga pagbubo sa Balaang
Spiritu. Nasinati mo naba ang “unang ulan” karon nga preparasyon alang sa Iglesya para sa “ulahing
ulan” sa spiritu? Nagpuyo ka bas a puno sa spiritu nga kinabuhi? Sa diha nga nagandam ka na sa spiritu,
magpagamit ka bas a Dios aron pagsulti sa maayong balita sa iyong makalilisang nga gugma ug sa haduol
niyang pagbalik?

7. MGA KONDISYON PAGDAWAT SA BALAANG SPIRITU:

Sa pentecoste ang balaang spiritu nagalihok niadtong nakadungog sa mensahe ug misulti, “Igsoon
unsay atong buhaton?” (Buhat 2:37).
“Ug si Pedro mitubag kanila, PAGHINULSOL KAMO UG PABAUTISMO KAMO ang
matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Christo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala: UG
MADAWAT NINYO ANG GASA NGA SPIRITU SANTO” —Buhat 2:38.
Ang paghinulsol ang pag biya sa dalan nga makasasala nga kinabuhi ug magkinabuhi diha kang Kristo
– mao ang condisyon alang pagdawat dinhi kanato, kinahanglan kita una nga maghinulsol ug itugyan ang
atong mga kinabuhi ngadto ni Kristo. Si Jesus usab naghisgut mahitungod sa pagkaandam sa pagsunod
kaniya ug pagsanong kaniya ingon nga condisyon alang pagdawat sa gasa nga Balaang Spiritu. (Juan 14:
15-17).

8. ANG KINABUHI NGA PUNO SA ESPIRITU:

Sa wala pa siya mibiya sa kalibutan, si Jesus nagpahimangno sa iyang mga sumusunod:
“Ayaw kamo pagpaabut sa gisaad sa Amahan… kay si Juan sa pagkatinuod NAGAPANGBANTISMO SA TUBIG, apan sa dili madugay ang IGA-BAUTISMO KANINYO MAO ANG
ESPIRITU SANTO.”—Buhat 1:4,5.
Sa gibalik-balik ang kasulatan naghisgut nga ang mga kristohanon kinahanglan “mapuno uban sa
Balaang Spiritu” (Buhat 2:4, 4:8, 4:31, 6:3, 6:5, 7:55, 9:17) Ang balaang spiritu magahimo sa kinabuhi sa usa
ka Kristohanon ug maanyag tungod sa kinabuhing puno sa Espiritu nga nakakab-ot sa gusto ni Kresto alang
kanato.
Samtang nakahulagway sa Kristohanon nga kinabuhi puno sa spiritu, si Pablo naghanyag niini nga
pag-ampo alang sa matag tumotoo:
”Ako naga-ampo sumala sa kadagaya sa iyang himaya, ITUGOT UNTA NIYA NGA MALIG-ON KAMO SA GAHUM PINAAGI SA INYONG SPIRITO DIHA SA KANASULORAN SA
INYONG PAGKATAWO, aron si Kristo magapuyo diha sa inyong kasing-kasing pinaagi sa
pagtoo; aron kamo pinaagi sa gahum nga nagalihok sa sulod nato, anang makahimo sa tanang
mga butang sa sukod nga labaw pa kadaghan kay sa atong arang mapangayo o mahunhuna.”—
EPISO 3:16,17,20.
Sama ni Frank Morris uban sa iyang matinumanong giya nga iro si Buddy, kita makahimo uban sa giya
sa Balaang Spiritu sa sulod nato, makahimo subra sa atong masarangan. Uban sa bag-ong pangandoy ug
bag-ong abilidad kita makahimo sa lihok abante nga segurado inay ago mosulay lamang sa pagdawat sa
mga problema sa kinabuhi.
Kining puno sa spiritu nga kasinatian gibag-o kada adlaw pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa Bibliya.
Ang pag-ampo nagapasuod kanato ngadto kang kristo, ug ang pagtuon sa Pulong sa Dios nagahimo kanato
sa pagtutuk sa iyang katigayunan. Kini naga bungkag sa babag taliwala kanato ug ni Kristo nga makapugong kaniya sa pagbubo sa iyang bililhong gasa nga mao ang Spiritu. Mao kini ang atong pagtubo ug
nagapuli sa dautang mga kinaiya ug mga batasan uban sa mahimsog nga mga kalidad.
Roma 8 naghatag sa mabulukong hulagway sa puno sa spiritu nga kinabuhi. Basaba kon imong mahimo, ug hunahuna-a pila ka higayon si Pablo nagtudlo sa “Spiritu” ingon nga gahum likod sa kinabuhing
Kristohanon.
Ikaw ba nakahimo sa katingalahang –pagsusi o pagdiscobre nga kinabuhi puno sa spiritu? Nasayod ka
bas a presensiya sa spiritu sa imong kinabuhi? Imo bang nasinati ang iyang gahum sa kinabuhing mangihatagon? Ablihi ang imong kinabuhi ngadto sa pinaka dakung gahum sa tibuok universo.
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PAGSUSI GIYA 12

Bisan Asang Prisensya Sa Manluluwas

S

a dihang ang usa ka Scottish nga bata nga si Pedro nawala sa sagbuton nga basurahan sa mangitngit
nga kagab-ihon, ang Dios nagtawag kaniya sa iyang ngalan: “Pedro” kung ang langitnong tingog
manawag pag-usab, si Pedro mihunong sa iyang gilakwan, mindungo ug iyang nakita nga usa
nalang ka lakang mahulog na siya sa pangpang sa gi-abandonar nga quarry sa limestone kon puti na

bato.
Dili ba maanindot kon tagsa-tagsa kanato makadungog sa pagtawag sa Dios sa atong Ngalan? Dili ba
kini dako nga kalipay nga ang Dios maoy atong suod nga kauban. Kon sa aktual kita magalingkod kauban
kaniya ug makigsulti mahitungod sa atong panlimbasog ug atong mga damgo?

1. WALAY LIMITE NGA PAG-DUOL NI JESUS

Motoo ta’g sa dili, mas makaduol ta ni Jesus karon kay sa kaniadto kon siya sa aktual nagpuyo dinhi
uban kanato ingon nga makita nga tawo. Maana-a si Kristo sa unod sa atong lungsod nakig-uban kanato
pagka-anindot gayud. Apan hunahuna-a ang bagang duot sa katawhan nagduot sa paglantaw kang Jesus.
Hunahuna-a ang mga demanda, mga yango-ngo sa iyang panahon. Kita makahino sa mas maayo sa pipila
lang ka minuto sa direkta nga pakigsulti ngadto kaniya sa tibuok tang kinabuhi.
Si Kristo nangandoy nga makultibar ang atong personal nga relasyon sa matag usa kanato. Mao ning
usa ka rason nganong mibiya siya sa kalibutan alang sa pinasahi nga pagministeryo didto sa langit nga
magatugot kaniya sa pagduol kanato nga mas suod sa matag usa kanato kada adlaw. Tungod kay si Jesus
dili limitado sa usa lang ka dapit sama kaniadto nga dinhi pa siya sa yuta, pinaagi sa Spiritu siya karon duol
na paggiya sa kinabuhi sa matag usa nga andam sa pagduol kaniya.
“Ug tan-awa, AKO MAGAUBAN KANINYO KANUNAY hangtud sa katapusan sa kapanahunan.”—Mateo 28:20.
Unsay gibuhat ni Kristo didto sa langit nga nakahimo alang kaniya nga “maga-uban kanato kanunay?”
“Busa sanglit ADUNA MAN KITAY DAKUNG LABAW NG SACERDOTE nga nakalatas sa
kalangitan, SI JESUS ANG ANAK SA DIOS pangusgan ta pagkupot ang atong tinuohan. Kay
ang atong labaw nga Sacerdote dili siya usa nga dili arang mabati sa pagkalooy kanato sa
atong mga kaluyahon, hinonoa wala makasala. Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita sa
trono sa grasya, aron makadawat kita’g kalooy ug makakaplag kita’g grasya nga makatabang
kanato sa panahon sa pagpanginahanglan.”—Hebreohanon 4:14-16
Timan-i ang kasiguruhan nag ana-a si Jesus ingon nga atong personal nga representante sa langit. “Gitintal sa bisan unsang paagi, sama da kanato”. Nalooy, mibati sa atong mga kaluyahan.” “Mitabang kanato
panahon sa atong panginanghanglan.” Uban ni Jesus ingon nga atong labaw ng Pari kita wala na mahilayo
gikan ka niya didto sa langit;
Si Kristo magapaduol kanato ngadto sa presensiya sa Dios. Way katarungan nga kita giduol aron sa
paghangyo diha sa trono sa grasya uban ang dakung pagsalig.”
Unsa nga dapit ang gipuy-an ni Jesus didto sa Langit?
“Apan sa nakahimo sa si kristo sa usa ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapanahonan siga INILINGKOD SA TOO ( NGA TRONO) SA DIOS.”—( Heb. 10:12)
Ang buhi nga Kristo—kinsa makasabut maoy atong personal nga representante didto sa trono “sa
toong kamot sa Dios.”
Giunsa pag andam sa kinabuhi ni Jesus nga siya mahimong atong Pari?
“Busa gikinahanglan nga pagahimoon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang
mga igsoon aron mahimo siyang maloloy-on ug kasaligan labaw nga sacerdote diha sa pagpangalagad alang sa Dios, sa paghimog halad-pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. Kay
maingon nga siya gayud naka-antus man sa diha nga gitintal siya, nan, MAKAHIMO SIYA SA
PAGTABANG kanila nga mga ginatintal.”—Hebreohanon 2:17,18.
Atong “igsoon” Kinsa nakapahat sa atong pagkatawhanon “gitintal” sama kanato karon ato nang
labaw nga pari didto sa too nga trono sa Dios. “Gihimo sama” kanato, nasayod siya sa atong dangatan. Siya
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kanhi gigutom, giuhaw, gitintal, ug gikapoy. Siya nagbati alang sa panginahanglan sa kalooy ug pagsabut.
Apan labaw sa tanan, si Jesus angayan nga atong labaw ng Pari tungod kay siya nagpakamatay aron
“mahimong kabayaran” alang sa tanan natong kasal-anan. Iyang gibayaran ang bili sa atong mga sala
pinaagi sa pagpakamatay alang kanato. Mao kini ang mensahe, ang ebangelyo, ang maayong balita alang
sa tanang nilalang bisan asa ug alang sa tanang panahon.
Usa sa atong Bible School Director nagpahat niini nga kasinati-an: “sa dihang tres anyos na ang among
kamanghuran nga anak nga babaye, naipit ang iyang tudlo sa mapilo-pilo nga bangko, ug na buak ang
bokog, sa gidala namo siya sa doctor, ang iyang singgit ug hilak sa kasakit nakapasigi sa among kasing-kasing. Ug gibati kini sa among lima ka tuig nga anak , ug dili nako malimtan ang iyang mga pulong human
maatiman sa doctor ang iyang manghod, nga nag-ingon samtang naghilak.” Daddy, maayo unta ang ako
nalang tudlo ang naipit.”
Sa dihang nilalang dugmukon tungod sa sala ug gihukman sa walay katapusan nga kamatayunm si
Jesus miingon “Amahan ko, unta ako na lang, ”ug gihatag sa Amahan ang pangandoy ni Jesus sa Krus ang
atong Manluluwas nakasinati sa matag kaguol nga atong giantus ug mas daghan pa!

2. ANG EBANGHILYO SA DAANG TOGON

Sa dihang ang katawhan sa Israel nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai, Ang Dios nagmando kang Moises sa pagtukod sa temporaryo nga santuaryo alang sa pagsimba sumala sa sumbana nga gipakita kanimo
(MOISES) didto sa Bukid” (EXO. 25:40) dul-an sa 500 ka tuig ang milabay, ang dako nga templo ni Haring
Solomon gialisdan temporaryo nga santuaryo. Ug ang templo nga gitukod sama gayud sa plano sa temporaryo nga (Templo) Santuaryo.
Sa dihang gihatagan si Moises sa Dios sa kamanduan pagtukod sa Santuaryo, unsay pinasahi nga
katuyuan nga anaa sa iyang hunahuna?
“Ug pabuhaton mo sila ug usa ka balaang poloy-anan alang kanako aron MAGAPUYO SA
TALIWALA NILA”—(EXODO 25:8)
Sala maoy hinungdan sa makasusubong panagbulag tali sa katawhan ug sa Dios. Ang santuaryo,
dayon templo, mahimong sentro sa relihiyosong pagkinabuhi ug pagsimba panahon sa daang togon. Matag
buntag ug gabii ang katawhan magakatigum palibut sa santuaryo mga makigdugtong uban sa Dios pagampo, aron (Lukas 1:9-10) pag-angkon sa mga saad sa Dios: “Ako makigtagbo kanimo” (Exodu 30:6).
Ang Daang Tugon nagatudlo sa samang ebanghilyo sa kaluwasan maingon man sa bag-ong alang
kanato ug nagministeryop nganhi kanato ingon nga atong labaw ng Pari didto sa langitnon nga santuaryo.

3. ANG PAGMINISTERYO NI JESUS ALANG KANATO GIPADAYAG
DIHA SA SANTUARYO:

Ang Santuaryo ug ang mga pagserbisyo gi-padayag sa ginabuhat karon ni Jesus didto sa langitnong
templo, ug unsay iyang gibuhat karon dinhi sa yuta aron pagsankop ug paggiya sa matag usa kanato sa
atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.
Tungod kay ang yutan-on nga santuaryo nagsumbanan man sa Langitnon nga templo, kini landong
sa langitnon nga santuaryo diin si Kristo karon nagministeryo: EXO. 25:40 naghulagway sa mga serbisyo
og seremonyas dadto sa santuaryo sa kamingawan sa dako nga detalye. Ang mubo nga hulagway sa mga
kagamitan sa santuaryo makita sa bag-ong tugom:
“Ang nahaunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba ug sa yutan-ong dapit nga
balaan. Kay diha may giandam nga usa ka tabernaculo, ang pangunahan, diin diha tungtunganan sa lamparahan, ug lamisa ug ang mga tinapay ng gibutang sa atubangan sa Dios; kini
gitawag nga dapit nga balaan. Sa luyo sa ikaduhang tabil diha ang tabernaculo nga gitawag
labing balaan, nga bini diha ang bulawan halaran nga insinsohanan ug ang arka sa pakigsaad,
nga hinal-upan og bulawan sa tanan bahin niini, diin gibutang ang tibud nga bulawan sa tanan
nga sa sulod niini diha ang mana. Ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing, ug ang mga
papan nga gisulatan sa pakigsaad. Sa ibabaw niini diha ang mga kirubin sa himaya, nga nanaglandang sa dapit nga pasig-ulian.”—(HEBREOHANON 9:1-5)
Ang Santuaryo adunay duha ka kwarto, ang balaang dapit ug labing balaang dapit. Ang hawanan atua
atubangan sa santuaryo. Sa kwiti sa hawanan nagbarug ang altar nga bronse diin ang mga pari maghalad
ug mga sakripisyo ug ang plangana diin sila manghugas.
Ang mga halad diha sa bronze nga altar nagsimbolokang Jesus, nga pinaagi sa kamatayon sa krus nahimong “Ang Karnero sa Dios” nga nagkuha sa sala sa kalibutan! “ ( Juan 1:29) sa dihang ang naghinulsol nga
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makasasala moduol sa altar uban sa iyang halad ug mosugid sa iyang sala, madawat niya ang kapasayloan
ug paglimyo. Sa samang paagi, ang makasasala karon makabaton ug kapasayloan ng paglimpiyo pinaagi sa
dugo ni kristo ( 1 Juan 1:9)
Diha sa unang lawak kon balaang dapit ang pito ka kandilaryo nagasiga sa walay undang, nagkahulugan si Jesus nga walay undang, “Kahayag sa kalibutan”. Ang lamesa nga may tinapay nagkahulugan siya
ang katagbawan sa atong physical ug spiritual nga kagutom ingon nga “Tinapay sa kinabuhi. ( Juan 6:35)
Ang bulawan nga altar sa insenso nagkahulugan ang ministeryo sa pag ampo ni Jesus alang kanato
diha sa presensya sa Dios ( Pinadayag 8:3,4 )
Ang ikaduhang kwarto, kon labing balaang dapit, anaa ang bulawan nga arka sa pakigsaad – nagsimbolo sa trono sa Dios. Ang tabon sa pasig-uli kon lingkoranan sa kaluoy, nagreoresenta sa pagpatiwala ni
kristo ang atong labaw ng Pari, nga nag patiwala sa mga makasasala nga katauhan nga nag lapas sa kasuguan sa Dios. Ang duha sa papan sa bato sa napulo ka mga sugo gibutang ubos sa lingkuranan sa kalooy.
Ang bulawang chirubin sa himaya naglandong sa ling kwanan sa kaluoy sa matag tumoy sa arka. Ang
mahimaya og kahayag nag dan-ag niining duga ka cherubim nagsimbolo sa presinsiya sa Dios.
And kurtina nga nagtabon sa balaang dapit gikan sa panan-aw sa katawhan samtang ang kaparian
nagministeryo alang kanila didto sa hawanan. Ang ikaduhang kurtina sa atubangan sa labing balaang dapit
nagtabon sa ikaduhang kwarto gikan sa mga pari nga misulod sa unang kwarto sa Santuaryo.
Sa pagkamatay ni Jesus, unsay nahitabo sa kurtina?
“Ang tabil sa templo nagisi sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos.” —Mateo 27:51
Ang labing balaan nga dapit nagpadayag sa pagkamatay ni Jesus. Human namatay si Jesus walay tabil
nga nag-ulang sa Dios ug sa sincero nga magtotoo; si Jesus mismo ang atong labing labaw nga Pari nagdala
kanato ngadto sa presensiya sa Dios. Aduna kita’y kadugtungan ngadto sa trono sa langit tungod ni Jesus
nga atong Labaw nga Pari sa to-ong kamot sa Dios. Si Jesus ang nakapahimo kanato nga makaduol ngadto
sa presensiya sa Dios – ngadto sa kasingkasing sa Amahan sa Gugma.”

4. ANG PAGPADAYAG NI KRISTO SA IYANG KAMATAYON ARON
PAGLUWAS KANATO.

Ingon nga ang yutan-ong Santuaryo nagserbisyo nga landong sa langitnon nga templo diin si Jesus nagalagad karon alang kanato, ang mga serbisyo nga gihimo dinhi sa yutan-ong Santuaryo, kopya ug landong
lamang kini sa serbisyo didto sa langit (Heb. 8:5 ) apan adunay makatarunganon nga kalainan: ang mga
pari nga nagserbisyo sa yutan-ong Santuaryo dili sila sa ilang kaugalingon makapasaylo sa sala, apan didto
sa krus si Jesus “Nagpakita sa makausa alang sa tanan sa katapusan sa kapanahunan aron pag wagtang sa
sala pinaagi sa iyang paghalad.” (Heb. 9:26)
Ang daang tugon sa Leveticos naghulagway sa detalye sa serbisyo nga gipadala sa santuaryo. Ang
mga seremonyas gibalhin ug ang tinuig nga serbisyo ( sa giya 13 ang tinuig nga serbisyo).
Diha sa matag adlaw nga serbisyo, ang mga pari maghalad alang sa individual ug alang sa tibuok
kongregasyon kon ang tawo makasala, siya magdala sa walay buling nga mananap ingon nga halad sa sala.
“Ibutang ng iyang mga kamot sa halad sa sala ug ihawon diha sa dapit sa halaran sa sinunog.” (Lev. 4:29)
Ang sala sa makasasala kinahanglan matransfer ngadto sa walay sala nga mananap pinaagi sa pagsugid sa sala ug ang pagbutang sa mga kamot. Kini nagsimbolo kang kristo nga nagkuha sa adtong mga
sala didto sa calbaryo. Ang walay sala nahimong “sala alang kanato” (II Cor. 5:21) ang gisakripisyo nga
mananap kinahanglan patyon ug ang dugo i-ula tungod kay nagatudlo kini ngadto sa labaw nga silot nga
giantos ni Kristo sa krus

5. NGANO MAN NGA ANG DUGO?

“Kon walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan” ( Heb. 9:22 ) unsay nahitabo sa daang tugon nga
santuaryo nga nagpunting ngadto kang kristo ang usa ka dako nga buhat sa pagluwas. Nga nagpakamatay alang sa atong mga sala, siya misulod sa balaang dapit sa makausa alang sa tanan pinaagi sa iyang
kaugalingon dugo.” Nga nakabaton sa walay katapusang pagtubos “alang kanato (verse 12). Sa dihang ang
dugo ni jesus gi-ula didto sa krus alang sa atong mga sala. “Ang tabil sa templo (sa Jerusalem) nagisi sa
duha ka bahin gikan sa taas, ngadto sa ubos” Meteo 27:51) tungod sa pag sakripisyo ni Jesus didto sa krus,
ang mga mananap nga halad wala gikinahanglan.

6. ANG PAGPADAYAG SA KINABUHI NI JESUS SA PAGLUWAS
KANATO.
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Unsang adlaw-adlaw nga ginbuhaton ni Jesus didto sa Langitnon nga Templo?
“Busa sa tanang panahon( sa walay katapusan) siya aron makaluwas sa mga maduol
(Kaniya) sa Dios pinaagi kaniya, SANGLIT BUHI MAN SIYA SA KANUNAY ARON SA PAGPANGAMOYO ALANG KANILA.”—(Hebreohanon 7:25)
Si Jesus karon buhi aron pagpresentar sa iyang dugo, sa iyang paghalad tungod kanato. Karon siya
nagbuhat sa makugihon gayud aron sa pagluwas sa matag nilalang gikan sa katalagman sa sala. Ang uban
sayop sa ilang pangagpas nga, ingon nga atong tigpataliwala, si Jesus atoa sa langit nagyango-yango sa
matig-a nga Dios aron kita mapasaylo gani ang Dios mismo mao nalipay pagdawat sa iyang anak nga nagsakripisyo alang kanato.
Ingon nga atong labawng Pari didto sa langit, si Kristo usab naghangyo uban sa katawhan. Siya nagatabang niadtong wala nay pagtagad ug pagbati nga makalantaw pag-usab sa grasya. Aron pagtabang niadtong nangbungkag nga mga makasasala paghupot sa paglaum sa ebangelyo, ug pagtabang sa mga tumotoo
pagpangita’g dugang kadato sa pulong sa Dios ug dugang gahum sa pag-ampo.
Si Jesus naga-umol sa atong mga kinabohi nga mahi-ayon uban sa mga kasuguan sa Dios ug nagatabang kanato sa pag-ugmad sa mga kanaiya nga makabarog sa pagsulay sa kapanahunan.
Ang Dios nagpaubos dinhi sa kalibutan, ug karon, ingon nga labawng Pari ug Tigpataliwala, “Siya
kanunay buhi” aron paggiya sa katawhan pagdawat sa iyang kamatayon alang sa ilang mga sala. Bisan
tuod nga siya nagpasig-oli sa nahulog nga kalibutan diha sa Krus, siya dili makaluwas kanato kon dili nato
dawaton ang iyang Grasya. Ang katawhan dili mawala tungod kay sila mga makasasala, apan tungod sa
ilang pagdumili sa pagdawat sa pasaylo nga gihanyag ni Kristo Jesus.
Ang sala nakabungkag sa suod nga relasyon ni Adan ug ni Eba sa kalipay kauban sa Dios. Apan si
Jesus nga kordero sa Dios, nagpakamatay aron paghigawas sa tanang katawohan gikan sa sala ug ipasig-uli
kining nawala nga panaghigala.
Ikaw ba nakadiskobre kaniya ingon nga imong labawng Pari, kanang usa, kansa nagpakabuhi sa walay
katapusan aron pagpadayon sa kasuod nga relasyon nganhi kanato?
Ang Sacripisyo sa kamatayon ni Kristo talagsaon nga walay sama ang langitnong sakripisyo ni Kristo
walay ikatandi. Si Kristo lamang ang magadala sa Dios sa kasuod dinhi sa atong kiliran. Si Kristo lamang
ang makahimo sa Balaang Spiriu nga magapuyo sa atong kasing-kasing. Iyang gihukasan ang iyang
kaugalingon aron kita mapuno angay siya sa samang pakigsaad gikan kanato.
Ato siyang dawaton sa ti-unay ingon nga atong manluluwas ug Agalon sa atong kinabuhi.
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PAGSUSI GIYA 13

Gikan Sa Sad-an Nga Makasasala
Ngadto Sa Pinasaylo Nga Balaan

W

alay hulma o marka sa mga tudlo. Walay bisan unsang himan (armas) nga maka discobre.
Walay usa nga nakakita sa mamumuno nga misulod sa opisina sa doctor. Ni adunay usa nga
nakadungog ug buto gikan sa armas. Apan ang doctor nakita nga nagbuy-od na likod sa iyang
lamesa. Lima ka bala ang milapus sa iyang sinina.
Daw usa ka hingpit nga krimin. Sa una ang police wala gyud makakita ug hinungdan o temailhan.
Apan dunay ilang namatikdan nga usa ka gamay nga alambre gibugkos sa holder sa lapis diha sa lamesa
sa doctor. Ang holder sa lapis, ilang nahibaluan, nga adunay gitago nga microphone nga gigamit sa doctor
pagrecord sa iyang conversasyon uban sa mga pasente nga iyang tambagan.
Gipaminawan dayon sa mga imbistegador ang tape, ug sa ilang kahibulong, ilang nabati ang replay sa
crimin. Usa ka ginganlan ug Anthony misulod sa opisina nga nakiglalis sa doctor. Adunay tingog sa mga
buto, ang tape natapus sa makalilisang nga ogumod sa doctor, nga namatay diha sa carpet sa solod.
Matag dautang binuhatan kini naka-record. Ang mamumono naghunahuna nga ang crimin iyang nahimo kini hangtud magpabilin nga tinago kon secreto siya maampingon nga walay mabilin nga tima-ilhan
aron dili siya mahibaluan. Apan ang tape nagbutyag sa tibuok sugilanon.
Niini nga giya atong tun-an mahitungod sa katapusang paghukom sa Dios sa diha nga ang katawhan
“pagahukman sumala sa ilang mga binuhatan nga nasulat sa mga basahon” (Pinadayag 20:12) niadtong
wala pa makadawat ni Kristo nga elang manluluwas, kini dili maayong balita alang kanila. Apan ang paghukom kini maayong balita alang niadtong na kakaplag ug kasigurohan diha kang Kristo.

1. UNSAON NIMO PAG-ATUBANG SA HUKMANAN NGA WALAY
KUKAHADLOK.

Kinsa ang maghukom sa kalibutan?
“Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa, hinonoa ang tanang paghukom gitugyan
niya ngadto sa anak.”—Juan 5:22.
Giunsa sa krus pag-andam si Kristo nga mahimog atong maghuhukom?
Kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarong sa tawo nga may pagtoo kang
Jesus”.— Roma 3:25,26.
Ang kamatayon ni Kristo ingon nga halili kanato nakahimo kaniya sa pagbuhat sa pariho, matarong
nga maghuhukom, ug maluloy-ong magpataliwala nga makapasaylo sa naghinulsol nga makasasala.
Sa dihang ang nanan-aw nga universo nangutana niini nga pangutana, “unsaon sa usa ka walay paborpabor nga maghuhukom. Modeklarar sa usa ka makasasala nga tawo nga dili sad-an? “Si Kristo makatubag
pinaagi sa pagtudlo sa mga uwat sa iyang mga palad. Iyang nadawat ang matarong nga silot alang sa atong
mga sala sa iyang kaugalingong lawas.
Ang mga libro sa langit nagpreserbar sa mga record sa matag kinabuhi sa tawo, ug kini nga mga record
gitagsa-tagsa unya sa paghukom (Rev. 20:12). Mao kana ang dili maayo nga balita alang niadtong naghunahuna sa ilang tinago ug secreto nga mga sala nga dili magapahinumdan kanila. Apan adunay kahibulongang maayong balita alang sa tanan nga senciro nagdawat kang Kristo ingon nga ilang manlalaban sa
langit: “ang dugo ni Jesus… magaputli kanato gikan sa tanang sala”. (1 Juan 1:7) unsay gihanyag ni Jesus
baylo alang sa atong pagkinabuhi sa Sala?
“Tungod kanato siya nga wala makasinati ug sala gihimo niya nga sala, aron diha kaniya
kita mahimong pagkamatarong nga anaa sa Dios.”—(II Copinto 5:21)
Ang atong kinabuhi sa sala gibaylo alang sa hingpit ug matarong nga kinabuhi ni Kristo. Tungod sa
kamatayon ug walay sala nga kinabuhi ni Jesus, and Dios makapasaylo kanato ug tagdon kita sama nga
wala kita’y sala.
Unsay naka-angayan ni Jesus nga atong manlalaban ug maghuhukom?

2. SI KRISTO MIABUT SA TUKMANG PANAHON.
Sa iyang pagbautismo, si Jesus gidihog pinaagi sa Balaang Spiritu:
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“Ug sa nabautismohan na si Jesus, siya mihaw-as dayon gikan sa tubig, ug tan-awa, ug tanawa na abli ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon ug
salampati, ug mipahiluna kini diha sa ibabaw niya: ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit
nag-ingon “kini mao ang akong Anak nga pinalangga: kaniya may kalipay ako”.—(Mateo 3:
16,17)
Nga nagasunod sa pagdihog ni Kristo pinaagi sa Balaang Spiritu sa iyang pagbautismo, ang mga tinunan nagpahibalo:
“Among Nakaplagan ang Misiyas (Ang Kristo).”—Juan 1:41
Ang mga tinun-an nasayod nga ang hebreo nga pulong “Misiyas” ug sa Grego nga pulong “Kristo”
pariho nagkahulugan ug “Ang usa na dinihog”.
Si Lukas ang discepulo ni Jesus, nagrecord sa pitsa sa pagdihog ni Jesus ingon nga misiyas sa ika kinsi
ka tuig ni Tiberius Caesar (Lukas 3:1)
Alang kanato kadto tuig sa 27 A.D. Kapin sa 500 ka mga tuig sa wala pa si Jesus moanhi, ang propeta
Daniel naghatag nga si Jesus pagadihogan ingon nga Misiyas sa tuig A.D. 27.
“Gikan sa pag-issue sa decree pagtukod pagusab sa Jerusalem hangtud sa pagabut sa “usa nga dinihog”, adunay pito “kapito” ka (semana) ug 62 ka pito (Dan. 9:25)
(Pito ka semana ug 62 ka semana ni total ug 483 ka mga adlaw (7X69) = 483 ka mga adlaw. Sa tagna sa
Bibliya ang usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig (Ezekel 4:6, numeros 14:34) busa ang 483 ka mga adlaw
483 ka mga tuig. Si Daniel nagtagna nga adunay mando sa pagpasig-uli sa pagtukod pagusab sa Jerusalem,
ug tukma nga 483 ka mga tuig human niini nga mando, ang misiyas mopadayag.
Si Jesus ba mipadayag ingon nga misiyas sa gitagna nga panahon? O’o tungod kay si Artaxerses
nag-issue sa balaud sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem sa 457 B.C (Ezra 7:7 – 26). (Ang 457 B.C + 27 A.D =
484) ang balaud magpadayon sa tuig 457 ug si Kristo nadihugan panahon sa 27 A.D. busa ang tukma nga
panahon mao ang 483 ka mga tuig.)
Sa maong tukma nga panahon, sa 27.A.D, si Jesus mipakita uban ang mensahe: “Ang panahon miabut
na” (Marcos 1:15). Ang tukma nga pagpamatuod nga si Jesus sa Nazareth maoy tinuod nga misiyas, ang
Dios sa tawhanon nga unod.
Unsa ka dugay si Jesus nagpamatuod niini nga gasa?
“Ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan alang sa usa ka seman: —Daniel 9:27, unang bahin.
“kon atong i-aplicar ang adlaw-tuig nga principyo kini nga “Semana” mahimo nga pito ka tuig. Busa,
sulod sa pito ka tuig-gikan sa 27A.D. ngadto sa 34 A.D. – si Jesus” magpamatuod sa pakigsaad “Tugon”,
iya kining gibuhat ngadto kang Adan ug Eba human sila nagpakasala. Ang Dios naghimo’g pakigsaad, nga
iyang luwason ang katawhan gikan sa sala pinaagi sa kamatayon sa usa nga iyang ipadala aron mamatay
alang kanato (Genesis 3:15)
Unsay mahitabo sa tunga-tunga sa 70 ka semana?
“Ug sa tunga-tunga sa pito (ka semana) iyang pagatapuson ang mga pagsakrpisyo ug mga
paghalad.” Daniel 9:27.
Si Jesus gilansang sa Krus sa tuig 31 A.D. “Sa tunga-tunga sa Semana” ug sa tukmang takna sa iyang
kamatayon, ang Dios migisi sa table sa templo… sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos.” (Mateo 27:
51).
Ang sacripisyong halad pagapatyon na (ang simbolo ni Jesus” nga kordero sa Dios”) nakaikyas gekan
sa mga kamot sa Pari. Kini ang ilhanan nga ang Dios wala na motugot sa tawo nga maghalad ug sakripisyo
nga mananap. Katumanan sa tagna ngadto sa sinulat. Si Jesus” nagbutang ug katapusan sa “(mga paghalad)
bisan unsang matang sa sakripisyo nga ihalad. Sukad sa kamatayon ni Kristo, ang katawhan nakakuha
ug kadugtungan sa Dios dili pinaagi sa mananap nga paghalad ug sa tawhanon nga pari, apan pinaagi sa
misiyas, ang kordero sa Dios ug atong labawng pari.

3. ANG KASIGUROHAN SA PINASAYLO NGA MGA SALA:

Sumala sa tagna ni Daniel, ngano nga si Jesus namatay?
“Ang usa nga dinihog mahunong apan dili sa iyang kaugalingon”.—Daniel 9:26.
Didto sa krus, si Jesus” Nahunong”. Siya namatay, “Apan dili sa iyang kaugalingon, “dili
pagbayad sa silot alang sa iyang sala, apan ang pagbayad sa silot sa tibuok kalibutan.
Unsaon nato sa pagkahibalo nga ang Dios nagpasaylo sa tanan natong mga sala?
“Ang pagkamatarung gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Kristo, alang sa tanan

52 PAGSUSI
nga magatoo, kay walay kalainan sa Judio ug sa mga hentil. SANGLIT NAKASALA MAN ANG
TANAN ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sila PAGAMATARUNGAN PINAAGI SA IYANG
GRASYA, ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus, nga gitanyag sa
Dios ingon nga halad pasig-uli PINAAGI SA IYANG DUGO, sa maong halad nga pagadawaton
PINAAGI SA PAGTOO.”—Roma 3:22-25.
Ang punto niini nga bersikolo mao: “Kitang tanan nakasala”, apan tungod sa grasya sa Dios ang tanan
namatarong, nga adunay, “Pagtoo” sa gahum sa paglimpiyo sa dugo ni Kristo. Kon kita namatarung, ang
dios magdeklarar kanato nga dili sad-an, nga wala-on ang tanan natong nangaging kalapasan sa sala. Ug
ang Dios magadeklarar kanato mga matarong: “Ang pagkamatarung gikan sa Dios magaabut pinaagi sa
pagtoo diha kang Jesu-Kristo.”
Kitang tanang nga nagkagidlay sa pagpaningkamot sa pagkamaayo, pagsukod sa atong kaugalingon,
makakaplag sa tinuod nga pagpahulay sa maluloy-ong pagdawat ni Kristo. Siya nagsaad, “Umari kanako
kamong tanan nga nabudlayan ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo” (Mateo 11:28) kitang tanang
nabudlayan ug nabug-atan sa mga pangus sa nangagi ug pinaagi sa sakit sa kawalad-on ug kaulawan,
makakaplag ug kalinaw diha kang Kristo.

4. TAKNA NGA SUGDAN ANG PAGHUKOM

Sa Daniel Kapitolo 8 ang manulunda nagpakita sa profeta sa dako nga talan-awan sa umalabut nakita
ni Daniel (1) Carnero (2) laki nga kanding (3) usa sa duha ka sungay mitubo nga gamhanan”, (Daniel 9:8,9)
simbolo nga nagkahulogan: (1) medo Persia (2) Greece (3) Roma. Daniel 8;1 – 12, 20-26)
Unsa ang upat ka bahin sa tagna?
“Hangtud kanus-a ang panan-awon mahitungod sa dayon nga halad-sinunog matuman…
2 ug siya miingon kanako: Hangtud sa daruha ka libo ug tutolo ka gatus ka mga gabii ug mga
buntag, unya ang balaang puloy-anan pagalinisan.”—Daniel 8:13,14.
Ang 2,300 ka mga adlaw, 2,300 usab ka mga tuig, ang usa ka adlaw katumbas sa usa ka tuig (Eze. 4:
6).. 70 ka semana, og 490 ka mga tuig naglakip sa unang bahin sa 2,300 ka mga tuig. Pariho ang panahon
nagsugod sa tuig 457 B.C. sa dihang ang Persia nag-issue ug balaod “Pagpasig-uli pagtukod pag-usab sa
Jerusalem.” Kuha-an sa 490 ka tuig gikan sa 2,300 katuig, adunay nahabilin nga 1,810. idugang ang 34 A.D.
sa 1,810 adunay 1,810, adunay 1844 A.D. ka mga katuigan. Busa ang 2,300 ka mga adlaw kon tuig nagsugod
sa tuig 457 B.C. ug natapus sa tuig 1844 A.D. mao kini ang gitagal nga panahon sa paglimpiyo sa langitnon
nga santuaryo.

5. PAGLIMPIYO SA LANGITNONG SANTUARYO USA KA PAGHUKOM.

Ang manulonda nagsulti kang Daniel nga sa 1844, sa katapusan sa 2,300 ka mga tuig.” Ang santuaryo
pagalimpiyohan”, (Daniel 8:14). Apan unsay ipasabut niini? Sukad sa A.D. 70 sa dihang gigun-ob sa mga
Romano ang Templo sa Jerusalem, ang katawhan sa Dios nawad-an sa templo dinhi sa yuta busa ang santuaryo pagalinisan, nga nagsugod sa 1844, nga mao ang langitnong santuaryo diin ang yutan-ong templo
maoy landing ngadto sa langitnon.
Karon unsay buot ipasabut sa pagalinisan ang langitnong Santuaryo? Sa karaang Israel gitawag kini
nga adlaw sa paglimpiyo sa yutan-on nga santuaryo YOMKIPPUR. Ang adlaw sa pagpasig-uli, kon adlaw
sa paghukom.
Sa atong nadiskobrehan sa Giya 12, ang ginbuhaton ni Kristo alang kanato didto sa santuaryo adunay
duha ka hulagway:
(1) Ang adlaw-adlaw nga paghalad nga gitumbok sa ministeryo sa pari diha sa unang kuarto sa templo,
nga mao ang balaang dapit.
(2) Ang tinuig nga paghalad nga nagtumong ngadto sa labang Pari nga pagministeryo ngadto sa ikaduha
nga lawak, nga mao ang labing Balaan nga Dapit. (Leviticos 16).
Sa yutan-on nga santuaryo, sa diha nga ang katawhan mangumpisal sa ilang mga sala kada adlaw, ang
dugo sa giohaw nga mananap gisablig didto sa kilid/skina sa alter, dayon ibalhin ngadto sa Balaan nga
Dapit (Lev. 4&6). Kini nagsimbolo, sa adlaw-adlaw nga kumpisal sa mga sala nga dad-on sa santuaryo ug
pasagdan didto.
Dayon, sa matagtuig, sa adlaw sa pagpasig-ali, ang santuaryo nalinisan gikan sa tanang sala nga
gikumpisal panahon sa milabay nga tuig. (Lev. 16). Aron sa pag-epikto niini nga paglinis, ang labawng Pari
maghimo ug pinasahing pagsakripisyo sa gihalad nga kanding. Iya dayon dad-on and dugo didto sa labing
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Balaang Dapit ug isablig kining dugo sa paglimpiyo diha sa tabon sa pagpasig-uli aron pagpakita nga ang
dugo ni Jesus, ang umalabut nga man-luluwas, maoy mobayad sa silot alang sa sala.
Ang labawng pari dayon magakuha sa gikompisal nga mga sala gikan sa templo ug ibutang kini
ngadto sa ulo sa laing kanding nga dad-on didto sa kamingawan aron mamatay. (Lev. 16:20).
Kini nga ceremonyas sa tinuig nga Adlaw sa pagpasig-uli nagalinis sa santuaryo gikonsiderar nga dili
matarong ug “giputol” gikan sa “katawhan sa Dios”. (23:29).
Ang gihimo sa labawng pari nga simbolikal sa matag tuig, gihimo ni Jesus sa makausa ra alang sa
tanang panahon ingon nga atong labawng pari (Heb. 9:6-12).
Sa dakung adlaw sa paghukom iyang kuhaon gikan sa santuaryo ang gikumpisal ang atong mga sala
siya sa walay katapusan magapala sa atong mga sala niana nga panahon. (Acts 3:19) kini nga ministeryo
maoy buhat sa paghukom nga gisugdan ni Jesus sa 1844.
Sa tuig 1844 sa dihang gisugdan ang takna sa paghukom sa Dios didto sa langit, ang mensahe sa paghukom gisugdan sa pagwali sa tibuok kalibutan (Rev. 14:4-7).
Ang Giya pagdiscobre sa umalabut maoy magadala niini nga mensahe.

6. PAG-ATUBANG SA RECORD SA IMONG KINABUHI SA ADLAW SA
PAGHUKOM.

Sukad sa 1844 si Kristo, ingon nga maghuhukom, nagsusi na sa matag record sa kadatawo nga nagpakabuhi aron mapamatud-an kinsa ang maluwas hangtud pag-abut ni Jesus. Ingon nga atong maghuhukom
“Palaon Tanan” ni Jesus ang mga sala sa mga matarung gikan sa record sa ilang kinabuhi didto sa langit.
(Buhat 3:19)
Sa dihang ang imo ngalan mogawas sa paghukom, sayon ra ang pag-atubang sa record sa imong
kinabuhi-kon imong gidawat si Kristo ingon nga imong halili kon puli. Ug kon ang paghukom sa mga
matarung nahuman na, si Jesus mobalik dinhi sa yuta aron sa pagbalus kanila (Rev. 22:12,14).
Andam ka ba pagbalik ni Jesus? O aduna bay mga butang nga nakapatago kanimo gikan kaniya?
Aduna kabay bukas ug matuod nga relasyon niadtong usa nga nagasaad kanimo:
“Kon isugid ta ang atong mga sala siya kasalingan ug makatarunganon nga tungod niana
mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon.”—I Juan 1:9.
Ang pagkumpisal nagkahulogan sa pag-uyon sa pag-atubang sa atong mga sala, ang pagdawat sa
kapasayloan sa Dios, ug pagdawat sa atong panginahanglan sa iyang gahum ug grasya.
Samtang nagabisita sa usa ka binilanggo sa Potsdam, si King Frederich William I, naminaw sa pila ka
mga binilanggo nga nanumpa nga ang mapihigon nga maghuhukom mga kabatok nga mga saksi, ug ang
mga mapasagaron ug walay tanlag nga mga abugado maoy responsabli sa ilang pagka-bilanggo.
Gikan sa usa ngadto sa usa ka bilanggoan mao ra nga sugilanon sa sayop nga inocinte nagpadayon.
Apan usa ka bilanggoan diin usa ka binilango walay ikasulti. Natingala ang hari ug nagpasi-aw,
“Akong nakita nga ikaw inocente usab,” “Dili imong kamahalan”, ang binilanggo mitubag,” Ako makasasala ug angayan lang modawat niining tanan”.
Ang hari mitawag sa guardiya ug miingon: “Hoy, dali buhii kining lampingasan, sa dili pa niya matakdan kining mga inocenting katawhan.”
Unsaon nato pagpangandam alang sa paghukom? Unsaun nato nga maandam alang sa pagbalik ni
Kristo? Walay lain kon dili ang matinudanon nga pagkumpisal diha sa kamatuoran: Angay lang nga akong
dawaton ang silot sa kamatayon sa akong mga sala, apan adunay mikuha sa akong dapit ug gihatag kanako
ang kahibulongang kapasayloan.
Himoa nga pakigsaad karon dayon nga bisan unsa ang mahitabo, imong huptan ang imong relasyon
uban kang Kristo mata por mata sa pagkamatinud-anon, sincero ug kinasingkasing.
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Ang Sekreto Sa Gitubag Nga Pagampo

S

i Anatoli Levitin, usa ka Ruso nga manunulat ug kasaysayan, naggugol ug panahon, katuigan didto
sa Siberian gulag diin ang pitisyon ngadto sa Dios dawnatan—ugan diha sa yuta. Apan mahibalo
siya nga adunay gahaum sa spirituhanon nga pagkinabuhi. “Ang pinakadaku nga milagro sa tanan
mao ang pag-ampo,” siya nagsulat,” mao lamang ang pagliso ko sa akong hunahuna ngadto sa Dios
ug dayon akong bation nga adunay kusog nga ibubo nganhi kanako, sa akong kalag, ug sa tibuok kong
galamhan. Unsa kini? Asa ako? Usa ka tigulang na nga tawo gikapoy na sa pagkinabuhi, nakakuha niini nga
kusog nga nagbag-o kanako ug nagluwas kanako, nga naga-isa kanako ibabaw sa yuta? Gikan kini gawas sa
akong galamhan ug walay puersa sa kalibutan nga makapugong niini.”
Niini nga giya atong makita nga ang pag-ampo makatabang kanato pagtukod sa lig-on nga relasyon uban sa Dios ug sa mahimsog nga kinabuhing Kristohanon kamo managpangilaba kanako, ug kamo
manag-adto ug manag-ampo kanako, ug ako magapatalinghog kaninyo. Ug kamo mangita kanako, ug
makakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako, sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong
bug-os nga kasingkasing!

1. PAGPAKIGSULTI UBAN SA DIOS

Unsaon nato pagsiguro nga ang Dios naminaw kanato sa atong pag-ampo?
”Ug kamo managpangilaba kanako, ug kamo manag-adto ug MANAG-AMPO KANAKO, ug
AKO MAGAPATALINGHUG KANINYO. Ug kamo mangita kanako, ug makakaplag kanako, sa
diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bug-os nga kasingkasing.”—(Jeremias 29:12,13)
Unsay kasigurohan nga gihatag ni Jesus nga siya magadungog ug magatubag sa atong pagampo?
“Ug ingnon ko kamo, Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita ug kamo makakaplag; panuktok, ug kamo pagaabihan.” (Lukas 11:9).
Ang Pag-ampo duha ka paagi sa pagsinultihanay. Mao kana ang gisaad ni Jesus:
“Tan-awa nagatindog ako sa pultahan ug nagatuktuk; kon may magapatalinghog sa akong
tingog ug moabli sa pultahan, kaniya mo sulod ako, ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya
ug siya uban kanako.” Unsa ka possibly ang magalingkod uban kanako.”—(Pinadayag 3:20)
Unsa ka possibly ang magalingkod uban sa panihapon ni Jesus sa maanindot nga gabii nga panagistorya? Una, pinaagi sa pagsulti kaniya sa tanan nga anaa sa akong kasingkasing sa pag-ampo. Ikaduha,
pinaagi sa pagpaminaw ug mayo. Samtang kita nakig-istorya pinaagi sa pag-ampo, ang Dios nakig sulti
kanato sa direkta. Ug pinaagi sa atong pagbasa sa pulong nga gibasa.
Ang pag-ampo mahimong dalan sa kinabuhi alang sa mga Kristohanon.
“PAGAMPO KAMO SA WALAY PAGHUNONG, pagmapasalamaton kamo sa walay paghunong, pag mapasalamaton kamo sa tanang panahon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha
kang Cristo Jesus alang kaninyo.”—I Tesalonica 5:16-18
Unsaon nato ”pag-ampo nga makanunayon”? Kinahanglan ba nga magaluhod kita kanunay sa tanang
panahon o kanunay magabalik-balik ug mga pulong alang sa atong pitisyon ug pagdayig? Dayag nalang
dili gayud. Apan bita kinahanglan magkinabuhi nga labing duol uban ni Jesus nga atong bation ang kagawasan pagpakigsulti kaniya sa bisan unsang urasa, bisan asa.
“Sa mabagang hut-ong sa katawhan sa kadalanan, taliwa sa imong transaksyon sa nigosyo, kita makahangyo sa atong petisyon ngadto sa Dios ug mangaliya alang sa balaang paggiya… kinahanglan kanunay
abli ang pultahan sa atong kasingkasing ug magpadayon ang imbitasyon nga si Jesus mosulod ug mopuyo
ingon nga Langitnong bisita sa atong kalag.” Steps to Christ, p.99.
Usa sa mga maayong paagi sa pag-uswag niining pagsuod nga relasyon mao ang pagtuon sa pagpamalandong sa atong pag-ampo.
“Pakatam-ison unta ang akong pagpamalandong kaniya: magakalipay ako kang JEHOVA”—Salmo 104:34.
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Ayaw pagdali-dali ngadto sa listahan sa mga paghangyo kon ikaw mag-ampo. Paghulat. Paminaw;
gamay nga pamalandong sa pag-ampo daku kaayo kini ug ikatabang sa imong relasyon sa Dios.
“Dumool ka sa Dios, ug Siya magaduol diha kanimo” Jacobo 4:8.
Sa kasu-od kita moduol kang Jesus, musamot ang atong pagsinati sa iyang presensiya busa kanunayon
ang pagpakigsulti nga distansiya diha kang Jesus; ug ayaw kabalaka sa dili maayo nga pagkamulong. Sulti
lang sa tarong ug dayag. Isulti ang tanan mong gibati, kay siya naka-agi na sa kaguol sa kamatayon aron
mahimo nimong labing suod nga higala.

2. UNSAON PAG-AMPO

Kon kita makigsaad diha sa pag-ampo, kita gustomosunod sa sumbanan sa pag-ampo sa Ginoo, ang
modelo nga pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa Iyong mga tinun-an agig tubag sa ilang paghangyo: “Tudlo-i
kami sa pag-ampo”
“Busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi: Amahan namo nga ana-a ka sa langit, pagbalaanon unta ang imong ngalan. Paanhia ang imong ginharian, pagabuhaton unta ang imong
kabubut-on, dinhi sa yuta maingon sa langit. Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matagadlaw; ug pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga
nakautang kanamo; ug ayaw kami itugyan sa panulay, kon dili luwasa kami gikan sa dautan
kay imo ang ginharian, ug ang gahum ug ang himaya, hangtud sa kahangturan… Amen.”—Mateo 6:9-13.
Sumala sa sumbanan gihatag si Jesus sa iyang pag-ampo, kinahanglan kita magaduol sa (Amahan)
Dios ingon nga atong Langitnon nga Amahan. Hangyo-a nga ang iyang kabubut-on maoy magadumala sa
atong mga kasingkassing sama sa iyang kabubut-on maoy sa tibuok nga kalangitan. Ato siyang gipangita
alang sa atong physical nga panginahanglan, alang sa kapasayloan, ug alang sa mapinasayloon nga kinaiya.
Hinumdumi nga ang atong abilidad sa pagsukol sa sala magagikan sa Dios. Ang pag-ampo ni Kristo naglakip sa expresyon sa pagdayeg.
Sa lain nga okasyon si Jesus nagmando sa iyang mga tinun-an sa pag-ampo ngadto sa Amahan” sa
akong ngalan’, (Juan 16:23) kana mao, ang pag-ampo nga nahiuyon sa mga principyo ni Jesus mao nga ang
mga kristohanon kanonay magatapus sa ilang mga pag-ampo niini nga mga pulong:” sa ngalan ni Jesus,
Amen”. Amen sa pulong nga Hebreo nagkahulogan ug, “Imo ang matuman”.
Bisan ug ang Pag-ampo sa Ginoo naghatag ug mga giya kon unsaon pag-ampo alang sa, ug unsaon
paghan-ay sa pag-ampo, ang atong pakigsulti sa Dios labing maayong buhat ingon nga hinugpong nga
paghan-ay sa kasingkasing.
Maka-ampo kita sa bisan unsa. Ang Dios nag-aghat kanato sa pag-ampo mahitungod sa kapasayloan alang sa atong mga sala (1 Juan 1:9), paguswag sa pagtoo, (Marcos 9:24) ang mga panginahanglan sa
kinabuhi, (Mateo 6:11) pag-ayo gikan sa mga sakit ug pag-antus (Jacobo 5:15) ug ang pagbubo sa Spiritu,
(Zech 10:1) si Jesus nagpasalig kanato nga kita makakuha sa tanan natong gikinahanglan ug pag-amuma
diha kaniya: walay labing diotay mahitungod sa pag-ampo. “ Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang
kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. “ (I Pedro 5:7)
Ang atong manluluwas interesado sa matag detalye sa atong mga kinabuh. Ang iyang kasingkasing
madasigon kon ang atong mga kasingkasing makaabut ngadto kaniya diha sa gugma ug sa pagtoo.

3. KINAUGALINGON NGA PAG-AMPO

Kasagaran kanato adunay mga butang nga dili nato mapahat o mabahin ngadto sa uban, bisan sa atong
pinakasuod nga higala, busa ang Dios nagimbitar kanato pagkuha niana nga lulan pinaagi sa kinaugalingon
nga pag-ampo: mag-inusara sa pag-ampo uban kaniya. Dili kay nagkinahanglan siya ug mga impormasyon.
Ang makagagahum nasayud sa atong mga tinago nga kahadlok, tinago nga mga katuyuan, ug mga tinago
nga mga kasilag, pagdummot ug kasuko labaw pa kay kanato pero kinahanglan atong ablihan atong kasingkasing ngadto sa usa nga nakahibalo kanato sa kasuod ug nahigugma kanato sa walay katapusan. Ang
pag-ayo magsugod sa diha nga mahikap ni Jesus ang atong samad.
Kon kita mag-ampo, si Jesus, ang atong labawng pari, ana-a sa duol magatabang kanato:
“Kay ang atong labawng sacerdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkalooy kanato
sa atong mga kaluyahon, hinonoa usa SIYA NGA SATANANG PAAGI GITINTAL INGON
KANATO, hinoon wala makasala. Sa ingon niaana uban sa pagsalig manuol kita sa trono sa
grasya, aron makadawat kita’g kaloooy ug makakaplag kita’g grasya nga makatabang kanato
sa panahon sa pagpanginahanglan.”—Hebreohanon 4:15,16.
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Imo bang gibati ang kabalaka, kaguol, sad-an? Ibuklad kini sa atubangan sa Ginoo. Siya magahatag sa
atong mga kinahanglan. Kinahanglan ba aduna kitay pinasahing dapit alang sa pribado nga pag-ampo?
“Apan ikaw, sa magaampo ka, sumulod ka sa imong lawak, ug takpi ang pultahan, ug magampo ka sa Imong Amahan nga anaa sa tago magabalus kanimo”.—(Mateo 6:6)
Dugang sa pag-ampo sa dihang magalakaw sa kalye, sa pagtrabaho, o nagmalipayon sa social nga
katiguman, matag adlaw alang sa personal nga pag-ampo ug pagtuon sa Bibluya. Himoa nga adlaw-adlaw
nga pakigtagbo uban sa Dios sa panahon nga bation sa ka-aktibo ug makahuna-huna sa maayo.

4. PUBLIKO NGA PAG-AMPO
Ang pakighiusa sa uban na gamugna sa pinasahi nga bugkos ug nagaimbitar sa gahum sa Dios sa
pinasahi nga paagi.
“Kay diin gani ang duha kon tulo magakatigum sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala”. —Mateo 18:20
Usa sa mga pinakadakong butang nga atong mahimo ingon nga pagampo sa kinabuhi. Ipakita sa
kabataan nga atong madala ang atong mga panginahanglan ngadto kaniya sa directa: sila malipay mahitungod sa Ginoo sa ilng Makita siya motubag sa pagampo sa practical ug detalye nga kinabuhi. Himoa nga ang
panimalay nga pagpasalamat panahon sa pagrelax ug pag-inambitay.

5. PITO KASECRETO SA GITUBAG NGA PAG-AMPO.

Pag-ampo ni Moises, ang Dagat nga pula napikas pag-ampo ni Elias, kalayo miabut gikan sa langit pagampo ni Daniel. Ang manulunda nagtak-um sa baba sa gigutom nga mga lion. Ang Bibliya naga presentar
kanato’g daghang mabulokong mga tubag sa pag-ampo. (And it recommends prayer as the way to) ug kini
naga recommendar sa pagampo ingon nga paagi sa pagdugtong ngadto sa gamhanang gahum sa Dios. Si
Jesus nagsaad:
“ Kon pinaagi sa akong ngalan mangayo kamo’g bisan unsa, kini akong pagabuhaton”.—
Juan 14:14.
Apan ang ubang mga pag-ampo daw walay mga tumong. Ngano kaha? Kini ang pito ka mga principyo
nga makatabang kanimo sa pagampo nga mas-epiktibo:
1. Kanunay Makigsuod Kang Kristo.
”KON KAMO MAGPABILIN KANAKO, ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo
kamo bisan unsa nga inyong gusto ug kini pagabuhaton alang kaninyo.”— Juan 15:7
Kon maghimo kita’g atong relasyon uban sa Dios nga magauna ug kanunay makisdugtong kaniya, kita
magapangita ug magapaminaw sa mga tubag sa atong pag-ampo, nga hinoon mahanaw lamang nga dili
mahibalo-an.
2. Kanunay Nga Pagsalig Sa Dios.
”Kon imong TUOHAN, ikaw magawat bisan unsay imong pangayoon alang sa pagampo.”—Mateo 21:22
Ang pagtoo, kon ang adunay pagtoo, nagkahulogan nga pagkamatuod atong gipangita ang atong
langitnong amahan sa pagsuply sa atong panginahanglan. Kon ang atong suliran mao ang pagkakulang sa
pagtoo hinumdumi nga ang atong manluluwas nagpasundayag sa milagro alang sa tawo nga nangamoyo
sa masulob-on.
“Nagatoo ako, tabangi ang pagtoo ko nga nakulangan.”—Marcos 9:24.
Tutuki lang pagbansay ang patoo nga naa kanimo, ayaw kabalak-i ang pagtoo nga wala diha kanimo.
3. Itugyan Ang Kaugalingon Ngadto Sa Kabubut-on Sa Dios.
“Ug ang nabatunang pagsalig kaniya mao kini: nga kon mangayo kitag bisan unsa SUMALA
SA IYANG KABUBUT-ON, siya magapatalinghug gayud kanato.”—I Juan 5:14.
Hinumdumi nga ang Dios gusto nga kita tudloan, maingon nga kita hatagan sa mga butang pinaagi sa
pag-ampo busa usahay siya moingon:”Ayaw”; usahay Iya kitang dad-on ngadto sa laing diriksiyon. Ang
pag-ampo maoy tinubdan nga atong makab-ot ang dugang kasuod ngadto sa kabubut-on sa Dios. Kinahanglan ang atong pagkasensitibo sa mga tubag sa Dios ug sa pagtoon (kanila) niini.
Ang kanunay nga pagsunod sa tagsa-tagsa ka mga paghangyo ug unsay nahitabo ingon nga resulta
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kini dako ug ikatabang.
Ang balaang Spiritu magatabang kanimo sa insakto nga tumong:” kay ang spiritu magapangamuyo
man uyon sa kabubut-on sa Dios alang sa mga balaan. (Roma 8:27)
Hinumdumi nga ang atong kabubut-on kanunay naga kauyon uban sa kabubut-on sa Dios kon atong
Makita sumala sa inyang ginahimo.
4. Mapailubon Nagahulat Sa Dios.
“NAGHULAT AKO NGA MAPAILUBON kang JEHOVA; ug Siya mikiling kanako, ug nagpatalinghug sa akong pagtu-aw”. —Salmo 40:1
Ang bug-os nga hinungdan niini mao ang konanay nga pagtutok ngadto sa Dios, tutuki ang iyong
solusyon. Ug ayaw pangayo ug suporta/panabang sa Dios sa usa lang kaminuto dayon mosulay pagtugyan
sa imong mga suliran pagpangitag kahilayan. Paghulat nga mapailubon ngato sa Ginoo; Atong gikinahanglan kana nga klase sa diciplina.
5. Ayaw Pagpabilin Sa Bisan Unsang Sala
”KONG SA AKONG KASINGKASING NAGAPALANDONG AKO SA DAUTAN, Ang Ginoo
dili magapatalinghug kanako:” —Salmo 66:18
Ang naila nga sala makaputol sa kainiton sa gahum sa Dios sa atong kinabuhi nga magapahimulag
kanato gikan sa Dois (Isayas 59:1-2) dili kita magapabilin diha sa sala uban sa usa ka kamot ug mokab-ot
alang sa balaang panabang pinaagi sa usa ka kamot. Ang sincero nga pagsugid ug paghinulsol magasulbad
sa problema.
Kon dili kita andam sa pagtugot sa Dios nga magpahigawas kanato gikan sa dautang mga hunahuna,
mga pulong, ug mga binuhatan, ang atong mga pag-ampo dili effictibo.
”Kamo magapangayog mga butang apan dili managpakadawat niini tungod kay dinautan
man ang inyong pagpangayo, aron lamang gastohon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog.” —(Jacobo 4:3)
Ang Dios dili magatubag ug “OO”sa linaug nga mga pag-ampo ablihin ang imong dalungan ngadto sa
balaud sa Dios, sa iyang kabubut-on, ug Iyang kabubuton, ug Iyang ablihon ang iyang dalungan sa atong
mga petisyon.
”Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang Igdulongog gikan sa pagpamamati sa kasugoan,
Basin ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan.”—(Proberbio 28:9)

5:6)

6. Bati-ang Panginahangian Sa Dios.
Ang Dios magatubag niadtog magahangyo alang sa Iyang presensya ug gahum sa ilang mga kinabuhi.
”Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon.”—(MATEO

7. Padayon Ug Lahutay Sa Pag-ampo
Gi-hulagway ni Jesus ang panginahanglan sa paglahutay sa atong mga petisyon pinaagi sa pag-estorya
sa sugilanon sa nga balo kansa kanunay nagbali-balik sa maghuhukum uban sa iyang hangyo. Sa katapusan
ang maghuhukom sa mapasulabihon nag-ingon” Tungod kay kini nga balo kanunag nagasamok kanako.
Kinahanglan nga mabatnan niya ang hustisya”. Dayon gitapus ni Jesus:” Dili ba magadala ug hustisya”.
Dayon gitapus ni Jesus:” Dili ba magadala ug hustisya ang Dios alang sa iyang mga pinili? Kinsa ang magahilak kaniya sa adlaw ug gabii? Langay-langayan ba niya sila? (Lukas 18:5:7)
Hisguti ang tanan ninyong mga kinahanglan mga paglaum, ug mga damgo uban sa Dios. Pangayo sa
panalangin alang sa pagtabang panahon sa panginahanglan. Kanunay pangita, ug kanunay maminaw hangtud ikaw makatuon nga maminaw hangtud ikaw makatuon sa mga butang gikan sa tubag sa Dios.

6. ANG MGA MANULUNDA NAGMINISTERYO SA MGA PANGINAHANGLAN NIADTONG MAGA-AMPO.

Ang salmista nagakalipay nga pinaagi sa ministeryo sa manulonda sa Ginoo ang iyang mga pag-ampo
natubag:
“Gipangita ko si JEHOVA, ug gitubag niya ako, ug giluwas niya ako gikan sa tanan ko nga
mga kahadlok… ang mga manulonda ni JEHOVA magapahaluna sa paglibut sa mga nagakahadlok kaniya. Ug magaluwas kanila.”—(SALMO 34:4-7)
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Kon kita mag-ampo, ang Dios magapadala sa inyong mga manulonda sa pagtubag sa atong mga pagampo (Reb. 1:14 ) matag Kristohanon adunay tagsa –tagsa ka magabalantay nga manulonda:
“Matngoni nga walay usa niining mga gagmay nga inyong pagatamayon: kay sultihan ko
kamo nga sa langit ang ilang mga manulonda kanunay nagasud-ong sa nawong sa akong amahan nga ana-a sa langit.”—(Mateo 18:10)
Tungod sa atong mga pag-ampo:
“Ang Ginoo haduol na ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, hinonoa sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo
ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang
pagpanabut, magabantay sa inyong kasing-kasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo
Jesus.”—(Filipus 4:5-7)

7. ANG KRISTOHANONG STILO SA PAGKINABUHI.

Ang Bibliya naghulagway sa kalainan sa Kristohanong stilo sa pagkinabuhi. Sumala sa Episo 4:24 ang
Kristohanon “magabiya” sa daang stilo sa pagkinabuhi nga moresulta gikan sa mga “Maluibong mga pangandoy.” “Ug” huptan” ang bag-o nga stilo sa pagkinabuhi nga” gilalang nga mahisama sa Dios” niini nga
kasulatan ug sa giya 6 atong nadiskobrihan nga diha sa bag-ong pagkatawo kita” giusab paglalang” nga
mahimong lahi nga klase sa tawo diha ni Kristo.
Kini nga Giya ug ang unom ka mga giya nga nagasunod, nagapasundayag sa kristohanong stilo sa pagkinabuhi; ilang gipadayag ang mga secreto sa malipayong Kristohanong kinabuhi. Sila magatabang kanimo
pagtukod sa lig-on nga relasyon uban ni kristo, nga moresulta sa kalainan sa kristohanong stilo sa pagkinabuhi. Busa itutok ang imong mga mata ngadto kang Jesus karon ug ikaw mahimong kabahin nianang
katapusang celebrasyon sa kadaugan kon si Kristo ug ang kalinaw hari nga walay makabuntog.

59 PAGSUSI
PAGSUSI GIYA 15

Ang Sekreto Sa Pagkamalipayon

S

a 1943, ang kasundaluhan sa nakaukopar nga mga Hapon nagmando sa gatusan ka mga Amerikanong uropa nga mga binilanggo sa gubat, “nasudnong kaaway” didto sa campo, provincial sa
shantung, nasud sa China. Sila maga-antos, agwanta sa binulan nga kala-ay, kagu-ol, kahadlok ug
kahuot. Ang mga personalidad nangawala, ang kapungot ug kasuko misilaob. Ang kaluoy maoy
mikuyanap...apan usa ka tawo gihulagway sa usa ka kauban nga binilanggo nga, “wala’y pagduhaduha ang
tawo nga pinaka-inila, pinaka-tinahud ug gihigugma sa tibuok kampo,” si ERIC LIDDELL, usa ka misyonaryo gikan as Scotland.
Usa ka Ruso nga bigaon as Campo nagpadayag nga si ERIC LIDDELL mao ra’y tawo nga nakahimo
kaniya’g butang nga wala’y gihunahuna nga balus ug kabayaran. Sa una niyang pag-abot sa Campo nga
nag-inusara si Eric ang naghimo kaniya butanganan sa iyang mga gamit.
Usa na usab laing kauban naghisgut mahitungod kang Eric, “siya adunay malamo, mapasi-awon nga
paagi sa pagpangita ug pagpakalma sa kasuko.”
Usa ka mainiton nga panagkatigum sa mga binilanggo, ang tanan nagdemanda nga adunay usa nga
mopakgang sa mga batan-on nga nagpasi-ugda sa kagubot. Si Liddell miadtong uban sa solusyon. Nagmugna siya’g pa-ugnat og kusog, mga imbinto nga kinulit, ug mga klase alang sa kabataan, ug naggugol ug
panahon alang kanila.
Si Linddell nakadaug sa kabantug ug himaya sa tuig 1924 Olympics, nakakuha sa medalyon nga bulawan sa 400 metros nga lumba sa dagan. Apan didto sa gubot nga kampo iyang gipakita ang iyang kaugalingon nga nagmadaugon siya as Kristohanong Lumba nga nakaangkon sa pagdayeg nga “pinaka-makalibutanon nga binilanggo. Unsa’y nakapaespesyal kaniya? Imo untang masusi ang iyang sekreto sa matag alas
sais (6:00) sa buntag. Nga siya hilum motigki paglakaw nga nag-agi sa nangatulog niyang kaubanan, ngadto
sa iyang la mesa, modagkot sa gamay nga lampara ug mikuha sa iyang libro, ang Bibliya aron as pagbasa
niini. Si Eric Liddell nangita sa grasya ug kusog kada-adlaw diha as kaadunahan sa Pulong sa Diyos.

1. ANG GIYA NGA LIBRO SA KRISTOHANONG STILO SA PAGKINABUHI.

Ang Bibliya gisulat ingon nga giya alang sa mga kristohanon. Puno sa mga sugilanon sa tinuod nga
katawhan sama kanato nga nakasinati sa samang mga hagit nga atong giatubang sa matag-adlaw. Ang pagila niining katawhan sa Bibliya – ang ilang kalipay ug kasub-anan, ang ilang mga problema ug mga kahigayunan – nakatabang kanato nga mahamtong mga Kristohanan.
Si Salmista David naghulagway sa atong inadlaw nga pagdepende/pagsalig as Pulong sa Dios pinaagi
sa pagtandi as usa ka suga (Flashlight):
“Ang Imong pulong mao’y lampara sa akong mga tiil ug suga sa akong dalan.”—Salmo 119:
105.
Ang mga kahayag nga atong makita o makuha sa matag-adlaw nga pagtuon gikan sa Bibliya makahatag sa tataw nga mga kalidad atong gikinahanglan sa atong mga kinabuhi ug ang mga prinsipyo sa
spirituhanong pagtubo.
Labaw sa tanan, ang Bibliya nagrepresentar kanato uban ni Jesus, ang kahayag sa kalibutan. Ang
kinabuhi mahimo lamang aduany pulos kon si Jesus magadan-ag niini.

2. ANG NAUSAB NGA PANAGHIGALA

Gusto ni Kristo nga ang Bibliya mahimong tinuod diha kanimo nga usa ka personal nga sulat gikan sa
suod nga higala.
“Apan ginganlan ko kamo nga mga higala, kay ang tanan nga nadungog ko gikan sa akong
Amahan, kini gippahibalo ko man kaninyo.”—(Juan 15:15)
Gusto ni Jesus ang pinakamaayo alang kanato. Ang iyang Pulong magadala kanato ngadto sa sabakan
as Dios: Iyang gidawat kini ug personal nga iyang gitudloan.
Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo’g kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamo’y kagul-anon; apan sumali kamo, gidaug ko na ang kalibutan…”—(Juan 16:33)“
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Aron masinati kini nga kalinaw, kining siguro nga relasyon uban ni Kristo, kinahanglan basahon ang
mga sulat nga Iyang gipadala kanato. Mao kana ang katuyoan sa Bibliya. Mga sulat gikan sa langit. Ayaw
biyae ang mga sulat nga dili maablihan. Ang makausab nga mensahe nga imong gikinahanglan ana-a diha
as pulong.
Kini ang usa ka klase as testemonya mahitungod sa kalig-on sa Bibliya: “Kinahanglan ko ang panabang, ug nakaplagan ko diha ni Jesus. Ang mata’g gusto gihatag ang kagutom sa akong kalag-nabusog;
ang Bibliya alang kanako ang pagpadayag kang Kristo. Ako nagatuo ni Jesus, tungod kay siya alang kanako
usa ka Balaang Manluluwas. Ako nagatuo sa Bibliya tungod kay kong nakaplagan nga maoy tingog sa Dios
sa akong kalag.” (Ministry of Healing, p.461)

3. MGA GIYA ALANG SA PAGKINABUHI DIHA SA BIBLIYA UG SA
NAPULO KA MGA SUGO.

Usa ka daklit nga pagsubli sa Napulo ka mga kasugo-an kini makatabang kanato sa pagsabot ngano
nga ang kasugoan ug ang Bibliya dili magakalahi nga pundasyon alang sa husto nga pagkinabuhi.
Ang kasugoan nahan-ay sa duha ka bahin. Ang ug ang upat ka sugo naghulagway sa atong relasyon
ngadto sa Dios, ug ang katapusang unom nagahulagway sa atong relasyon ngadto sa atong isigkatawo.
Makita sa Exodu 20:3-17.
Ang unang duha ka sugo nagtumong sa atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa Iyang pagsimba.
I. “Dili ka magbaton ug laing Dios sa atubangan ko.”
II. “Dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila…dili ka magbuhat ug larawan linilok;”
Ang ikatulo ug ikaupat nga sugo naghulagway sa atong relasyon sa ngalan sa Dios ug sa Balaan
Niya nga Adlaw.
III. “Dili mo pagamiton ang ngalan sa Dios sa pagpasipala.”
IV. “Hinumdumi and adlawng Igpapahulay aron sa pagbalaan niini, sa unom ka adlaw magbuhat ka,
apan ang ikapito maoy usa ka adlaw nga ipagpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios.”
Ang ikalima of ikapito nagapanalipud sa panaghiusa sa pamilya.
V. “Tahuron mo ang imong Amahan ug Inahan.”
VII. “Dili ka manapaw.”
Ang ikaunom, ikawalo ug ikasiyam ug napulo nagapanalipud kanato sa atong soyal nga mga relasyon.
VI. “Dili ka magpatay.”
VIII. “Dili ka mangawat.”
IX. “Dili ka magsaksi ug bakak batok sa imong isigkatawo.”
X. “Dili ka maibug sa asawa sa imong silingan. Dili ka maibug sa balay sa imong silingan.”
Ang napulo ka mga sugo naghulagway sa atong mga relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isigkatawo. Kini mao ang giya-timaan sa Kristohanong stilo sa pagkinabuhi.

4. UNSA’Y GIINGON NI JESUS MAHITUNGOD SA NAPULO KA MGA
SUGO?
Usa ka adlaw samtang nanudlo si Jesus, ang maabtikon mga batan-on miduol ngadto kaniya ug nangutana, “Magtutudlo, unsa’y mayo nga akong pagabuhatotn aron akong maangkon ang kinabuhing wala’y
kaapusan?” (Mateo 19:16) Nakita ni Kristo nga ang batan-on nakigbugno sa problema sa kwarta ug Iyang gi
tambagan siya nga biyaan ang iyang posisyon ug tumanon ang kasuguan.”(Verse 17).
Ang batan-on nga datu misulay sa paglusot sa mga tambag ni Kristo sa iyang mga problema pinaagi
sa pagpangutana kon hain sa mga kasugoan ang Iyang buot ipasabot. Daghan ang gipanglista ni Jesus sa
napulo ka mga sugo. (Verse 18, 19)
Ug sa katapusan, ang batan-ong datu” wala makauyon mitalikud ug milakaw nga masulob-on. (20-22)
mahimo nga mo-uyon siya sa iyang hunahuna sa mga kasugoan, apan dili siya makatuman sa spiritu sa
kasugoan nga makabiya sa iyang dinalo nga paagi sa iyang kinabuhi.
Ang kasuguan nagpakita kanato sa mga utlanan diin ang mahimsog nga relasyon ngadto sa Dios ug
ngadto sa isigkatawo magatubo—si Jesus nagpunting sa pagkamatinumanon ingon nga dalan ngadto sa
tinuod nga kalipay:
“Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga
gituman ko ang mga sugo sa akong Amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma aron ang
akong kalipay magapabilin diha kaninyo ug ang inyong kalipay mamahingpit.”—(Juan 15:10,11).
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5. GIYA NGADTO SA MALIPAYONG KINABUHI

Ang Libro sa Ecclesiastes kini sinulat sa pagpangita ni Solomon alang sa kalipay. Iyang gisulat ang
iyang handom alang sa kalipay sa kaadunahan sa kalibutan: dagkong mga balay, dagkong kaumhan, maanindot nga hardin, plantasyon sa kaprutasan, daghan nga sulogohon. Iyang nakita sa iyang kaugalingon
napalibutan sa tanang material nga butang nga gipangandoy sa usa ka tawo apan ang kalipay nagalikay
kaniya, ug siya nagsulat:
“Ug gitan-aw ko ang tanang buhat sa akong mga kamot ug ang mga buhat nga akong
nakab-ot ug gipangabudlayan, ug kining tanan kakawangan lamang, kay kini sama nga ako
nagagukod nagahakop sa hangin.”—(Ecclesiastes 2:11)
Si Solomon miadto pagpangita sa kahilayan niini nga kalibutan sa paglaum nga makakita ug kalipay.
Siya nayudyud pinaagi sa bino, babaye, ug mga awit. Ang iyang panapus nag-ingon:
“Kakawangan…kakawangan…ang tanan kakawangan.” (ECL 12:8).
Si Solomon kanhi nakatilaw ug nakakita nga ang Ginoo maayo kaayo as iyang gitandi ang una niyang
kinabuhi sa pagkamatinumanon ngadto sa Dios sa iyang dinanghag nga pagpangita sa kalipay sa mga
butang diha sa sala, ang iyang paghukom mao;
“Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na: kahadluki and Dios ug bantayi
ang iyang mga sugo; kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo.”—Ecclesiastes 12:13).
Gibati ni Solomon nga makakita siya ug kalipay sa ihalas nga kinabuhi; ngadto sa katapusan pag tak-op
sa iyang kinabuhi, iyang gidawat ang iyang kaugalingon nga siya sayop. Aron pagluwas sa uban sa susama
nga sayop. Kini iyang gisulat: “Apan kadtong nagabantay as kasuguan, malipayon siya.”(Proverb 29:18).

6. ANG NAPULO KA SUGO DILI MABINGKAG NGA GIYA SA BAGONG TESTAMENTO.

Sa bag-ong tugon si Jacobo nagpamatuod:
“Kay bisaan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguoan apan makalapas sa usa
ka bahin niini siya mahimong malinapason sa tanan. Kay siya nga nagaingon ‘Ayaw pagpanapaw,’ nagaingon man usab ayaw pagpatay bisan kon ikaw dili manapaw apan makapatay
ka, ikaw mahimong malinapason sa kasugoan. Kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo
ingon nga adunay kagawasan.”—(Jacobo 2:10-12).
Si Charles Spurgeon, ang bantugang magwawali sa Baptist sa miaging Siglo, nagaingon: “Ang Balaud
sa Dios kini balaan nga balaud – Balaan, langitnon – ug hingpit…wala’y sugo nga daghan kaayo; dili usab
kini diotay ra, apan kini wala’y sama nga ang iyang kahingpit maoy saksi sa iyang pagkabulaan.”
Si John Wesley, usa sa mga nagtukod sa Iglesia Methodist, nagsulat mahitungod sa malahutayon nga
kinaiya sa balaud: “Ang Balaud moral sa napulo ka mga sugo…wala kini kuha-a ni Kristo. Kada bahin niini
nga balaud kinahanglan magapabilin nga kusganon sa tanang katawhan sa tanang kapanahonan.” (Sermon
Vol. 1, pp. 221, 222).
Si Billy Graham ang pinakatinahud nga magwawali sa tibuok kalibutan, nagtagad sa Napulo ka Sugo
sa taas nga pagtahud nga iyang gisulat ang tibuok libro mahitungod sa ilang kamahinungdanon ngadto sa
mga Kristohanon.

7. GAHUM SA PAGTUMAN:

Ang Bibliya ug ang Napulo ka Sugo wala’y pagkausab, wala’y pagkabalhin, hingpit nga giya sa
malipayong pagkinabuhi. Apan ang mga kasingkasing sa gihapon naglibug ug nasamok. Usa ka babaye
nagpamatuod sa ingon niini: “Ako nagatuo nga ang Napulo ka Sugo gibugkos, ako sigurado nga ang pagbantay niini magagiya sa pagkamalipayon. Akong gipaningkamotan nga akong mabantayan kini, apan dili
gyud nako mahimo ug nagsugod na ko sa pagtuo nga wala’y usa nga makahimo sa pagbantay.”
Ang kinaiyahan sa tawo mao ang pagsulay sa pagpuyo sa kinabuhi nga matinumanon sa balaod sa
Dios. Apan ang tubag niana nga pagsulay sa makadaghang pagbalik-balikk gikan sa sulod sa kasingkasing
sa usa ka tawo morisulta sa makasusubo nga tubag, “Dili ako makatuman.” Ngano man? Tungod kay:
“Ang makasasala nga kasingkasing ug hunahuna kaaway sa Dios, kini magadumili sa kasugoan, ni magatuman niini.”—Roma 8:7
Unsa’y katuyoan sa napulo ka mga sugo?
“Pinaagi sa kasugoan naga-abot hinoon ang kahibalo mahitungod sa sala.” Roma 3:20.
Ang kalihukan sa Balaud mao ang paggiya kanato sa bug-os nga katumanan nga kita wala na’y pa-

62 PAGSUSI
glaum nawala nga mga makasasala nga nagkinahanglan sa manluluwas.
“Ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo, aron kita
pagamatarungon pinasikad sa pagtoo.”—(Galasya 3:24)
Si Jesus ang tubag! Sa dihang kita ana-a sa tiilan ni Jesus sa bug-os nga wala’y ikasarang, pinaagi sa
pagtuo kita makadawat sa kapasayloan sa atong mga kasal-anan ug gahum gikan kaniya sa pagtuman sa
iyang mga kasuguan.

8. MAHIGUGMAONG MATINUMANON SA MGA KASUGUAN.

Si Jesus nagsulti kanato nga ang pagkamatinumanon maoy resulta sa gugma:
“Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.”—(Juan 14:15)
Kong nahigugma kita sa Dios atong tumanon ang unang upat ka mga sugo nga naghulagway sa atong
relasyon ngadto sa Dios: ug kon nahigugma kita sa katawhan, kita magatuman sa katapusang unom ka mga
sugo nga naghulagway sa atong relasyon ngadto sa uban.
Ang tawo nga nanamastamas sa Napulo ka Sugo makasalal (I Juan 3:4) “ang tanan nga nagahimog
pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo; kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo.”
Apan salamat sa Dios; aduna kita’y manluluwas nga mianhi sa atong kalibutan ug nagpakamatay,
nabanhaw, ug karon nabuhi alang sa usa ka katuyoan: (Bersikulo 5) “ug kamo nasayud nga kadto siya
gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ang Sala.”
Ang atong manluluwas nagapasaylo ug nagakuha sa atong mga kasal-anan (I Juan 1:9) unya siya nagasaad paghatag kanato sa Iyang gugma aroon mahigugma ngadto kaniya– ang dako nga tambal o panagana sa kinabuhi nga kadalo ug sala. (ROMA 5:5) “kay ang gugma sa Dios gikahuwad/gibuo man nganhi
sa Espiritu Santo nga gikahahtag kanato.”
Wala kita’y tiunay’ng abilidad sa pagbantay sa kasugoan sa Dios. Ang gugma sa Dios gihuwad, gibubo
sa atong kasingkasing,” mao lamang ang atong paglaum.

9. ANG GRASYA SA DIOS UG PAGKAMATINUMANON SA BALAUD.

Ang kaluwasan gasa. Dili kini atong hinaguan. Ato lang kining ma-angkon pinaagi sa pagtoo.
Makadawat kita sa pagkamatarong (matarong nga pagkinabuhi diha sa Dios) ingon nga gasa, walay lain pinaagi sa pagtoo sa grasya sa Dios. (EPLSO 2:8) “kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo,
kini hatag sa Dios.”
Dili kita makabantay sa kasugoan sa atong kaugalingong binuhatan. Dili kita moduol sa kasugoan aron
kita maluwas. Apan kon kita mudool ngadto kang Jesus sa pagtoo ug pagtugyan ug kita maluwas, pun-on
niya atong kasingkasing sa iyang gugma. Ingon kita nangandoy sa pagsunod Kaniya ug pagtuman kaniya
pinaagi sa gahum sa Iyang gugma dinhi sa atong kasingkasing. (Roma 5:5)
Si Pablo naghisgut nga kakawangan ang tawhanong paningkamot ug nagsaysay nga kita dili ilalum sa
kasugoan ingon nga paagi sa kaluwasan, apan “ilalum kay dili man kita ilalum sa kasugoan, kon dili ilalum
sa grasya? Ipalayo kana!”
Ngano man? Tungod kay ang kasingkasing nga namatuto sa gugma maoy hinungdan sa kinabuhi nga
ang paghigugma ni Kristo maoy pagtuman kaniya: (Juan 14:21) “ang nagabaton sa akong mga sugo ug
nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma kanako.”
Si Eric Lindell naghulagway nga bisan sa mangil-ad nga mga circumstansiya, ang tumutuo nga nakadugtong ngadto sa gahum as Dios makapuyo nga kuntento, ug matinumanon nga kinabuhi. Si Liddell naghulagway sa madaugon nga grasya panahon sa kasubo ug kahadlok. Ang Iyang relasyon sa gugma uban
ni Kristo nagapabaskog kaniya uban sa Balaang Spiritu, ug makahimo kaniya sa pagatubang “sa matarong
mga buluhaton sa kasugoan.” (Roma 8:1-4)
Ang relasyon sa gugma uban sa gilansang ug nabuhi nga manluluwas nga makahimo nianang kalidad
sa kinabuhi.
Imo bang nadiskobrehan kini nga sekreto sa imong kaugalingon? Ang gugma ni Jesus alang kanimo
maoy hinungdan nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang sa imong sala. Iyang gihanyag nga gamhan
ang tanan mong relasyon uban sa Iyang gugma ug sa “pagsangkap kanimo sa tanang kaayohan tungod sa
pagbuhat mo sa Iyang kabubut-on.” (Heb. 13:21) Unsa’y imong ikatubag?
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Ang Sekreto sa Langitnong Pahulay
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ipila ka tuig ang nanlabay ang uban panagna nga dili madugay duna kita’y daghang bakanting
panahon kay sa atong mahibaloan unsaon pagbuhat nini. Adunay maayong mga hinungdan alang
niadtong nanagsalig sa mga panagna. Sa mga ciudad sa kalibutan sa mga computer diin ang kagahub magalungtad sa binulan nga buluhaton, kini tipik lamang sa segundo tapuson. Ug ang mga
robot maoy magadumala sa makapoy nga trabaho sa mga industriya.
Apan human sa Computer mikaylap toyok sa kalibutan automatic nga ang katawhan dili na maglisud
kay sa kaniadto. Katawhan daw wala nay igong panahon karong adlawa. Labaw sa tanan, ang mga pamilya
daw wala nay panahon. Ang mga magtiayon wala nay igong panahon makig-uban sa ilang kabataan, labaw
na sa matag usa kanila.
Usa ka pagtuon sa gamay nga kumunidad nagpakita nga ang oras sa panahon sa matag adlaw nga ang
mga amahan ngadto uban sa ilang pinakagamay nga anak adunay lamang 37 segundos. Ang mga pamilya
wala nay panahon ug wala nay atiman.
Unsaon nato pagkalma hinay-hinay aron makaatiman sa atong panimalay pagusab?

I. ANG PAMAAGI ALANG SA MASAKO NGA PAGKINABUHI

Si Jesus nakasabot sa mga problema sa mga pamilya ilalum sa kabalaka, ug gusto niya nga kita makasabut nga ang spirituhanong pagpahulay kabahin sa kalidad nga pagkinabuhi.
“UMARI KANAKO kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug PAPAHULAYON KO
KAMO. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug PAGTUON KAMO GIKAN KANAKO;
kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasingkasing ug makakaplag kamo’g PAHULAY ALANG
SA INYONG KALAG” (Mateo 11:28,29)
Ang Bibliya nagsugyot nga atong sination kining klase sa pahulay sa duha ka paagi: ang pagduol
ngadto kang Kristo sa pareho (a) kada-adlaw ug (b) kada semana nga paagi.

II. ANG KADA-ADLAW NGA PAGDUGTONG UBAN NI JESUS.

Ang duot sa katawhan kanupay, naghugyaw pagkuha sa atensyon ni Jesus. Apan si Kristo nakigsugilanon sa malinawon nga paagi, ug ang malinawon nga espiritu sa matag usa nagapalibot kaniya.
Sa unsang paagi? Iyang gigugol ang panahon sa kada adlaw nga makigdugtong uban sa Iyang Langitnong Amahan. Siya nagsalig sa Iyang Amahan sa kanunay alang sa tinubdan nga makab-ot ang mga hagit
sa kinabuhi (Juan 6:57).
Kon kita ipagpuyo sa malinawon ug malig-on nga pagkinabuhi sama kaniya, kinahanglan kita kanunay
magasalig kang Jesus- himoa nga ang Iyang Pulong ug Espiritu magapuno kanato ug maga-umol kanato.
Ang pinaka maayong paagi sa pag-asdang sa mga pwersa nga nagdila-ab kanato sa pagpahamulag
ug pahilayo kanato ingon nga panimalay, mao ang pagmugna sa kalidad nga panahon uban ni Kristo. Siya
miingon:
“PABILIN KAMO KANAKO ug pabilin ako kaninyo, kay GAWAS KANAKO WALA GAYUD
KAMOY ARANG MAHIMO”—(Juan 15:4,5)
Usa sa pinakadako nga panginahanglan sa atong panahon mao ang katawan madugtong sa spirituhanong tinubdan nga magamit pinaagi sa pagporma kada adlaw nga relasyon uban ni Jesus. Usa ka mahinongdanong ponto nga kinahanglan mapasabot mahitungod sa atong relasyon uban ni Kristo mao ang Iyang
natapus nga buhat didto sa krus.
Tinuod nga pahulay, tinuod nga kasigurohan magalongtad lamang tungod sa dakong kalampusan ni
Jesus sa dihang mihilak siya sa dayon niyang kamatay:
“Natapos na” (Juan 19:30) sa laing bahin, ang iyang bulahaton sa pagluwas kanato na completo na.
“Apan ingon sa karon, sa MAKAUSA RA ug sa wala nay pagsubli-subli Siya mitungha sa
katapusan sa kapanahunan aron sa PAG-WAGTANG SA SALA pinaagi sa paghalad ni Jesus sa
pagkamatay sa iyang kaugalinon.”—(Hebrohanon 9:26)
Sa pagkamatay ni Jesus, Iyang “giwagtang ang sala”. Mao nang ginaingon nga ang motuo nga nagsugid sa iyang mga sala “makapahulay” sa natapus nga buhat ni Kristo. Kita nangadawat .
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Ang sala naglimin likod sa sobra natong pangagpas sa atong mga kinabuhi karon. Apan gisulbad ni
Jesus ang problema sa sala sa makausa alang sa tanan didto sa krus. Si Jesus mihilak, “natapus na” dayong
silyo sa Iyang saad nga “Hatagan ko kamo’g kapahulayan” ingon nga natukod nga saksi o kamatuoran.
Natapos ni Kristo ang iyang buluhaton sa pagluwas kanato didto sa kalbaryo sa krus. (Tito 2:14) Unya siya
nagpahulay sa lubnganan sa sabado/igpapahulay, ug mibangon gikan sa lubnganan sa buntag sa Domingo
ingon nga mananaug batok sa sala ug kamatayon.
Ang Kristohanon wala nay mas dako pa nga kasigurohan kay sa pagpahulay sa natapus na nga bulotahon ni Kristo.
“Busa manoul kita sa Dios uban ang matinuoron nga kasingkasing nga SA HINGPIT PINASALIGAN SA PAGTOO... busa pangusgan ta paghupot ang paglaum sa atong tinuohan, kay
KASALIGAN SIYA NGA MISAAD KANATO.”—Hebreohanon 10:22-23
Tungod Siya, “misaad nga matinumanon” kita makasulod ngadto sa kapahulayang kaluwasan nga
gisaad ni Jesus. Ang kalig-on kamalinawon, ug kapahulayan nga atong nasinati ni Jesus sa matag adlaw
maoy resulta dili sa mga butang nga atong nahimo, apon tungod sa Iyang nahimo didto sa krus.
Makapahulay kita diha kang Kristo tungod kay ang atong kaluwasan siguro na. Kana nga kasigurohan
magaumol kanato sa paghatag panahon uban ni Kristo matag adlaw, nga nagakinabuhi sa Iyang Pulong ug
nagginhawa sa kahanginan sa langit pinaagi sa pag-ampo. Ang pakigsandurot uban ni Jesus maga tabang
kanato sa pagtalikod sa masulob-on nga stilo sa pagkinabuhi ngadto sa malinawon ug mapuslanon nga
pagkinabuhi.

3. ANG SEMANA NGA KADUGTUNGAN UBAN NI JESUS.

Human gimugna ni Kristo ang kalibutan sulod sa unom ka mga adlaw (Colosas 1:16) naghatag siya ug
Sabado nga pagpahulay. Kining senimana nga kahigayonan alang kanato sa pagkoltibar ug pag atiman sa
atong koneksyon uban kaniya
“Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga Iyang gibuhat, ug tan-awa kini mayoo kaayo. Ug
dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Ug sa adlaw nga ikapito natapus
sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug MIPAHULAY siya sa Adlaw nga ikapito gikan sa tanan
niyang mga buhat nga iyang nahimo”—(Genesis 1:13; 2:3-4)
Ingon nga ilang magbubuhat si Jesus “mipahulay” sa unang Sabado uban ni Adan ug Eba, ug Iyang
gipanalanginan ang adlaw nga Sabado ug Gibalaan kini” Ang Dios nagtukod sa pito ka adlaw senimana
nga paghinumdom, dili sa iyang kaugalingon nga kaayohan, apan alang kang Adan ug Eba ug alang kanato
karon,. Tungod sa Iyang pag-amuma pag-ayo sa katawhan nga iyang gilalang, iyang giplano ang matag
ikapito ka adlaw sa tibuok nilang mga kinabuhi kinahanglan ididikar pagpangita sa Iyang precencia.
Matag Sabado, sumala sa Iyang pagtawag niini. Pareho, kini usa ka adlaw sa physical nga pahulay ug
spirituhanon kabaskog. Ang pagsulod sa sala dinhi sa atong kalibutan, nagahimo lamang sa panginahanglan alang sa Sabado nga pahulay nga mas sigurado ug matuod.
Ang maong Manluluwas nga nagsaad kang Adan ug Eba sa “pahulay” mga dos mil anyos ang nakalabay nga naghatag sa balaod kay Moises didto sa Sinai (1 Corinto 10:1-4) Si Jesus nagpili pagbutang igpapahulay nga Sabado nga tunga-tunga nga balaod sa napulo ka sugo. Ang ikaupat ka sugo mabasa:
“HINUMDUMAN MO ANG ADLAW IGPAPAHULAY, ARON SA PAGBALAAN NIINI. Sa
unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton: apan ang adlaw
nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining
adlawa dili ka magbuhat; ikaw, bisan ang imong anak nga babaye, bisan ang imong anak nga
lalaki, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulogoon nga babaye, bisan ang
imong kahayopan, bisan ang imong dumuloong nga ana-a sa sulod sa imong mga pultahan.”
Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug MIPAHULAY sa ikapito ka adlaw; busa GIPANALANGINAN ni Jehova ang adlaw
nga igpapahulay, ug GIBALAAN NIYA KINI.”—Exudo 20:8-11
Gitukod sa Dios ang Sabado ingon nga adlaw sa “paghinumdom”, sa Ginoo nga “nagbuhat sa langit
ug sa yuta. Ang Sabado nga igpapahulay matag semana nagadugtong kanato ngadto sa Magbubuhat nga
nagpanalangin niini nga adlaw ug nagpahaluna niini.
Sa dinhi pa si Jesus nagpuyo sa yuta, iyang gikuha ang kahigayonan sa matag opportunidad sa pagsustenso sa Iyang pakighiusa uban sa Amahan. Siya nakapahimulos gikan sa Sabado nga igpapahulay pinaagi
sa pagsimba sa Sabado, sumala sa gisulti ni Lukas
“Ug siya miabut sa Nazareth, diin didto siya magtubo; ug sumala sa IYANG NABATASAN,
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siya misulod sa sinagoga sa ADLAW NGA IGPAPAHULAY ug siya mitindog aron sa sa pagbasa.”—(Lukas 4:16)
Kon ang balaang tawo nga si Jesus nagkinahanglan sa pahulay diha sa presencia sa Amahan sa adlaw
nga igpapahulay, kita nga mga nilalang nga tawo mas kinahanglan niini ug dugang. Sa dihang giwala ni
Jesus ang kalainan nga gibutang sa mga Judio ngadto sa Sabado (Mateo 12:1-12) iyang gitumbok nga ang
Dios naghimo niini aron makabupisyon ang katawhan:
“Siya niingon kanila, “Ang igpapahulay gihimo alang sa tawo, dili ang tawo alang sa igpapahulay. Busa ang anak sa tawo Ginoo bisan sa adlaw nga igpapahulay.”—(Marcos 2:27,28.)
Gipasabut ni Jesus ang kamahinungdanon sa igpapapahulay bisan sa iyang kamatayon. Namatay siya
sa Biernes,” Ang adlaw sa pangandam ug ang igpapapahulay magasugod na” (Lukas 23:54). Sa takna nga
siya nagdeklarar, “natapus na,” nga ang iyang buhat pagbalik sa kalibutan ug kamatayon ingon nga puli
alang sa katawhan na hingpit (Juan 19:30).
Dayon sa pagsaulog sa iyang natapus nga misyon, Si Jesus mipahulay sa lubnganan sa adlaw nga
igpapahulay.
Sama sa nakumpleto ni kristo ang iyang buhat sa paglalang sa ikaunom ka adlaw ug mipahulay sa
ikapito, maingon man ang pagkamatay sa krus iyang natapus ang iyang buhat sa pagluwas sa adlaw nga
ikaunom, ug mipahulay sa ikapito.
Pagka Domingo sa buntag si Jesus migawas gikan sa lubnganan, usa ka madaugon nga manluluwas
(Lukas 24:1-7). Iya nang gisultihan ang iyang mga tinun-an sa pagbantay sa Sabado mahitungud sa kadaut
ug kagun-ob sa Jesuralem, nga nahitabo dul-an sa 40 anyos human siya namatay, Siya miingon kanila:
“Pag-ampo kamo nga unta ang inyong paglagiw dili mahiabot sa tingtugnaw o sa adlaw
nga igpapahulay”—(Mateo 24:20).
Ang atong Manluluwas gusto nga ang mga convertido sa iyang mga tinun-an magapadayon sa Iyang
gitudlo ngadto kanila (Juan 5:15,16). Gusto Niya nga sila makasinati sa kaluwasan nga igpapahulay. Wala
nila pakyasa Siya. Ang mga tinun-an nagpadayon sa pagbantay sa Sabado human si Kristo namatay (Tanawa ang Lukas 23:54-56; Buhat 13;14; 16:13;17:12; 18:1-4).
Ang mahigugmaong Apostol Juan nagbantay sa senimanang pagdugtong uban ni Kristo sa adlawng
Sabado. Sa Iyang sinulat katuigan ang nanlabay iyang gisulat “sa adlaw sa Dios ako anaa sa spiritu” (Pinadayag 1:!0). Sumala ni Jesus, “Ang Adlaw sa Dios” mao ang igpapahulay, “Tungod kay ang Anak sa tawo
Ginoo sa Igpapahulay” (Mateo 12:8)
Sa adlwang igpapahulay kita nagasaulog sa duha ka dagkong kalampusan sa Ginoo alang kanato. Ang
pagbuhat kanato ug ang pagluwas kanato. Kining kasinatian sa Sabado nga igpapahulay magapadayon kini
didto sa langit:
“Kay ingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magapabilin
sa akong atubangan, miingon si Jehova;… gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtud sa
usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan ni Jehova.”—
(Isayas 66:22,23)

4. ANG MGA KAAYOHAN SA SABADO NGA IGPAPAHULAY

Ang katawhan karon nangataranta sa usag-usa sa ilang makasusubo nga kinabuhi. Ang matag tawo
mainiton sa kaugalinon. Mga panimalay nabungkag ilalum sanod sa kaliwatan. Apan ang Dios naghanyag
sa Sabado nga igpapahulay nga mas maayo nga paagi sa pagpuyo sa maayong pagkinabuhi.
Atong lantawon ubang lina-in nga mga kaayohan sa Sabadong igpapahulay:
(1) Ang Sabado usa ka handuman sa paglalang, ug ang pagbantay nini nga balaan, nagtukod kita ug
handumanan ngadto sa atong maglalalang. Ang balaang mga oras naghanyag sa katingalahang kahigayonan nga madugtong sa atong mga kaliwatan sa gibuhat sa kalibutan sa Dios.
Kanus-a ang katapusang higayon nga ikaw ug ang imong panimalay nagkauban sa usa ka panahon sa
mahilum ug matahum nga dalan sa kinaiyahan sa kalasangan o sa bato-on nga kasapa-an?
Ang Sabado nagahatag kanato’g panahon sa pakig-uban ni Jesus ug sa pag-aninaw sa mga kahibulongan nga Iyang nahimo alang kanato.
(2) Sa adlwang Sabado atong masinati ang kalipay sa pagsimba ug panagtipon ngadto as ubang mga
Kristohanon. Adunay kaayohan sa pagdayeg sa Dios kauban sa ubang pondok sa nanagsimba. Ang Sabado
naghatag kanato nianang pinasahi nga panahon sa panaghiusa ingon nga lawas sa Iglesia aron sa pagpainit
sa atong spirituhanong kainiton.
(3) Ang Sabado naghatag mga kahigayonan sa pagdumala sa mahunahuna-ong mga buhat sa kaayo-
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han. Adunay bay silingan nga nagsakit niini nga semana ug wala kay panahon sa pagbisita? Kon ang usa
ka higala nagkinanhanglan sa maluloy-on nga pag-amuma human namatay ang Iyang bana. Ang kalisod ba
sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi maoy nakapugong kanimo sa pag-atiman ug pagtabang kaniya? Si Jesus
nagtambag; “Busa ayon sa kasugoan ang pagbuhat og maayo sa adlaa nga igpapahulay (Mateo 12:12)
(4) Ang Sabado maoy adlaw sa paglig-on sa bugkos sa panimalay. Sa pagmando ni Kristo “Sa adlaw
nga Sabado dili ka magbuhat sa bisan unsang buluhaton” (Ex 20:10) Wala siya naghatag ug arang-arang
kamandoan sa mga kugihan nga amahan ug kugihan nga inahan. Ang Sabado maoy dako nga ilhanan sa
PAGPAHULAY alang sa pamilya. Ipahunong ang labing dinaliang mga butang nga nagapadugok sa labing
mahinungdanon mga butang. Ang Sabado usa ka adlaw diin atong ampulihan ang gibug-aton uban sa pagampo, pagbudlay, uban ang kalipay, kasako nga mga tulomanon uban ang kalinaw nga panghunahuna. Ang
Sabadong igpaapahulay nagahatag sa tibook pamilya ug panahon sa pagdugtong uban ni Kristo ngadto sa
Iyang spirituhanong pagkabaskog.
(5) Ang Sabado maoy panahon diin si Jesus magaabut sa pinasahi nga kasuod. Matag relasyon
nagkinahanglan sa tukmang panahon, ug ang atong relasyon diha ni Kristo dili gawasnon, ang pagtugyan
sa tibuok nga adlaw ngadto kang Kristo sa matag semana maoy dakong pinaagi sa pagbantay sa atong
panaghigala uban kaniya sa kapresko ug sa kamalipayon.
Ang Sabado nagahatag kanato dugang panahon alang sa pagtuon sa Bibliya ug pag-ampo, dugang
panahon pag-inusara uban ni Kristo sa malinawon nga dapit ug maminaw.
Si Jesus “nagpanalangin sa ikapito ka adlaw ug gipanalanginan kini “uban sa saad sa Iyang presenya.
(Genesis 2:3) Ikaw makasabot nganong mahinungdanon ang pagbantay sa Sabado, ang ikapito nga adlaw
semana ingon nga Sabado, tungod kay mao kini ang adlaw nga gigahin ni Kristo sa paglalang sa pakigsulti
kanato sa pinasahi nga paagi.
Sa dihang gibuhat sa Dios ang Sabado hapit susama nga ana-a sa iyang huna-huna ang atong kaliwatan
karon. Insakto gayud nga atong gikinahanglan sa atong nagkaguliyang nga palibot: ang adlaw nga matuod
usa ka hingpit nga pagpahulay sa tanang mga butang.
Usa ka adlaw sa pagsimba sa Dios, nga makasud-ong sa mga binuhat pag-usab, ug makahuman sa
atong relasyon inay ngadto sa mga butang.

5. ANG PAG-ANGKON SA LANGITNONG KAPAHULAYAN.

Atong mahiusa ang tanan nga kaayohan pagpakiglambigit uban ni Jesus pinaagi sa adlaw-adlaw ug
senimana nga pag-asdang sa pulong-pahulay. Ang pulong “Sabado/Pahulay” gikan sa pulong Hebreo nga
pagpahulay, busa dili ikatingala nga ang kasulatan nagtawag sa ikapito nga adlaw nga “Sabado sa pagpahulay” (Leviticus 23:3).
“Ang Dios nagsulti mahitungod sa ikapito ka adlaw nga ingon niini nga pinaagi: ug sa
ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa Iyang tanang mga buhat… BUSA MAGPABILIN
PA DIAY ANG USA KA KAPAHULAYAN NGA GITAGANA ALANG SA MGA TAWO SA DIOS…
Busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan”—(Hebreohanon 4:
4-11)
Ang pagsinati sa Sabado nga pahulay” Naghatag kanato sa senimana nga pag-angkon sa kalipay nga
atong masinatian sa hingpit nga kapahulayan sa Langit. Kini nga pahulay dili lang kay gimbuhatun, kini
nagatudlo sa pagbati sa kasigurohan, kalinaw ug kinatibuk-an sa tawo, nga sa tinubdan sa matuod nga
kinabuhing abunda. Kining klase sa spirituhanon nga pagpahulay madayeg lamang pinaagi sa kasinatian.
Ang sugilanon niadtong nakasinati sa kaluwasan nga pagpahulay ug sabado nga kapahulayan kini
kinatibuk-an: “ Kon ikaw mosulod ngadto sa kapahulayan ni Jesus pinaagi sa matag-adlaw ug senimana
nga kadugtungan uban kaniya, imong makaplagan ang dakong kalipay sa kinabuhi,”
Gusto ba nimong pasalamatan si Jesus alang sa Iyang gasa nga kapahulayan? Gusto ka ba nga magpasalamat kaniya sa saad nga kaluwasan nga pahulay sa matag adlaw aron sa pag-atubang sa hagit sa
kinabuhi, ug alang sa saad sa adlwang igpapahulay sa matag semana aron paglig-on sa imong relasyon
uban kaniya? Kon wala pa ikaw makahimo niini, gusto ba nimong dawaton ang kaluwasan nga Iyang
gihanyag? Gusto ba nimong sultihan Siya sa imong handom sa pagbantay sa iyang igpapahulay sa matag
semana? Gusto ba nimong isulti , “ O Ginoo, akong handom ang pagpangita sa kahayag sa adlaw nga
imong gitukod.” Nganong dili man na himoon nga pakigsaad karon dayon?
[Tingali matingala ikaw” Kinsa ang nag-usab sa igpapahulay gikan sa Sabado, ang ikapitong adlaw
sa semana ngadto sa Domingo, ang unang adlaw sa semana? Kanus-a ang pag-usab gihimo? Ang Dios ba
adunay pagtugot niini nga kausaban? Kini nga mga pangutana matubag sa Giya 21.
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PAGSUSI GIYA 17

Ang Sekreto Sa Pagtubo Pinaagi Sa
Pag-inambitay.

S

i Larry nalingaw sa maayong pagkukabildo, sa hinapon nga tea, ug mga biscuit (supas) sa balay ni
Mr. Komori sa dihang ang ubang mga bisita nagkuha sa ilang mga bibliya. Ang tanan nagtan-aw
kaniya nga nagtuo. ”Palihog ihatag na kanamo ang among pagtuo karon?” hangyo ni mr. Komoni.
Si Larry hapit matuk-an sa iyang giinom nga tea. Siya naghunahuna nga kining panagtigum usa
lang ka paglingaw lingaw. Ug karon wala nay iyang hunahuna nga iyang gisulti.
Ang tinuod si Larry daghan na nga mga pagtuon sa Biblia nga iyang natudluan didto sa Christian English Language nga eskwelahan sa Japan diin siya nagtrabaho. Apan kadtong tanan maayong pagkaplano
nga pagtuon. Siya makahatag mga impormasyon sa Biblia uban ang kasayon. Apan ang pagsulti mahitungod sa Dios diha-diha dayon sa kinaugalingon… Lahi kini… adunay kalainan.
Si Larry nakadungog sa tanang sugilanon sa Biblia gikan sa pagkabata. Apan kini adunay dyotay lang
nga kamahinungdanon sa iyang personal nga pagtagad. Kanunay iyang ginabuhat ang mga butang nga
sayop diha sa mga mata sa Dios. Unsaon niya pagsulti ngadto sa uban mahitungod sa Dios nga siya sa
iyang kaugalingon wala kaayo masinati? Karon, naglingkod didto sa bangko, gipalibutan sa nanagpaabot
nga bisita, ang iyang mga panaghap hapit na mahugno. Niadtong gutlo sa kahadlok, usa ka bersekulo ang
midaklit sa iyang hunahuna mahitungod sa balaang espiritu nga magahatag kanato sa mga pulong nga
isulti kon wala dad-on atungan sa katawhan aron paghatag pagsaksi. (Lucas 12:12). Nag- ampo siya alang
sa panabang ug nakahukom sa pinaka nga sugilanon nga iyang mahunahuna: Ang mausikon nga anak.
Samtang siya naghulagway unsa kadako sa gugma sa Dios bisan niadtong naglaroy-laroy palayo kaniya,
nakita ni Larry ang iyangkaugalingon nga pagsulti gikan gayud sa iyang kasingkasing.
Ang iyang mga pulong misunop diha kaniya. Sukad sa iyang kinabuhi karon pa si Larry makatungkad
sa gugma sa Dios diha kaniya. Niadtong mga gabii miluhod si Larry diha sa iyang higdaanan ug nahimo
nga matuod. Ang pakig-ambit sa gugma sa Dios nakapadayon taliwala sa mga inila nga mga babag. Karon
kamatuoran na kini nga nakapalipay kaniya.

1. SI JESUS NAGHAGIT KANATO PAGTUBO PINAAGI SA PAG-INAMBITAY.

Ang mga tinun-an nagdala sa mga pulong ni Kristo sulod sa tulo ug tunga katuig, ug katapusan iyang
kamatayon ug pagkabanhaw. Sa diha nga mobalik na si Jesus didto sa langit. Iyang gitudlo ang mga tinunan nga iyang personal nga representante
“APAN KAMO MAGADAWAT HINUON UG GUGMA sa diha nga kakunsaran na kamo sa
espiritu santo: ug KAMO MAO ANG AKONG MGA SAKSI… hangtud sa kinatumyan sa kalibutan.”
Sa dihang ang mga sumusunod ni Kristo maghatag sa ilang mga kasingkasing nga walay pagpugong
ngadto kaniya panahon sa penticoste, ang nabanhaw nga Kristo nag-usab sa iyang mga kinabuhi pinaagi
sa gugma sa espiritu. Mahimo silang mga saksi, dili alng sa iyang pagkabanhaw ug pagsaka sa langit, apan
ngadto usab sa gahum sa iyang pagkabanhaw nga nakapausab sa ilang mga kinabuhi. Ingna nga mga
Kristuhanon kita usab mga saksi sa pagkabanhaw ni Jesus tungod sa atong pagsinati sa iyang mabag-ohong
gugma sa aotong mga kinabuhi. (Episo 2:4-7)
”apan ang DIOS nga madagayaon sa kalooy, tungod sa iyang dakong gugma alang kanato,
bisan sa mga patay pakita tungod sa atong mga kasal-anan, NAGBUHI SYA KANATO UBAN
KANG KRISTO ( tungod sa grasya nangaluwas kanamo) ug MIBANHAW KANATO UBAN
KANIYA… ARON NGA SIYA … MAKAPADAYAG SA DILI MASUKOD NGA KADAGAYA SA
IYANG GRASYA tungod sa iyang pagkamatarong kanato diha kang Kristo Jesus.“—Episo 2:4-7
Kita nangabuhi uban ni Kristo, aron kita “ makapakita sa walay kinutuban nga kadayag sa iyang grasya. “ ug gihangyo niya kanato ang pagdala sa maayong balita sa iyang nahimo sa kinabuhi sa tao sa tibuok
kalibutan, unya misaad makig-uban kanato kon kita magahimo niini. ( Mateo 28:19-20). Si H.M.S Richards,
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ang nagmugna sa tingog sa paglaum radio ministry(VOP) nagpamatuod: “ akong nakita ang kausaban sa
mga kasingkasing sa mga katawhan nga nakadungog sa ebanghelyo ni Kristo.
Ako nakapanaw sa mga yuta diin ang ngalan sa Dios ug ni Kristo wala pa naila, hangtud, ang iyang
iglesia nagdala sa mensahe didto. Akong nakita niining mga tawhana na usab gikan sa gahugawan ngadto
sa pagkalimpiyo, gikan sa pagkamasakiton ngadto sa maayong panglawas, gikan sa inanay nga kahadlok sa dautang espiritu ngadto sa kalipay sa pagkinabuhi nga kristuhanon. Akong nakita ang pamarog sa
pagkababaye. Akong nakita ang tinuod nga Kristuhanon nga panimalay nga gihaw-as gikan sa paganong
kangitngit. Sa matag yuta nga akong nabisitahan akong nakita mga kinabuhi nga nausab. Ako masayod nga
ang ebanghelyo ni Kristo… maayong gahum sa Diyos ngadto sa kaluwasan “ (Roma 1:16). Ako nahibalo
nga Kung ang iglesia mopahibalo sa mensahe sa ebanghelyo, ang kausaban maoy mopahaluna sa mga
kasingkasnig sa mga katawhan, sa matag panimalay, ug kini makita sa mga kinabuhi niadtong modawat ug
motabang niini nga paghangyo.” Ang Dios naghatag kanatog maluya nga mga binuhatan usa ka pinasahi
nga bahin aron sa pagdula niining bulukong buhat, tungod kay ang pag-inambitay mahinungod mahinungdanon nga bahin sa atong pagtubo. Aron nga ang mga atong pagtuo magapabilin nga mahimsog, kinahanglan ipadayag. Sa diha nga nakaplagan ni Larry ang mabulukong panag-inambitay sa atong pagtuo, kini
nakatabang kanato sa pagsinati nga mas daghan ug maayong hinungdan sa atong pagtubo.

2. ATONG GIPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGKINABUHI:

Usa ka batan-on nga nagtubo ug namatoto sa abusado nga pamilya naka-obserbar: “ akong gilantaw
ang akong ginikanan kansa ang ilang pagkinabuhi nakahatag kanako sa baliktad nga larawan sa Dios;
wala pay akong nakita nga ihimplo nga tao ug adunay pangit nga nahigugma kanako.” Ang katawhan nga
palibot kanato nga masulub-on nanginahanglan ug usa nga mahatag kanila sa mahimsog nga hulagway sa
Dios.kinahanglan sila ug tao nga adunay baruganan (with skin on) nga magahulagway kanato kanila sa Diosnong mga kalidad/kaayuhan. Ang atong pikagamhanan nga sermon, mao ang atong simple nga pamaagi
sa atong kinabuhi. Sa dili pa ang tao makahibalo ug unsa imong mahibaluan, kinahanglan sila mahibalo ug
unsa ang imong pag- amping. Si Pedro nag-ughat:
“PAGKINABUHI KAMO NGA MALIGDONG taliwala sa mga gentil, aron nga bisan pa
magaingon sila nga kamo mga mamumuhat ug dautan, tungod sa ilang PAGKAKITA SA IYANG
MGA MAAYONG BINUHATAN SILA NAGAHIMAYA SA DOIS unya sa adlaw sa panadya. Kay
sa maong paggawi gipangtawag kamo, MAINGON NGA ALANG KANINYO KIANTUS MAN
USAB SI KRISTO NGA NAGBILIN KANIYA UG PANAG-INGNAN ARON KAMO MANAGSUNOD SA IYANG MGA TUNOB. “—1 Pedro 2:12, 21,
Sukad “si Kristo nag-antus”alang kanato didto sa kalbaryo, kita adunay panig-ingnan sa hinalod nga
gugma nga anaa haduol kanato, kana nga gugma nagatubo kanato ingon nga mahigugma ang mga buhat
ngadto sa uban, mahimong gamhanang pwersa pagdani sa mga dili matinuuhon ngadto sa mmga bukton ni
Kristo.

3. ATONG IPAHAT SI KRISTO TUNGOD SA MGA PAAGI SA ATONG
PANGHUNAHUNA.

Sa dihang gitintal sa yawa si Jesus didto sa kamingawan uban sa iyang hangyo sa pagkaon, garbo ug
sa pagkamapangahason, si Jesus nakigbisog nga malampuson pinaagi sa pagkutlo mga pulong sa kasulatan
(Mateo 4:4,7,10). Si Kristo andam tungod kay siya puno sa iyang hunahuna sa mga kamtuuran sa Biblia.
Diin ang gubat madaugon o kapildihan sa atong mga hunahuna. “ Kay maingon nga siya magahunahuna sa
sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya.” Proverbio 23:7.
Ang nagatubo nga mga Kristuhanon nagahunahuna ngadto sa langit sila naghunahuna sa mahimsog
nga kalidad nga buot nilang maangkon.
“Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo; ang inyong mga hangyo pinaagi SA PAG-AMPO
ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang
pagpanabut, MAGABANTAY SA INYONG MGA KASINGKASING UG SA INYONG MGA HUNAHUNA diha kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang TINUOD,
DUNGGANON, MATARONG, ULAY, HILIGUGMAON, ug bisang unsang butang MAAYONG
PAMTION, kon aduna may HALANGDON, kon adunay may PAGKADALAYGON palandunga
ninyo kining mga butanga… ug ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo.“—Filipos 4:4-9
Kon unsa atong isulod sa atong mga utok kini ang makahimo sa tanang mga kalainan. Ipasulod ang
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basura, ipagawas ang basura, ang pulong sa Dois ipasulod, ang kinabuhi sa Dios ipagawas.

4. ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGGAWI

Ingon nga representante ni Kristo, ang mga Kristuhanon kinahanglan malingdong bisan sa ilang mga
panapot ug paggawi, nga magalikay sa tanang klase sa sobra.
“ Ingon man usab kamong mga asawa magpasakop kamo nga mga masinugtanon sa inyong
kaugalingong mga bana aron nga kon aduna man kanilay wala magatuo sa pulong, bisan pa
makabig sila sa walay sulti pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. Himua nga ang pagpaanyag
sa kaugalingon dili sa inyong dayog mga panagway pinaagi sa pagsalapid sa inyong buhok, sa
pagdayandayan sa alahas nga bulawan, ug sa pagsulod sa mga hamiling bisti, kondili anha hinuon sa pagkatao nga matago sulod sa kasingkasing pinaagi sa DILI MADUNOT NGA ALAHAS
SA MAAGHOP UG MALINAWON NGA ESPIRITU, alahas nga bililhon uyamot sa atubangan
sa Ginoo.“—I Pedro 3:1-5
Ang pagkayano sa pagpanapot ug sa dayandayan kanunay nagamarka ang tinuod nga pagka Kristuhanon. Ingon nga sulundan, ang uban kinahanglan madali sa atong gipanulti ginabuhat mahitungod sa uso,
apan pinaagi sa Makita sa atong mga kinabuhi mahitungod kay Jesus.

5. ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGBUHAT.

Ang historian nga si Edward Gibbon nagsulti kanato nga sa diha nga si Galerius misulod sa kampo sa
mga Persian, ang nagkinlaw nga panit nga bag napuno sa mga perlas nahulog ngadto sa mga kamot sa mga
nagalungkab nga mga sundalo. Kining tawhana sa maampingon nagpreserbar sa mapuslan nga bag apan
gilabay ang mga bililhong mga perlas. Ang katawhan nga nagasandig/nagasalig sa taphaw nga kahinam
nga gidapit sa kalibutan ug gisalikwa si Kristo, ang bililhong perlas kini mas ngil-ad ug kurte kay sa manlungkab nga sundalo.
Dili lang kay bahandi nga nakalibkas sa atong mga kamot, apan walay katapusang kaluwasan. Busa
ang kasulatan nagpahinumdom kanato.
“Ayaw ninyo higugmaa amg kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kon may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kaniya. Kay ang tanan diha sa
kalibutan; ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili
gikan sa amahan kondili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw ug ang pangibog niini; apan
siya nga nagtuman sa kabubut-on sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan.” I Juan2:15-17.
Si satanas manlimbasog pagbuhat ug pagtabon sa labing makadaut nga mga sala ug dautang mga
kinaiya. Ang pagpasundayag sa ilimnon nga makahubog, mga pagkita sa mga batan-on, maanyag nga
mga babaye, makugihon sa mga trabaho ug kanunay malipayon nga katawhan. Walay among nakita bisan
unsa nga adunay sama kamahinuklugon nga pustura nagsasapinday paggawas sa tindahan sa ilimnon nga
makahubog nga adunay sako nga papel sa ilang mga kamot. Mag-amping kita sa atong mga kauban sa pundok nga pauyon-uyon lang sa atong kristuhanon nga prinsipyo ( 2 Corinto 6:14). Si Kristo nakahimo, dayag
na lang siya gusto kanato nga makapahatag ngadto sa Kristuhanon nga mga higala ang personal nga mga
relasyon maoy unang hinungdan ngadto kon diin ang pagkatao ikapahat. Seguraduha lang nga ang inyong
kapunungan dili nagaguyod kanimo balik sa naandan nga paagi sa kinabuhi.
Ang gibantayan nato sa atong mga kinabuhi bisan ang mga kalingawan nga atong gipili adunay gibugaton sa atong Kristuhanon nga kinabuhi. Kinahanglan atong mahibaluan kon unsay atong ginabahog sa
atong mga hunahuna/utok.
“Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: “ Salmon 101:3
Kon atong bahugan ang atong mga kalag sa labing maayo ang dautan dili makayudyud kanato paubos
ngadto sa iyang level. Ang paghupot sa taas-taas standarte sa mga butang nga atong ipasulod sa atong
panimalay ug mga hunahuna dili makpasigpit sa atong mga kinabuhi. Ang Kristuhanon mas daghan ang
mahimo aron siya malipay kay ni bisan kinsa.
“Sa imong presensiya anaa ang kahupungan sa kalipay: Sa imong tuong kamot adunay mga
kalipayan nga wlay katapusan.”

6. ATONG IPAHAT SI KRISTO PINAAGI SA ATONG PAGHATAG:

Sa mga magabawtismo na unta siya sa bag-ong tumuo, si Pastor H.M.S. Richards nakamatikod nga
aduna pay linukot nga listahan sa iyang bulsa. Gipangutana ni Richard kung malimtan ba niya pagbilin ang
iyang kwarta didto sa kwarto. “Ang akong gamay nga libro ug akong dunganon sa pagbawtismo, “ ang
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tawo miingon. Iyang mahuptan ang tinuod nga espiritu sa Kristiyanismo- ang paghatag aron pagtabang sa
uban. Ang mga Kristuhanon nanagtubo pinaagi sa paghatag, ug mao nga si Jesus miingon: Mas labing bulahan ang magahatag kay sa magadawat.”(Buhat 20:35) Unsay atong ihatag alang sa pagduso sa gingharian sa
Dios magapabiling bililhon sa dayon.
“Ayaw kamo pagtigom ug bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug taya
nagakutkut diin ang mga kawatan nagapanasaka-saka ug nagapangawat; hinunua pagtigom
kamog mga bahandi alang kaninyo didto sa langit… kay hain gani ang imong bahandi, atoa
usab didto ang imong kasingkasing.”—(Mateo 6:19-21)
Sa imong paghatag hinumdumi; “ ang yuta iya sa Ginoo, ug ang tanang butang niini” (Salmon 24:1)
Lakip ang salapi bulawan (Hageo 2:8) bisan kita sa atong kaugalingon iya sa Dios, tungod kay iya kitang
gibuhat ug tungod kay iya kitang gisalbar gikan sa atong mga sala pinaagi sa pagbayad sa iyang dugo alang
sa atong mga sala( I Corinto 6:19-20) ang tanang butang nga ato iya sa Dios, tungod kay iya kining gihatag
kanato” ang abilidad sa pag-angkon ug bahandi” ( Deuteronomio 8:18)
Kapila ba atong gilansang ug nabanhaw nga Ginoo nangimbitar kanato sa pagpahat uban kaniya alang
sa paghatag sa mensahe ngadto sa uban?
”Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios bisan pa niana kamo nangawat kanako, apan
kamo nagaingon; unsaon namo ang pagpangawat kanimo? Sa mga IKAPULO UG SA MGA
HALAD, kamo gipanghimaraot, kay ako inyong gikawatan… dad-a ninyo ang tibuok nga ikapulo mngadto sa balay nga tipigan, aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay, ug pinaagi
niini sulati ninyo ako karon… kondili ba BUKSAN KO kaninyo ang mga TAMBUANAN SA
LANGIT, ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala nay dapit nga igo kabutangan sa pagdawat.”—Malakias 3:8-10;
“Ikapulo ang ikapulo“ kabahin sa atong “abot”(Deut. 14:22-Geneses 28:22)alang sa mga mag-uuma o
negosyante ang tubo sa atong abot human gikuwaan sa galastohan. Alang sa mga empleyado, ang kinatibuok nilang sweldo, kuwaan sa ikanapulo. Ang prinsipyo paghatag sa ikapulo kini moral nga prinsipyo
tungod nalambigit kini sa kinaiya ug pamatasan. Ang pagyas nga paghatag sa ikapulo, nakapangawat kita
sa Dios. Ang ikapulo iya kini sa Dios ug pamasahe gamiton alang sa pagsuporta sa ministeryo ni Kristo
( I Corinto 9:14)ug sa pagtapos sa iyang buluhaton dinhi sa yuta aron siya makabalik na (Mateo 24:14).Sa
mianhi si Jesus nagkinabuhi uban kanato mihatag siya pagtugot sa ikapulo sa bag-ong tugon (Mateo 23:23)
Pila man atong ihatag sa paghalad? Ang paghalad kini indibidwal nga desisyon. Matag tao “ kinahanglan
magahatag unsay desisyon sa iyang kasingkasing nga ihatag”(II Corinto 9:5-7)
Dili ka makahimo nga dili mohatag sa Dios:
“Panghatag kamo ug kamo pagahatagan; ang takus nga pinaugdo, dinasok ug tinantan, ug
magaawas, igabutang ra unya diha sa inyong sabakan”—( Lucas 6:38)
Si H.M.S Richards sa makausa nagsugilon niini nga kasinatian; “ ang usa ka sugarol sa tibuok niyang
kinabuhi nagtambong sa iyang katiguman sa Los Angeles, ug dili nako makalimtan ang panahon nga ako
makigsulti uban kaniya sa likod sa auditorium. Mikuot siya sa iyang bulsa ug 5000 dollars ug gihatag kini
kanako, sa pag-ingon, “ mao ni ang una kong ikapulo.” “ ang tao dili maayo, ug walay iyang mahimo sulod
sa 30-40 anyos kondili ang pagsugal, busa niingon ko unsaon nimo pagkabuhi? “ Siya mitubag, aduna
lang akoy 5-6 ka dolyar nga nabilin, apan kini usa iya sa Dios. “ug ako siyang gipangutana, “ unsay imong
buhaton? “ambot lang maoy iyang tubag,” apan nahibalo ako nga kinahanglan mobagay ako sa akong ikapulo ngadto sa Dios, ug siya maga-atiman kanako.” “ ug tinuod gibuhat sa Dios. Ang tao sinsero sa iyang
paghinulsol. Nausab siya sa tibuok niyang pagkinabuhi ug
Malipayon sa iyang Kristuhanong kinabuhi ug ang Dios naghatag kaniya pagpahaluna sa adlaw sa
iyang pagkamatay. “ang Dios wala magsaad sa tanan matimanon nga magtutuo nga magatubo sa pagbadatu. Apan kita adunay kasiguruhan nga ang atong magbubuhat magahatag sa mga panginahanglan sa atong
panginabuhi.
Si Kristo naghatag sa tanan alang kanato. Ato usab ihatag ang atong mga kasingkasing sa hingpit
ngadto kaniya karon. Atong ipahat si Kristo ngadto sa uban pinaagi sa atong pagkinabuhi, paghunahuna, sa
pagtan-aw, pagbuhat ug sa paghatag.
Nganong dili man nato diskobrehon ang kalipay sa pagpahat ni Kristo ngadto sa uban ug ang pagtubo
diha sa iyang kahibulungang grasya.
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PAGSUSI GIYA 18

Ang Sekreto sa Mahimsog nga Panglawas

A

ng kadungan nga mga tig-usisa ug tigdukiduki nag-antus sa kalisud ug kasakit aron lang sa
pagdokumento sa kamatuoran diin ang bibliya gitukod: ang mga nilalang nga katawhan gihiusa
sa tingob. Kanang kanunay natong bahinon ngadto sa pisikal, mental, ug spiritual nga mga parti
sa tawo kini tinuod gayd ug nagakausa , nagakauyon ug walay pagkabulag sa laing bahin, unsay
naka-apekto sa hunahuna, makaapikto sa lawas. Ang atong spirituhanon nga kahimtang adunay gibug-aton
sa atong physical nga kahimtang, kon vice versa kita tibuok nga tawo.
Pananglitan, ang mga siyensiya nga tigdukiduki nakakaplag sa pagpugong sa mga pagtuon nga ang
kalipay ug kamalipayon nagahata sa way sukod nga kausaban sa immune system sa tawo. Ang tinuod matabangan mo ang imong lawas pagpakig-away sa mga sakit pinaagi sa pagkalipay! Kini nga mga pagtuon
nagpakita unsa ka suod ang utok ug lawas nga magtinabangay sa pagbuhat.
Libuan ka mga tuig ang nanalabay ang Pulong sa dios niining mahinungdanong koneksiyon tali sa
utok ug sa lawas nga bag-o lamang gidawat sa hunahuna sa tawo kon sa medical theory:
“Ang kasingkasing nga malipayon maoy usa ka maayong tambal; apan ang usa ka masulobon nga espiritu nagapauga sa mga bukog.”—Proverbio 17:22
Sumala pa ni Apostol Juan, unsa ka suod ang kadugtongan sa utok ug sa lawas ngadto sa atong spirituhanon nga pagkatawo?
“Hinigugma, gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang ug nga
MAGAMAAYO KA SA PAGLAWAS, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag.”—3 Juan 2
Ang atong maglalalang gusto nga kita “magmalipayon sa maayong panglawas.” Ang Pulong sa Dios
makatabang ingon nga atong pundasyon sa maayong panglawas, maingon man pundasyon sa atong
kinabuhing dayon.
Tungod kay ang physical ug mental nga panglawas ug ang atong spirituhanon nga pagkatawo nagakauyon sa pagbuhat, si Pablo naghimo niining musunod nga paghangyo:
“Busa, kon magakaon kamo o magainom, o magabuhat sa bisan unsa, buhata ninyo kining
tanan aron sa paghimaya sa dios.”—I Corinto 10:31
Ang ebanghelyo naglakip sa pisikal ug mental nga pagtukod ug palambo. Ang mahimsog nga stilo sa
pagkinabuhi makatabang kanato sa pagka-inila nga mga kristohanon.
Kini ang walo ka mga prinsipyo nga pagasundon kon ikaw gusto nga magpuyo sa mahimsog ug mas
mauswagon nga pagkinabuhi:

1. SARIWA NGA TUBIG

Ang presko ug sariwa nga tubig maoy tinubdan sa maayo ug mahimsog nga panglawas. Panahon sa
adlaw ug samtang nagakatulog sa gabii, ang husto nga bintelasyon sa atong balay ug sa atong buhatan
masiguro nga ang atong dugo kanunay magasupply sa insakto nga hangin nagdto sa matagbahin sa atong
lawas.
Ang klase sa hangin nga atong giginhawa kini mahinungdanon kaayo. Pag-amping nga dili ikaw
mabiktima sa mga alisngaw sa mga gas, chemicals, ug uban pang mga sinunog nga mga plastic nga
makadaut sa maayong panglawas. Ang pagsigarilyo makadaut sa hangin ug asa sa pinakadako nga mamomuno karong panahona. Ang mga pagtuki sa siyensiya nakamugna sa suod nga relasyon tali sa tabako ug
sa cancer sa baga, emphysema ug sakit sa kasing-kasing. Ang adiksiyon sa lawas, sa nicotine nga makuha
pagsigarilyo, makahimo sa usa nga manabako ang malisud maputol nga batasan.
Ang pagpanabako o pagpanigarilyo makapatay sa 12 ka milyones nga mga tawo matagtuig kon kini
nga uso karon magpadayon hangtud sa tuig 2020.

2. ANG KAHAYAG SA ADLAW

“Ang mga kaayohan atong makuha sa silaw sa adlaw daghan:
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“1. Kinse ngadto sa 30 ka minuto kada adlaw nga pagbulad sa hayag sa adlaw sa sayo sa buntag o sa
hapon makatabang sa pagtigum sa bitamina o kaayohan alang sa panit. Ang bitamina D magatabang sa
dugo sa pagmugna ug calcium, ug phosphorus, nga magatukod ug magaayo sa huyang, gabuk nga mga
bukog.
“2. Ang kahayag sa adlaw maoy mahimong magapanalipod ug magapatay sa mga bacteria.
“3. Ang kahayag sa adlaw magahatag ug kabaskog ug kusog diin ang mga tanum makausab sa carbon
dioxide ug tubig ngadto sa carbohudrates…kon wala kini nga paagi o proceso ang mga mananap ug katawhan mangamatay sa gutom.
“4. Ang hayag sa adlaw usab nakatabang sa tawo sa pag-adjust sa panggabii nga trabaho ug magahumpay sa kahago sa lawas, ilabina panahon sa tingtugnaw.
“Pulong sa pagbantay: Ang siga sa adlaw mahimo usab nga makadaut. Ang dugay nga pagbulad sa
adlaw makasunog sa panit, makapataas sa kakuyaw sa cancer sa panit, makapadali ngadto sa pagkatigulang, makadaut sa mata, nga maoy hinungdan sa katarak.” [Ang tanang inpormasyon niini nga giya gikan
sa Look Up and Live: A Guide to Health, Adult Lessons, First Quarter 1993, (Nampa, Idaho: Pacific Press
Publishing Association). Kasagaran sa mga materyales niini nga Giya nga wala dinhi makutlo kini naggumikan sa mao ra nga publikasyon.]

3. PAHULAY

Ang lawas kinahanglan mopahulay aron pag-ayo sa iyang kaugalingon. Kinahanglan aduna kitay
panahon alang sa pagsuroy-suroy ug pagpahulay aron sa pag-ayo sa kakapoy gikan sa trabaho ug responsibilidad sa panimalay.
Kon wala kining gitakda nga gidaghanon sa pagpahulay, ang katawhan sa kanunay makasinati sa kabalaka ug kakuyaw, ug pagsakit-sakit. Kining emosyonal nga kasubo magagiya ngadto sa pagkasakit. Diin
magapugos kanato nga makapahulay ang atong mga lawas nga gikinahanglan. Wala nay laing makapuli
alang sa maayong katulogon sa kagab-ihon.
Ang pagpabaskog sa atong ispirituhanong mga baterya sa kada adlaw nga paagi kini usab mahinungdanon sama sa pisikal nga panglawas. Ang usa ka matag-adlaw nga panahon sa pag-inusara, pagtuon sa
Bibliya ug pag-ampo sa usa ka Kristohanon magaayo sa lawas maingon man sa kalag. Kinahanglan usab
kita ug regular nga pagpahulay gikan sa naandan nga trabaho, ug senimana nga adlaw sa pahulay, ug
tinuig nga bakasyon.

4. PAUGNAT/EHERSISYO

Ang ehersisyo mahinungdanon sa atong panglawas:
“1. Makatabang sa pagpakunhod sa dugo ngadto sa normal.
“2. Nagapasircular dugang dugo ngadto sa tibuok kalawasan, nga magapainit hangtud sa kinatumyan
sa kalawasan.
“3. Kini nagapagawas sa mga tensiyon sa pisikal ug sa emosyonal nga pagbati, magatabang kanimo
sa pagbati sa maayo mahitungod sa kinabuhi. Ang paugnat pinakamaayong tambal alang sa kabalaka ug
kaguol.
“4. Ang ehersisyo magahatag kurente pagpabaskog sa selula sa utok ug mga ugat. Kini makapadasig
sa kahimsog pinaagi sa pagpabaskog sa immune system. Kon ang lawas magabantay sa tukma nga ehersisyo, ang utok magahunahuna sa kainsakto ug ka epiktibo.
“5. Kini makatabang sa imong kutis nga mapino ug maayong kurte sa lawas.
“6. Ang ehersisyo makahimo kanimo dugang maabtikon, nga dili ka dali makapuyan sa pisikal ug sa
emosyonal nga kakapoy.
“7. Kini makatabang sa utok pagtigum sa chemical nga makahatag kanimo sa kalig-on pag-agwanta sa
sakit ug sa palahutay.”
Kon wala ka sukad makaehersisyo, pagsugod sa hinay-hinay samtang ikaw magatigum sa lahutay.
Maayo tingali mangunsulta ka sa imong doctor sa dili pa ikaw magsugod sa pag-ehersisyo. Ang imong
kalab-oton kinahanglan malambigit sa paugnat sa lawas ug sa pag-ehersisyo nga katumbas sa paglakaw sa
usa ka milya sa kinse(15) ka minutos kada semana.

5. TUBIG

Tungod kay ang tubig kinahanglan man sa matag selula sa atong lawas, kinahanglan kita moinum sa
daghang tubig.
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“1. Pinaagi sa timbang ang lawas adunay 70 ka porsiyento nga tubig…
“2. Ang lawas nagkinahanglan ug duha ug tunga ka litro nga tubig kada adlaw aron sa pagbuhat sa
tanang kalihukan nagalakip sa sirkulasyon sa dugo, pagpagawas sa hugaw sa lawas, pagdala sa mga sustansiya, ug ang paggaling sa kinaon.
“3. Ang insakto nga tawo adunay 15 ngadto sa 40 ka bilyones nga selula sa utok. Matag-usa niadto
70 ngadto sa 85 porsiyento tubig. Supisiyente nga tubig nga mosupply niini nga mga selula makatabang
kanimo nga abtik sa hunahuna ug makatabang paglikay sa kaguol ug kasuko.
“4. Dili lang ka ang tubig nga imong giinom ang importante. Ang kada-adlaw usab nga kaligo ug pagbugnaw makapauswag sa sirkulasyon, nga nagapabaskog sa lawas ug utok. Ang pagkaligo usab nagaayo
sa nangalukot nga mga ugat, nga maoy hinungdan sa pagsakit tungod sa pagluya sa immune system. Ang
pagkaligo usab nagakuha sa mga hugaw sa panit ug makakunhod sa hilanat.

6. TUKMA NGA PAGKAON

Sa paglalang ang Dios nagmando kang Adan ug Eba sa pagkaon sa liso, lagutmon ug prutas sa kahoy
(Genesis 1:29). Human si Adan ug Eba nakasala, ang mga utanon nadugang sa ilang pagkaon (Gen. 3:18).
Human sa lunop, ang Dios nagdugang sa “limpiyo” nga unod sa mga mananap nga ilang makaon(Gen. 7:
2-3, 9:1-6).
Ang unod sa mananap nagadala sa sibo ug tambok, nga makapataas sa kakuyaw sa tag-as ug dugo,
stroke, atake sa kasingkasing, cancer, katambok, diabeteson ug uban pang mga sakit. Karon ang mga doctor
nagtambag nga kadtong mokaon sa karne magpanalagsa nalang sa pagkaon ug lutoon pag-ayo kini.
Tungod kay ang katawhan nga vegetarian ang pagkaon mas mahimsog ug mas tag-as ang kinabuhi,
daghan ang eksperto sa maayong panglawas nag-aghat kanato sa pagbalik sa original nga pagkaon sa mga
liso, bugas, ug prutas uban ang mga lagutmon.
Kon gusto kang magsugod sa vegetarian nga mga pagkaon, siguroha nga masabtan nimo ang paghatag
sa balansi nga pagkaon nga walay karne. Kaon sa lima kon unom ka klase sa prutas, liso, lagutmon ug mga
utanon. Ang mga berde ug dalag nga mga utanon, uban sa bunga sa citrus kini importante sa pinasahe. Paggamit sa trigo nga arena, ug gamita ang brown nga humay inay ang puti. Ang imong pagkaon nga arena ug
bugas nagkinahanglan sa unom o labaw pa nga pagkaon sa usa ka adlaw. Alisdi ang imong pagkaon sa mga
tambok sa mananap (sama sa butter, cream, lard, etc) uban sa utanon nga tambok. Ang nahisgutan nga mga
pagkaon kini haum bisan walay karne, kini kon ikaw nagagamit sa produkto sa mananap.
Kadtong nagagamit ug nagapili pagkaon sa karne nga kabahin sa ilang pagkaon, kinahanglan magakaon lamang niadto gisulti sa Bibliya nga “limpiyo” nga pagakan-on alang sa tawo. Sa dihang gitugotan sa
Dios ang tawo sa pagkaon ug karne human sa Lunop (Gen. 7:2-3, Leviticus 11:47).
Iyang gisulti ang mga unod nga makaon ug limpiyo, ug kadtong mahugaw ug dili makaon.
Basaha sa Leviticus 11 ug Deutronomeo 14, ang mga lista sa kalanggaman, kamananapan ug kaisdaan
nga gisulti sa dios nga dili angay pagakan-on. Sumala niini nga kapitulo, ang limpiyo nga mananap kinahanglan buak ang kuko, ug nagapangusap. Ang limpiyo nga isda adunay himbis ug tunok. Ang mandadagit
nga langgam kini gidili.
Mao kini ang mga mahugaw nga mananap, ang baboy sa pinasahi gihisgutan ug gikundina (Deut. 14:
8). Usa ka taas nga porsiyento sa lawas sa tawo ang giautosiya nga naapiktohan sa Trichinae. Kini gagmay
nga bituk nga nabalhin ngadto sa tawo nga nagakaon sa unod sa baboy nga naapiktohan. Sa bag-o nga
pagtuki sa siyensiya naga-uswag sa pagdeklararnga ang ubang unod mahugaw. Ang usa ka rason tingali
makuyaw sa sakit, sama sa trichinae nga bituk diha sa unod sa baboy. Lain nga rason tingali, ang makadaut
nga epikto sa tambok ngadto sa digestive system sa tawo.

7. LIKAYE ANG MGA BUTANG MAKADAUT

Unsay mga pagpahibalo ang gihatag sa Bibliya mahitungod sa alcohol nga ilimnon?
“Ang vino maoy usa ka tigtamay, ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Ug bisan kinsa
nga masayop niini dili manggialamon.”—Prov. 20:1.
“Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarung, dili makapanunod sa ginharian sa Dios? Ayaw kamo
pagpalimbong; walay mga makihilawason, o mga tigsimba ug mga dios-dios, o mga mananapaw, o palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa ginharian sa Dios.” 1 Corinto 6:10.
Ang alcohol makaapikto sa mosunod nga bahin sa sistema sa lawas:
“1. Ang Immune system—ang alcohol makapakunhod sa puti nga selula nga maoy moaway sa sakit,
nga makapadugang sa risgo sa pneumonia, tuberculosis; hepatitis, ug sa mga cancer.
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“2. Ang Endocrine system—aduna lamang duha o tulo ka mga pag-inum sa alcohol kada adlaw magapadugang nga risgo sa kapakyasan, patay nga pagkatawo, ug premature nga pagkatawo.
“3. Ang Circulatory System—Ang paggamit sa alcohol makapadugang sa risgo sa sakit sa kasing-kasing, nagapakunhod sa asukar sa dugo, ug nagapataas sa tambok sa dugo ug pagtaas sa dugo.
“4. Ang sistema sa tinae—ang alcohol makapahasul sa tiyan, nga maoy hinungdan sa nagadugo ang
tinae… ang nabatasan nga paggamit sa alcohol nagapadugang sa risgo sa pagtambuk sa atay, hepatitis,
ug cirrhosis sa atay.” Ang alcohol maoy hinungdan sa dakong porsiyento sa mga paghikog, accidente nga
kamatayon, kaso sa pag-abuso sa mga kabataan, ug mga violente sa panimalay.

8. PAGSALIG SA BALAANG GAHUM

Ang tawo nga gisamok sa kahadlok o sa sala adunay kalisod pagpangita sa tiunay nga kaayohan gikan
sa pag-ehersisyo sa maayong panglawas nga mao lang nato gihulagway. Apan ang tawo nga nagakalipay sa
positibo nga pagtoo sa Dios makasinati sa pinakataas nga tinubdan sa pagkatawo.
“nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan; nga mao ang NAGAAYO SA TANAN
MONG BALATIAN; nga mao ang NAGABAWI SA IMONG KINABUHI gikan sa pagkalaglag;
nga mao ang nagapurong-purong kanimo sa mahigugmaong kalolot ug sa malumong kalooy.”—
(Salmo 103:2-4)
Si David Larson, ang Consultant sa National Institute of Mental Health sa Amerika, naghimo sa makuti
nga pagsusi sa relasyon tali sa relihiyon ug sa panglawas sa tawo. Ang iyang pagtuon nagahulagway sa
direkta nga koneksiyon tali sa kristohanong pakigsaad ug sa panglawas. Siya natingala sa pagkahibalo:
Kadtong mga nanagsimba adunay minus nga insidente sa atake sa kasingkasing, pagpanggahi sa kaugatan,
taas ug dugo, ug uban pang mga sakit. Kadtong adunay pagtoo sa dios nagakinabuhi sa mas mauswagon
nga mga kinabuhi tungod kay minus ang ilang mga kaguol, minus ang mga palahubog, minus ang mga
nabilanggo o ang mga nangala-ang sa dili malipayon nga kaminyoon.
Ang pagsalig sa Balaang gahum mao ang sekreto sa tinuod nga pagkatawo ug sa mahimsog ug
malipayon nga kinabuhi.
Gibanabana nga adunay singkwenta mil ka mga Adventista ang gitun-an ang gitun-an sa California
sulod sa 30 anyos. Ang resulta nagpakita nga ang mga Adventist nga mga lalake nagkinabuhi sa 8.9 ka
mga tuig mas taas, ug mga babaye, 7.5 ka tuig mas taas kay sa kinatibuk-ang populasyon. Ang pagtuon sa
Adventista sa Holland, Norway ug Poland nagpakita sa susama nga resulta. Ang mga nanagtuon nagpakita
nga mas taas-taas ang kinabuhi sa mga Adventista sa ilang walo ka mga prinsipyo sa maayong panglawas nga nahan-ay niini nga giya. Kadtong nagsunod niini nga mga prinsipyo dili lang adunay taas nga
kinabuhi, apan aduna usab mas maayong kalidad sa pagpamuyo.
Pag-aplikar sa panglantaw sa Bibliya sa atong mga kinabuhi adunay kalainan sa tanang klase sa praktikal nga paagi, paghanyag sa madanihon nga ebidensiya nga ang pagkaKristohanon maoy labing praktikal
ug makatarunganon nga relihiyon sa tibuok nga kalibutan. Kini naga-usab sa katawhan-sa ilang panghunahuna ug sa ilang mga kalihukan-ug magpuyo sa bag-ong pagkinabuhi.
Tungod sa kasuod sa relasyon tali sa hunahuna ug sa lawas, ug sa atong ispirituhanong kinabuhi, ang
mga Kristohanon nga nagkinabuhi pinaagi sa Pulong sa Dios gusto nga mosunod sa prinsipyo sa mahimsog
nga stilo sa pagkinabuhi samtang sila naga-andam alang sa pagbalik ni Jesus. (1Juan 3:1-3). Si Kristo dili
lang gusto nga kita maandam pagtagbo kaniya sa Iyang pagbalik. Gusto usab niya nga molambo ang kalidad sa atong presente nga pagkinabuhi. Kita makighiusa uban kaniya pinaagi sa pagsunod sa sukaranan sa
Dios sa mga prinsipyo sa maayong panglawas.
Si Jesus nagsaad sa pagluwas kanato gikan sa matag makadaut nga nabatasan pinaagi sa Iyang
“Gahom nga nagabuhat sa sulod nato”(Episo 3:20). Kon nagsulay ikaw sa pagbuntog sa ubang pamatasan
nga makadaut sa lawas sama sa pagtabako, pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, ang imong maayong
resolusyon sa pag-undang sa kanunay mahimong walay pulos. Apan pinaagi sa pagkadugtong sa gahum
sa dios nga “nagalihok sa sulod” nimo, ang Dios magahatag kanimo ug kusog sa pagbuntog. Ang Pulong sa
Dios nagsaad: “mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagalig-on kanako.” (Filipos 4:13).
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PAGSUSI GIYA 19

Ang Pagsulod Sa Kristohanong
Kinabuhi

A

niay usa ka makatandog ug kulba hinam nga sugilanon sa usa sa atong Bible School nga representante sa Africa:
“Lima ka tuig ang milabay nakadawat ko ug hangyo gikan sa tingog sa paglaum sa pagkabisita sa usa ka binilanggo nga usa ka nagtuon sa Bibliya. Akong gipresenta ang hangyo ngadto
sa tig-dumala sa bilangoan, nga sa maloloy-on naghatag sa pagtugot. Tungod kay ang nagtuon adunay
dakong handom sa pagtuon sa Bibliya, ako siyang gibisitahan sa kanunay.
“Mga unom ka bulan human sa akong unang pagbisita, mihangyo siya nga bawtismohan ug magpamembro sa Iglesya. Ang mga autiridad miuyon ug nagtubag sa mga galamiton sa bautismo sulod sa
bilanggoan. Ang mga warden ug ang ubang mga binilanggo nanambong aron sa pagsaksi sa usa sa labing
makahinuklog nga baustismo sukad nga akong gihimo.
“Wala madugay human sa bautismo, ang atong igsoon nakagawas sa bilanggoan, bisan kon aduna pa
siya’y panahon nga magserbisyo sa sulod. Sa akong gipangutana siya kon ngano, ako gi sultihan nga ang
iyang kinabuhi nausab sa hilabihan, ug siya nahimong usa ka saksi alang sa iyang manluluwas ug sa iyang
relihiyon nga dili na siya mahunahuna nga usa ka binilanggo. Kining tawhana nahiusa uban sa iyang
pamilya ug karon usa ka pangulo sa usa ka dakong Iglesya.”

1. UNSAY KAHULUGAN SA BAUTISMO?

Sa dihang kini nga binilanggo nahimo nga Kristohanon ug ang iyang kinabuhi sa hingpit nausab,
nganong importante man nga siya bautismohan? Sa usa ka paghisgot uban ni Nicodemus, ang pangulo
sa komunidad miduol kang Jesus sa pagkagabii, gipadayag ni Jesus sa claro ang kamanghinungdanon sa
kahulugan sa bautismo:
“Ug si Jesus mitubag kaniya...gawas kon ang tawo igaanak pag usab, dili siya makakita sa
ginharian sa Dios...Gawas kon ang tawo Igaanak sa tubig ug sa spiritu.” Dili siya makasulod sa
ginharian sa Dios.”—( Juan 3:3,5)
Busa sumala ni Jesus kinahanglan kita matawo” sa tubig ug sa spiritu” matawo sa spiritu” nagkahulugan ug pagsulod sa bag-ong kinabuhi pinaagi sa paghimong kausaban sa hunahuna ug sa kasingkasing.
Tungod kay ang pagsulod sa ginharian sa Dios nag-apil sa hingpit bag-o nga klase sa paglahutay, dili
kay ang daang kinabuhi gitabunan lang, kini gitawag ug bag-ong pagkatawo. Ang bautismo sa tubig maoy
simbolo sa pagpadayhag sa gawas diha sa sulod nga kausaban.
Ang atong representante nga bautismo sa binilanggo ingon nmga pag0ila sa iyang pakigsaad kang kristo ug ingon nga simbolo sa kausaban nga ang balaang Spiritu ang sugod diha sa iyang kinaiya / kinabuhi.

2. NGANONG KINAHANGLAN NGA AKO MABAUTISMOHAN?

Ang atong kaluwasan nagatuyok sa palibot sa tulo ka dagkong mga buhat ni Kristo:
“Nga si Kristo NAMATAY tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. . . nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan.”—(1 Corinto 15:3,4)
Gihimo ni Kristo ang kaluwasan possibly pinaagi sa iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw.
“Wala ba kamo mahibalo nga kamong tanan nga mabautismohan ngadto kang Kristo Jesus
GIBAUTISMOHAN MAN NGADTO SA IYANG KAMATAYON? Busa PINAAGI SA BAUTISMO
GILUBONG KITA UBAN KA NIYA NGADTO SA KAMATAYON, aron nga MAINGON NGA
SI KRISTO GIBANHAW GIKAN SA MGA PATAY pinaagi sa himaya sa Amahan, KITA USAB
MANAG-GAWI DILI SA KA BAG-O SA KINABUHI.”—(Roma 6:3,4)
Si Kristo namatay alang sa atong mga sala, gilubong dayon nabanhaw gikan sa lubnganan aron
paghatag kanato bag-ong kinabuhi sa pagkamatarong. Pinaagi sa bautismo kita naka apil sa kamatayon,
paglubong, ug pagkabanhaw ni Jesus. Ang bautosmo nagkahulugan nga kita namatay sa sala uban ni Jesu
Kristo, gilubong ang daan nga pagkinabuhi sa sala uban ni Kristo, ug kita nabanhaw sa “Pagkinabuhi sa
bag-o nga kinabuhi.” Diha kang Kristo. Ang kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nahimong atong kamatayon ug pagkabanhaw. Ang Dios makahino kanato nga patay diha sa sala, sama nga kita gilansang. Siya
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makahimo sa pagkabuhi kanato ngadto sa mga butang sa spiritu. Sama nga kita nabanhaw gikan sa patay.
Ang lawasnon nga buhat sa bautismo nagpresenta sa mga ang-ang sa cobersiyon. Unsa, kita gitunod
ngadto sa tubig , gilubong nga hingpit, sama sa tawo nga namatay nga gitunod ngadto sa lubnganan ug
gitabunan. Kini nagpassabut nga kita andam nga mamatay uban ni kristo ug gilubong ang atong daang
stilo sa pagkinabuhi. Ang bautismo usa ka paglubong, pormal nga pagpanamilit sa nagapadayon diin ang
sala nagduminar. Ikaduha, kita gihawas gika sa tubig as nagbautismo kanato, sama sa tawo nga nabanhaw
gikan sa lubnganan. Jinni ginaingon nga kita.” Bag-ong binuhat, ang kinatibukan “Bag-ong kinabuhi” nga
gihatag sa Dios kanato.
Pinaagi lamang sa paglubong nga mahaum sa pagsaysay ang tinuod nga kahulugan sa Bautismo – kamatayon, paglubong, ug pag pakatawo pag-usab.” Ang bautismo pinaagi sa pagpisikpisik dili husto nga
simbolo sa bag-o nga pagkatawo.
Unsay tinuod nga kahulugan sa kamatayon uban kang kristo?
“Kita nahibalo nga ang atong daang pagkatawo gilansang sa krus uban kang kristo aron
malaglag ang makasasala nga lawas, ug aron dili na kita maulipon sa sala.”
Ang bautismo nagrepresentar sa gawas kon unsa ang kinahanglan pagabuhaton sa tawo sa sulod sa
iyang kinabuhi: itugyan ang tanan ngadto kang krist. Kon aduna pag butang nga atong pugngan gikan sa
Dios, sa gihapon magakabilin kita nga “Ulipon sa sala>” kon sa hingpit kita matugyan ngadto kang kristo
ang atong makasasalang paghandum kini” walay gahum” u gang atong kausaban magasugod.
Kinsa ang responsible sa kausaban nga mahimo?
“Gilansang ako sa krus uban kang kristo; dili na ako ang nabuhi, kon dili sa KRISTO ANG
NABUHI SULOD NAKO; u gang kinabuhi nga karon AKONG GIKABUHI SA LAWAS AKONG
GIKINABUHI PINAAGI SA AKONG PAG TOO A ANAK SA DIOS, nga nahigugma kanako ug
mikuyog sa iyang kaugalingon alang kanako.”—Galasya 2:20
Sa dihang ako naila uban sa paglansang ni kristo pinaagi sa bautismo, ako nagimbitar sagamhanang
persa sa kong kinabuhi- “ Si Kristo nagpuyo sa sulod nako.”
Aron sa pagbutang sa tibuok mong kinabuhi sa mga kamot ni kristo, una lantawa ang kamatayon ni
kristo sa krus. Ayaw paglantawa ang sala nga nagpanghinadlok kanimo, ayaw lantawa ang imong daang
binuhatan – tutuki si Jesus. Ang paghanduraw sa maloloy-on ug maisugon nga kamatayon sa kalbaryo,
imong ikatugyan ang kinalikbuk-an mo nga kinabuhi ngadto kaniya. Pinaagi sa gahum sa krus akong
gipangayo nga ako patay na sa daang mga kinaiya ug masinugtanon ngadto sa Dios. Sukod karon ako
magakinabuhi pinaagi sa pagtoo diha sa anak sa Dios, kinsa naigugma kanako ug gihatag iyang kaugalingon alang kanako.”
Sa makadugtong kita ngadto sa gahum sa kamatayon ni kristo ug pagkabanhaw atong Makita ang
dugang nga maayong iyang mga kaayohan nga napuli sa atong daang mga kinaiya:
“Busa kon ang wato anaa kang kristo, siya BAG-O NANG BINUHAT; ang DAANG mga
butang nangagi na, tan-awa, ang BAG-ONG mga butang nahiabut na.”—II Corinto 5:17.
Pinaagi sa bautismo atong gikabutyag ang atong mga handum nga matranka diha sa mga bukton ni
Jesus ug magpuyo nga bag-o ug maayong kinabuhi diha “ Kang Krsito”. Si Jesus ang nagbuhat kanato sa
dili mahimo sa atong kaugalingon. Mihaw-as kita gikan sa tubig usa ka “bag-o nga binuhat”. Siya naghatag
kanato gahum sa pagpuyo sa “bag-ong kinabuhi.

3. NGANO NGA SI JESUS GIBAUTISMOHAN?

Panahon sa Pentecoste, si Pedro nagsulti niadtong nangita’g kagawasan gikan sa sala sa pag hinulsol
ug ug pag pabautismo “Aron si kristo makapasaylo” sa imong mga sala “(buhat 2:38) tungod kay si Jesus
wala gyud makahimo bisan usa ka sala, nganong nagpabautismo man siya? (Mateo 3:13,15) “ ug si Jesus
gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. . . aron sa pagtuman sa tibuok
pakamatarong.”
Si Jesus walay sala, dili kinanghalan nga siya maghinulsol sa bisan unsang sala. Siya gibautismo sa laing hinungdan: “Aron pagtuman sa tanang pagkamatarong”. Pinaagi sa bautismo si Jesus nahimong panigingnan alang kanato nga mga mahuyang, ug makasasala nga binuhat. Si kristo wala maghangyo sa iyang
mga sumusunod sa pag adlo bisan asa nga wala niya maabot. Busa sa dihang ang mga tumutoo gilubong
sa tubig pinaagi sa bautismo, sila nagasunod sa tunob sa ilang agalon.
Tungod kay si kristo nagpakamatay sa atong mga sala, siya makahatag kanato sa iyang pagkamatarong.
II Corinto 5:21
“Tungod kanato siya nga wala makasinati ug sala gihimo niya na sala, aron diha kaniya kita mahi-
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mong pagkamatarong nga anaa sa Dios. Ang pagkausab diha sa mga mata sa Dios gikan sa makasasala
ngadto sa mga balaan, kita nagatuboniana nga “Pagkamatarong” ug kita magapuyo sa bag-o nga kinabuhi
diha kang kristo.

4. NGANONG KINAHANGLAN AKO ITUSBOG SA TUBIG?

Si kristo gilusbong sa tbig sa iynag pagbautismo wala siya sabligi ug tubig. Si Juan nagbautismo ka
niya didto sa suba sa Jordan “Tungod kay dunay daghang tubig ( Juan 3:23 ) sa dihang gibautismohan si
Jesus, mitusnob siya ngadto sa tubig, ug sa diha nga siya gibautismohan na, siya mihaw-as gikan sa tubig”
(Mateo 3:16)
Sa dihang atong masabtan ang tinuod nga kahulugan sa bautismo, adunay gamay nalang nga kalisod sa pagila sa katinuoran sa bautismo. Ang pulong “Bautismo” gikan sa pulong grego baptiso, sa ato pa
gitusnob sa ilalum.
Panahon ni John Wisley pagbisita sa America sa 1731, usa ka hukom sa iglesya sa 34 katawo misulay
kaniya pag akusar pag supak pagbautismo sa anak ni Mr. Parker nga dili itusnob” kini dayag nga ang amahan sa methodista maga bautismo sa iyang mga convertido pinaagi sa pagtusnob sa tubig.
Ang repormador nga si John Calvin nag ingon: “kini kamatuoran nga ang pagtusnob maoy maandan sa
karaang Iglesya.”
Ang kasaysayan sa unang Iglesya nagklaro nga ang bautismo pinaagi sa pagtusnob sa tubig. Si Dean
Stanley, sa Iglesya sa England, nagsulat” Alang sa unang trese ka siglo, ang hapit universal nga naandan
sa pagbautismo mao ang atong mabasa sa bag-ong tagun, nga maoy kahulugan sa pulong.”Bautismo” nga
kadtong na mga bautismohan gtusnob, gitidlum, gilubong ngadto sa tubig. (Christian Institution R 21)
Ang mga dapit bautismohan alang sa pagtuslob sa mga convertido anaa sa daghang mga Iglesya nga
natukod gikan sa ikaapat ug ika katorse sa siglo sa Uropa ug sa Asi, ang mga simbahan sama sa Cathedral
sa Pisa, Italy, ug sa St. John ang pinakadako nga simbahan sa Rona.
Sa diha nga miabot ang Conselyo sa Ravena sa unang bahid sa ika kinsi ka siglo nga ang Iglesya
katoliko gidawat ang pisik-pisik sa tubig pagbautismo sama da sa pagtuslob. Sa mga pangutana s mga
kalihukan sa Iglesya, dili kita masunod sa gtudlo sa tawo, mga pagtulon-an sa tawo, apan unsa ang gitudlo
ni kristo ug sa iyang mga apostoles.
Daghan ang sinsero nga mga Kristohanon nga nagmahal sa tradisyon nga bautismo sa puyo, u gang
paghatag / Pagtugyan sa atong kabataan ngadto sa Dios gikan sa sinugdan kini gidawat ug dalayegon. Hinoon, ang Bibliya nagklaro nga kinahanglan tun-an sa paagi sa kaluwasan sa dili pa ang bautismo ( Mateo
28:19) nga ang tawo motoo ni Jesus sa dili pa siya bautismohan (Duhat 8:35-38) ug nga ang tawo kinahanglan maghinulsol sa sala ug mapasaylo sa dili a bautismo (Buhat 2:38) ang puya wala pa pagsabut walay
paghinulsol, walay pagkompisal nga maoy mahinungdanon sa dili pa ang bautismo.

5. NGANONG MAHINUNGDANON MAN NGA KITA MABAUTISMOHAN?

Sumala ni Jesus, ang bautismo maoy sinugdan alang niadtong nangandoy pagsulod sa Langit:
“Gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa spiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa
mga langit.”—( Juan 3:5)
Si Jesus mihatag lang usa ka kagawasan . ang kawatan didto sa krus “ natawo sa Spiritu” bisan
impossibly alang kaniya sa pagkanaug sa krus ug ituslob sa tubig ingon nga ilhanan nga nausab ang iyang
kasingkasing. Ug si Jesus misaad kaniya nga siya uban kanioya didto sa ginharian ( Lukas 23:42,43) alang
sa kawatan, ingon nga “natawo pinaagi sa tubig ug sa Spiritu “ nagrepresentar sa dugo ni Jesus nga giula
aron sa paglimpiyo kaniya gikan sa kasal-ana.
Si Augustine nani-id, ug nag-obserbar,” Adunay usa ka caso sa himatyon nga naghinulsol nga nahisulat, nga sa nagpenintensiya nga kawatan, nga kinahanglan walay magbana-bana, o managhap, apan usa
lamang.”
Si Jesus sa Iyang kaugalingon nag hatag niining sdemni nga pagpahamatigon:
Ang motoo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motoo pagahukman sa silot.”—
(Marcos 16:16).
Pinaagi sa pagpakamatay alang kanato sa kalbaryo si Jesus naghimo niining publiko nga pagpasundayag sa iyang gugma alang kanato. Atong kinahanglan ang tubag uban sa publiko sa walay kaulaw nga
oagsugid sa atong pakigsaad kang kristo pinaagi sa bautismo. Nakasugod ka naba sa bag-ong kinabuhi diha
kang kristo? Nabautismohan ka na ba? Kon wala pa, nganong dili ka man mangandam alang sa bautismo sa
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umaalbut nga panahon?

6. ANG BAUTISMO SINUGDANAN
LAMANG

Ang bautismo nagrepresentar sa atong pakigsaad ngadto sa kritohanong pagkinabuhi, apan ang atong
pagtugyan diha sa bautismo dili kini molungtad sa tibuok nga kinabuhi.
Sa dihang matawo ang bata, adunay order nga selebrasyon; human sa adlaw sa pagkatawo ug ang
kalipay ug kaginhawa humanna, ang bata nagkinahanglan sa adlaw-adlaw nga pagpakaon, pagkaligo,
ug pag-amuma; kini sama usab sa bautismo. Si Pablo nag ingon sa iyong kasinatian, ako nag pakamatay
adlaw-adlaw, ( I Corinthians 15:31) pinaagi sa pagpalayo adlaw-adlaw sa pagkadalo, amhimo kitang mas
andam ngadto kang kristo.
Ang kasaulogan sa bautismo, sama sa xceremonya sa kasal, nakinahanglan sa pormal nga compormasyon nga ang kahibulongan ug nagatubo nga relasyon nagsugod na. aron sa pagtubo nga permaninte
ug sigurado, kinahanglan kita sa adlaw-adlaw nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto ni kristo, ang
adlaw-adlaw nga kasaulogan sa bag-o nga kinabuhio pinaagi sa pag-ampo ug pagtoon sa BIbliya.

7. ANG HINUNGDAN ALANG SA
KALIPAY

Ang bautismo maoy hinungdan sa dakong kalipay tungod say kadtong nagabutang sa ilang pagtuo
diha kang kristo adunay kasigaruhan sa kinabuhing dayon. Kinda kadtong motoo ug magpabautismo
maluwas. ( Marcos 16:16)
Kon kita bautismohan, kita ana-a sa dalan pataas nga nagagiya kanato ngadto sa kalipay nga way
katapsan.
Ang bautismo usab nagsaulog sa presente nga kalipay uban ni kristo.
Siya nagsaad bililhong gasa sa balaang Spiritu niadtong nabautismohan ( Buhat 2:38) uban sa spiritu
nga muabot ang bunga sa spiritu Gugma nga maagapuno sakinabuhi uban sa pailob, kaayo, kaayohan
pagkamatunoohon pagkaaghop, ug pag pugong sa kaugalingon (Galasya 5:22,23)
Si Jesus magapuyo sa sulod nato, pinaagi sa iyang Balaang Spiritu nga nagahatag sa lig-on nga kasiguruhan ka yang Spiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod. . . nga kita m,ga anak sa Dios.”( Roma 8:15,16).
Kining siguradong relasyon uban sa Dios magadala kanato sa daghang kaayohan, apan wala magarantiya sa walay problema nga kinabuhi ngani ang kaaway kanonoy nagasulay paglabay labing malisud,
niadtong mao lang nakahimo sa pakigsaad ni kristo. Hinoun kon kita ana-a na sa mga kamot sa Dios atong
mahibaloan nga siya maga gamit sa tanang butang nga mahitabo kanato, maayo kon datuan , aron sa pagtudlo kanato ug pagtabang kanato pagtubo. ( Roma 8:28)
Usa ka batan-on babaye nakadecisyon sa pagtugyan sa iynag kinabuhi kang kristo ug magpabautismo, bisan sa paghadlok sa iynag bana sa pakigbulag. Wala siya gusto makigambit sa iyang bag-o nga
pagtoo, apan mipilit siya kang Jesus ug misulay nga mahimong mas mahigugmaong asawa kay sa kanhing
panahon. Usahay ag bana maghimo ug malisod nga kausaban sa panimalay. Apan sa katapusan nadaug
siya pinaagi sa argumento nga dili niya matubag; ang pagkausab sa kinabuhi sa iyang asawa. Kini nga bana
mitugyan sa iyang kinabuhi ngadto kang kristo ug siya usab nagpabautismo.
Ang pagpakig-uban ni kristo diha sa “Mabaga ug manipis nga pagsalay sa kinabuhi, makahimo kanato
nga gamhanannga mga insturmento sa iyang mga kamot.
Kita makatugyan sa atong mga kinabuhi ngadto kaniya sa walay condisyon nganhi kanato, sa diha nga
iyang gibayran ang bili alang sa atong mga sala didto sa krus.
Unsa ka maayong kahigayonan ngadto sa katilingbahon nga pagtugyon. Kon wala pa ikaw makahimo niini, nganong dili man nimo itugyan ang imong kinabuhi ngadto ni kristo karon? Hangyoa siya sa
paghimo sa bag-ong kinabuhi diha nimo pinaagi sa balaang spiritu, unya magpabautismo diha kang kristo.
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PAGSUSI GIYA 20

Ang Secreto Sa Pagtubo Pinaagi Sa
Panaghugoy-hugoy

N

iadtong sayong bahin sa tuig 1960, si Brother Andrew usa ka tawo gikan sa Holland nagpahuyot sa Bibliya sa sudlanan sa iyang VW latas sa utlanan sa Romania nga maga-agi sa mga
kumunistang mga guardia. Mihunong siya sa usa ka Hotel ug nag sugod pag-ampo sa Dios nga
giyahan siya sa usa ka matinumanong gropo sa mga Kristo hanon – gropo sa mga makapahimulos sa mga kopya sa mga Balaang Sinulat.
Tapos sa semana si Andrew miduol sa tig-alagad sa maong hotel ug nangutana kung hain siya makakita ug simbahan. Ang tig alagad mitan-aw kaniya nga adunay diotay nga katingala ug mitubag . “wala
kaayo kami daghang sama niana dinhi, aron masayod ka. Gawas pa niana dili nimo masabtan ang sinultihan. Wala ka ba masayod? Tubag ni Andrew, ang mga kristohanon adunay pinulungan nga masabtan bisan
asang dapit sa kalibutan.” O, unsa man kana? Gitawag ug AGAPE,”
Ang tig-alagad wala sukad makadungog mahitungod niini, gipasaligan siya ni Andrew, nga kini ang
pinaka-anindut nga pinulungan sa tibuok kalibutan.
Nakakita si Andrew ug ubay-ubay nga mga grupo sa simbahan sa maong dapit ug naningkamut sa
pagpakigkita sa presidente ug sekretarya sa usa ka denominasyon.
Sa walay suerte bisan taliwala nga si Andrew ug kining mga tawhana makasabut sa pipila ka nga
sinultihan sa Uropa, apan ilang namatikdan nga wala silay butang nga susama. Busa nanlingkod lang sila
nga nagtinan-away. Nagpanaw si Andrew uban sa iyang bililhong karga sa daghang mga milyas uban ang
kakuyaw, apan walay nasayud kong kining mga tawhana nga iyang kauban matuod ba nga mga kristohanon mga spiya ba sa gobyerno.
Sa katapusan namatikdan niya ang usa ka Romanian nga Bibliya sa usa ka lamesa sa opisina. Mikuot sa
Andrew sa iyang bulsa ug gikuha ang iyang Dutch nga bibliya. Iyang gipakli sa I Corinto 16:20 ug gipataas
aron makita sa dayag, iyang gitudlo ang ngalan sa libro, aron ila kining maila. Diha-diha ang ilang mga
dagway nangailipay. Dali nilang nahipalgan ang susamang kapitolo ug bersikolo diha sa ilang Romano nga
Bibliya ug gibasa. “Ang tanang mga Igsoon nangumosta ka ninyo. Pag pangumostahay kamo ang usa sa
pinaagi sa balaan nga halok.
Ang mga tawo mipahiyom usab kang Andrew. Unya usa kanila mitan-aw sa ilang Bibliya ug iyang nakaplagan ang Proberbio 25:25. nakaplagon usab ni Andrew ang bersikolo ug nagaingon “ Ingon sa bug-naw
nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag. Mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta.
Kining mga tawhana milungtad sa tunga sa oras nga paghisgot ug pagpahat sa mga pulong sa Balaang
kasulatan. Nalipay kaayo sa maong panag-kauban nga wala moila ug kultura, mikatawa sila hangtud
migawas ang mga luha sa ilang mga mata.
Nasayran ni Andrew nga karon iyang nakaplagan ang iyang mga kaigsuonan, sa dihang iyang gipakita
ang gikarga nga mga Bibliya, ang mga Romanian hilabilan nilang lipaya nga nagsubli-subli sila sa paggakus
kaniya.
Nianang gabhiona diha sa hotel, ang tig-abi-abi miduol kang Andrew nga miingon. Tan-awa akong
gipangita ang “AGAPE” sa diksiyonaryo, walay ingon niana nga pulong. Apan usa lamang kana ka grego
nga pinulongan sa gugma. Mitubag si Andrew, Tinuod kana” ako tong gihisgutan s tibuok hapon. Imo
bang nakaplagan ang matahum pinulongan? Niining giya nga atong pagatun-an karon atong mahibaluan
kon gin unsa sa Dios pagdala kanato ngadto sa Iyang dakong panon sa gugma.

1. ANG IGLESYA GITUKOD ALANG PANAG-HIUSA

Si Jesus nagtukod sa Iglesya aron makab-ot ang pinaka-ubos nga panginahanglan sa tawhanong pagatiman ug pagsuporta. Kitang tanan adunay mga panginahanglan. Mao kana ang Iglesya, dapit diin kita
managkauban magpasakop og magtinabangay ang usa ug usa. Ang Balaang Kasulatan nagpadayag sa
lig-ong Iglesya Apostolika diin nagatawag sa mga lalaki ug babaye sa usa ka malipayon nga panaghiusa
panagkauban nga modangat ngadto sa labaw ng makagagahum:
Kadto nga among nakita ug nadungog among ginamantala usab kaninyo, aron kamo usab
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makabaton sa PAKIG-AMBITAY UBAN KANAMO; ug ang atong pakig-ambitay maoy PAKIGAMBITAY UBAN SA AMAHAN UG SA IYANG ANAK NGA SI JESU KRISTO. Ug kami nagasulat niini kaninyo aron MAMAHINGPIT ANG AMONG KALIPAY.”—(I Juan 1:3,4)
Usa ka katilingbanong mga kasing kasing nagkahugpong sa pakiglambigit ni Jesus ngadto sa usa’g usa
makasinati sa kalipay nga bug-os silang tanan nangasulti’g sama nga pinulungan sa gugma.
Ang mga Kristohanon mahimo lamang usa ka bahin sa panimalay nahimo silang mga igsoong lalaki
ug babaye diha kang kristo, tungod kay ang tanan adunay susama nga spiritu. Magkadaku ang panaghiusa
sa pagtoo, magakalig-on ang bugkos diha sa mga kristohanon.
Ang mga membro sa Iglesya nga gitukod ni Jesus ug sa mga apostoles gihiusa pagbugkos sa panaghiusa usa sa mga hinungdan sa kakulang gahum ug ginalutos nga katilingban naka paukay sa kalibutan

2. ANG IGLESYA NGA GITUKOD NI JESUS

Aduna bay Iglesya si Jesus, o ang tibuok pangagpas sa usa ka relihiyosong pundok usa lamang ka
mugna/invento sa tawo? Si Jesus mitubag:
”Ug sa ibabaw niining BATO pagatukoron ko ang akong Iglesya, ug ang mga gahum sa kamatayan dili gayud makabuntog kaniya.”—(Mateo 16:18)
Si Jesus mao ang pundasyon nga bato, ang Batong patukuranan, sa iyang Iglesya. Unsa ang pundok
nga namugna ingon nga kabahin sa maong patukuranan?
“Kamo nga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga
niini si Jesukristo mao ang patukuranan”.—(Episo 2:20)
Unsa ang kalampusan ang nahimo sa dios sa dihang giwali na ang maayong balita?
“Ug sa matag-adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.”—Buhat 2:47.
Sa dihang gitukod ni Jesus ang Isglesya siya nagsaad nga “Ang gahum sa kamatayon dili makabuntog
niini?” (Mateo 16: 18) ug ang Kristohanong Iglesya nagapabilin/nagapadayon. Aduna siya’y labing gamhanan nga kaaway-nga gikan pa sa Romanhong mga emperador ngadto sa mga dektadoryang kumunista.
Apan ang dugo sa mga martir nahimong hinungdan sa pagtubo niini nga mas malig-si. Kon ang
usa ka kristohanon pagasunogon diha sa sunugan o lain ibalhog ngadto sa mga Lion, adunay daghan ang
mangabot aron sa pagpuli sa ilang dapit ang mga matahapon naghimo kutob sa ilang mahimo aron pagpapas sa kristohanong Iglesya. Apan ang kristohanong kamapanahunan sa modernong kalibutan.
Usa sa pinakadakong hagit nga miabut sa Iglesya mao ang pagdawat ingon nga opisyal nga relihiyon
sa Emperyong Romano. Ang Iglesya hilabihan nga pagtubo ug sa hinayhinay nadaldal ngadto sa kadautan,
sama nga patay sa spiritu panahon sa manginit nga kasaysayan: Apan ang Dios sa kanunay nagatipig sa
kadasig sa mga matinumanong magtotoo, diin panahon sa kalisdanan nagdan-ag sama sa bituon sa mangiob nga kagabhion.
Gitandi ni Pablo ang relasyon ni Kristo sa Iyang Iglesya ngadto sa usa ka mapinangga-on ug mapanalipdanon nga bana sa iyang asawa. (Epeso 5: 25-25) Ang Iglesya usa ka pamilya, diin ang matag miembnro
nag-ugmad ug relasyon sa ilan isig ka miembro sa pamilya nga makapalambo sa ilang kaayohan. (EPISO 2:
19}
Si Pablo usab naghimo ug panig-ingnan sa Iglesya sama sa usa ka buhi nga lawas, diin si Kristo mao
ang ulo niini. (Colosas 1:18).
Kung kita mabautismohan, magpamatuod kita sa atong pagtoo diha kang Jesus ug mahimong mga
membro sa iyang “Lawas” nga mao ang Iglesya.
“Kay kitang tanan GIBAUTISMOHAN diha sa USA KA SPIRITU, aron mausa ka lawas.” (1
Corinto 12:13)
Ang basahon sa Pinadayag naghulagway sa nabanhaw nga kristo nga nagalakaw diha sa mga Iglesya,
nagpakita sa Iyang pag-amuma, ngadto kanila (Pinadayag 1:20, 12,13) wala suka isalikway ni kristo ang
Iyang katawhan, ug dili gayod niya kini talikdan.

3. ANG IGLESYA NGA ADUNAY KATUYOAN:

Ang pagtambong sa simbahan maoy mahinungdanon alang sa usa ka
Kristohanon. Kinahanglan nato ang suporta sa uban aron sa pagpadayon sa atong pagtoo nga buhi ug
nagtubo.
Ang Iglesya nagkinabuhi sa tulo ka mahinungdanong mga butang:
1) Ang Iglesya nagapanalipud sa kamatuoran.
Ingon nga “haligi ug pundasyon sa Iglesya” (1Tim. 3:15). Ang Iglesya
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nagaisa ug nagadepensa sa kamatuoran sa ios atubangan sa kalibutan.
Kita nagkinahanglan sa hiniusa nga kaalam sa ubang mga magtotoo aron pagtabang kanato sa pagtutuk sa tinubhan sa kamatuoran diha sa kasulatan.
2) Ang Iglesya maoy ehemplo kon unsa ang grasya sa Dios makatabang alang sa mga makasasala. Ang
kausaban nga nahimo ni Kristo sa mga kinabuhi sa mga magtutoo nagahatag katungod sa Dios nga nagtawag kanato “Ngadto sa iyang kahibulongang Kahayag” (1 Pedro 2: 9).
3) Ang katawhan sa Dios maoy Iyang mga Saksi miining nagkinahanglan nga kalibutan. Sa wala pa
siya mobalik ngadto sa Langit, misaad si Jesus ngadto sa Iyang mga Tinun-an:
“Apan managdawat kano sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mikunsad kninyo, ug
mga saksi kon kamo sa Jerusalem, ug sa tibuok nga Judea us sa samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta”—(Buhat 1:8).
Usa ka dakong kahigayonan alang sa Iglesya sa pagdala sa mensahe sa makalilisang gugma sa Dios sa
Tibuok nga kalibutan.

4) GITUKOD ALANG SA KALIG-ONAN

Ang Iglesya nga gitukod ni Kristo adunay siguro nga porganizsyon. Ang
usa mahimong i-apil o walay labut sa pgkamembro (Mateo 18:15-18). Ang gitudto nga mga leader sa
Iglesya sa Dios adunay buhatan sa kaulohan sa tibuok kalibutan maingon man sa lokal nga mga Iglesya
(Buhat 8:14; 1Tim 3:1-13)
Kon sila mabautismohan, ang mga magtotoo moipon organizado nga grupo. (Buhat 2:41-47).
Ang Iglesya magatuo alang sa madasigong pagsinabtanay.
“Ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa
mga maayong binuhatan, sa dilipagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila,
hinonoa sa PAGDASIG SA USA UG USA, ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa
paghukom nagakahiduol na.”—(Hebreohanon 10:24-25)
Unsay nahimo niining mahimsog nga pundok sa Iglesya ang matag miyembro nagtukod sa matag usa
nga pagtoo, nagdinasigay ang usa ug usa. Ang Dios nagtukod sa Iyang Iglesya aron paglig-on sa Iyang
katawhan, ug aron pagserbisyo sa kalibutan. Kita makabuhat pa ug daghan, nga hiniusa kay sa maginusara
kita. Sama panaglitan: Usa ka Iglesya Adventista, nagdala kita sa makuti ug halapad nga buhat sa pagpanambal sa tibuok kalibutan-gikan sa kinapusoran sa ciudad nga pang-atiman sa maayong panglawas ngadto
sa halayo nga Isla sa kasadpang pacipiko.
Ang atong buhatan sa Edukasyon, mga eskuelahan nagdala sa linibo ka mga kabattan sa kahibalo sa
kinabuhi diha kang kristo-gikan sa uneversidad sa Loma-linda, nga nag-una sa pagbalhin sa kasingkasing
(heart transplant) ngadto sa gagmay nga misyon school nga nakatas sa tibook Africa. Nagdala kita ug mga
kagamitan/pagkaon alang sa gutom ug sa mga kalamidad pinaagi sa ADRA. Ang mga lokal nga Iglesya
nagtabang pagbisti ug pagpakaon sa mga Kabus ug walay mga balay sa linibo ka mga Community Health
Centers ug mga gropo sa Adventista nga magtotoo nakig-ambit sa mensahe sa kaluwasan sa kapin 200 ka
mga nasud. Kadto lamang organizado nga gropo sa mga dedikado nga mga kristohanon nga makahimo
niini tibuok nga kalibutan nga bulohaton.
Si Kristo ug mga apostoles gitandi sa Iglesya nga usa ka lawas, ug gipasabut nga ang tanang bahin
sa lawas gikinahanglan (I Corinto 12: 21-28). Ang tanang bain sa lawas dili nagkapariho, apan ang tanan
mahinungdanon, ug ang tanan kinahanglan magabuhat og hiniusa. Ang mata nga nahamulag sa lawas
dili makakita. Ang mata nga nahamulag sa lawas dili makakita. Ang naputol nga kamot walay pulos. Ma
kamot ka man, mata o tudlo, dili kita matiunay nga epektibo alang kang kristo kon sa atong kaugalingon
lamang. Ang pagkasakop sa Iglesya, ang pagkahiniusa ngadto sa ubang membro sa lawas, naga palig-on
kanato nga mga kristohanon.

5. ANG KALIPAY AGI SA PAGSIMBA

Sa kahiladman sa atong mga kasingkasing nagpahipi ang pangandoy sa pagsimba sa Dios, ug kana
nga panginahanglan malawos kon dili hatagan kahigayonan nga isulti ug ipamulong. Unsay gibati sa salmista kon siya magaadto sa dapit nga pagsimba?
Unsay ikabahin sa musika diha sa publiko nga pagsimba?
“Sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova; dumool kamo sa presencia niya nga may pagawit.”—(Salmo 100:2)
Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang paghatag us halad maoy husto nga paagi ug kabahin sa balaang
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pagsimba.
” Pagdala ug halad, ug dumool ngadto sa iyang mga sawang/hawanan. Magsimba kamo
kang Jehova sa katahum ug pagkabalaan:”—Salmo 96:8-9.
Ang Pagtuon sa Bibliya ug pagwali maoy sentro sa bag-ong tugon nga pagsimba. Nagsudod sa kang
Pedro nga sermon sa adlaw sa Penticoste nga makita sa Buhat 2, ug gikan sa panahon sa mga repormasyon
hangtud sa atong kaadlawan karon, kada dagkong relehiyosong katigiman ginabasi sa kasulatan nga pagpanudlo ug pagwali. Nganoman? Tunogd kay ang “Pulong sa Dios buhi ug nagalihok” nga mahait pa kay
sa Ispada nga duha sulab.” (Hebreo 4:12-13).

6. UNSAY TARONG DIHA SA IGLESYA?

Ang uban nagsupak nga ang Iglesya puno sa dili hingpiot nga katawhan. Ang giingon ni Henry Ward
Beecher tinuod:”Ang Iglesya dili hawanan alang sa mga nagpasundayag nga mga kristohanon, apan tulonghaan lang sa edukasyon sa dili hingpit nga katawhan”.
Tungod kay wala may usa kanato nga hingpit, Ang Iglesya dili usab hingpit. Usa sa mga parabolo ni
Jesus nagpahimumdum kanato nga ang mga bunglayon nagatubo uban sa trigo ( Mateo 13:24). Kon basahon
nato ang sinulat ni Pablo, atong madiscobre nga ang Iglesya apostolika adunay makuyaw nga problema.
Ug ang Iglesya karon kanunay adunay serioso nga depekto. Apan hinumdumi nga walay mga dautan nga
katilingan nga makabungkag O makadisturbo og makabalda sa dakong pamag-ang sa Iglesya si Jesu Kristo
mismo sa iyang kaugalingon. Busa sa dili hingpit nga Iglesya, kinahanglan atong bantayan ang atong unang
pagtagad ngadto sa manluluwas nga nagministeryo kanato. Bisan sa pagkamasalaypon, ang Iglesya nganha
gyud kaniya busa tuktok ngadto kang kristo.
“Kamong mga bana higugma-a ninyo ang inyong masig-ka-asawa, maingon usab nga SI
KRISTO NAHIGUGMA SA IGLESYA UG MITUGYAN SA IYANG KAUGALINGON ALANG
KANIYA, aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa paghuigas kaniyag ug
tubig uban sa pulong, aron nga sa iyang atubangan ang Iglesya ikatanyag diha sa katahum niini
nga walay buling o kunot o bisan unsang susama niini, aron magmabalaan siya ug dili masaway.”—Episo 5:25-27
Ang Iglesya mahinungdanon kaayo alang kang Jesus nga “Iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang
kaniya (Iglesya) sa dihang namatay siya alang sa matag-usa kanato sa matag usa ug sa Iglesya sa kinatibuk-an. Busa ang pagkamembro sa Iglesya mahinungdanon kini alang kanimo Ikaw be membro sa Iglesya
mahinungdanon kini alang kanimo. Ikaw ba membro sa lawas ni kristo?

7. ANG PAGPANGITA SA IGLESYA

Pila ka mga tinuod nga tinuohan nga ana-a kang Jesus dinhi sa kalibutan?
Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka spiritu maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka Ginoo, USA KA PAGTOO, ug ka bautismo.”—( Episo 4:4,5)
Tungod kay si Kristo adunay usa lamang ka pagtoo” Unsaon nato pagkahibalo hain niini? Si Jesus
naghatag kanato ug giya.
“Kon himoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan. Iyang mahibaluan
kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pagbulutan.” (Juan 7:17)
Kon kita maghimo sa pakigsaad pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, Siya magatabang kanato pagkahibalo kon ang ginatudlo gikan ba sa Dios o tauhanon ba lang pagbalot-an ug tradisyon. Ang giya nga
mga ilhanan pagpangita sa Eglisya mao ang pagsusi sa pagtahud sa mga pulong sa Dios. Ang tiunay nga
panaghiusa ug panagambitay kini gitukod diha sa kasulatan, dili kay sa mga gigasahan nga mga pangulo o
sa dagko nga institution.
Padayon sa pagpangita’g kaayohan niini nga mga giya, paglakaw sa kahayag sumala sa gipadayag sa
Dios kanimo gijan sa Bibliya, ug iyang ipatataw kini kanimo. Ang nagatubo nga kristohanon maoy usa ka
tawo nga bukas ang kasing kasing ug hunahuna sa pagdawat sa kamatuoran sumala sa gipadayg sa Dios
gikan sa Iyang Pulong.
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PAGSUSI GIYA 21

Ang Kadag-hanan Ba Masayop

S

a Giya 16 atong nadiskobrehan nga ang pagsinati sa Sabado nga igpapahulay usa ka mahinungdanong panagang o tambal sa karon nga masulob-on nga pagkinabuhi. Tungod amg Diyos nakasabot
sa atong matag panginahanglan. Iyang gitukod ang matag pito ka adlaw alang sa atong physical na
kapahulayan ug sa atong espirituhanong kabaskog. Human mamugna ang kalibutan sa unom ka
adlaw, “ nagpahulay”; Siya sa ikapito ka adlaw “Gipanalanginan” ug “Gibalaan” ( Genesis 2:1-3 ).
Sa diha nga gihatag sa Diyos ang napulo ka sugo ngadto sa Iyang katawhan Israel, Iyang gibutang ang
kasugoan aron bantayan ang ikapito ka adlaw nga Sabado diha sa kasingkasing sa kasugoan ( Ex. 20: 8-11 ).
Sumala niini naga kasugoan, ang Sabado handumanan sa gahum sa paglalang sa Dios, ang adlaw sa pagpahulay ug paghunahuna mahitungod sa katahum ug sa katingalahang mga buhat sa iyang paglalang , adlaw
sa pagpahulay ug pagduol nga suod sa atong maglalalang, ang adlaw sa pagsuta sa dako lawom natong
relasyon uban kaniya…

1. MAKALIBOG NA PANGUTANA

Kini nagdala kanato sa suhito nga daghan ang nagalibug. Ang Kristohanon nga kalibutan may panahon
nga nagbantay sa duha ka nagkalahi nga panahon o adlaw. Sa ua ka higayon, kadaghanan sa kristohanon
nga sincero naga obserbar sa adlawng Domingo, ang unang adlaw sa semana, diin ilang gituohan nga mao
ang handumanan sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa laing bahin usab, dako nga grupo sa mga kristohanon , sama
ka sincero, magtuo nga ang Bibliya nagtahud lamang sa ikapito – nga adlaw ingon nga igpapahulay ug
wwalay nagpamatuod sa kabalaan sa Domingo.
Aduna bay kalainan niini unsa nga adlaw atong bantayan nga igpapahulay? Ingon ug sincero ug matinodanon-anong katawhan nga gustong mahibalo sa kamatuoran, kinahanglan atong pangutan-on atong
kaugakingon : “ Unsay mahitabo ni Jesus? Unsay handum ni Jesus nga ipabuhat kanako?”
Pagkab-ot sa decisyon mahitungod niini, daghang mahinungdanong kamatuoran kinahanglan maklaro: Kinsay nag-usab sa igpapahulay gikan sa Sabado, ang ika pito nga adlaw sa swmana? Aduna bay panugot sa Bibliya sa pag-usab niini? Kon mao, and Dios ba O si Kristo O tingali ang mga apostoles naghimo
sa kausaban?
Kon mao, atong ipakita pinaagi sa paglantaw sa tanan nga atong mahimong mga posibilidad.

2. ANG DIOS BA NAG-USAB SA ADLAW?

Aduna bay mga pagpamatuod o mga pagpahibalo gikan sa Dios nga nag-usab sa igpapahulay gikan sa
ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana?
Kasagaraan sa mga kristohanon nagdawat nga ang napulo ka sugo akseptado nga giya nga atong
kinabuhian. Kini lang ang mensahe nga ang Dios sa personal nagdulat niini alang sa tibuok katawhan. Kini
mahinungdanon kaayo, Iyang gisulat kini sa papan nga bato sa iyang kaugalingong tudlo. ( Exudo 31:18 )
Sa ikaupat ka sugo ang Diyos nagmando kanato:
Hinumdumon mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalan-an niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulohaton: APAN ANG ADLAW NGA
IKAPITO MAOY USA KA ADLAW NGA IGPAPAHULAY ALANG KANG JEHOVA NGA IMONG
DIOS, niining adlawa dili ka magbuhat… kay sa unom ka adlaw gibuhat ni JEHOVA ang langit
ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug MIPAHULAY sa ikapito ka adlaw; Busa
GIPANALANGINAN NI JEHOVA ang adlaw igpapahulay ug GIBALAAN NIYA KINI. (Exudo 20:
8-11)
Paghatag sa Dios sa napulo ka sugo sa iyang katawhan, iya usab nga giklaro walay tawo nga magausab sa kasugoan gikan sa iyang balaang ngabil.
“DILI KO pagalapason ang akong kasugoan, ni PANGAILISDAN ANG BUTANG NGA
MIGULA SA AKONG NGABIL”—( Deuteronomeo: 4:2)
Ang bibliya tataw nga ang Diyos wala mag-usab sa igpapahulay gikan sa ikapito ngadto sa unang
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adlaw sa semana.

3. GIUSAB BA NI JESUS ANG SABADO?

Sumala ni Jesus, ang napulo ka sugo dili gayud kini mausab.
“Ayaw kamo paghunahuna nga mian ako aron sa pagbungkag sa kasugoan o mga profeta;
Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko
kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasugoan
bisan usa nalang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang tanan matuman.”—Mateo 5:17-18;
Sa giya 16 sa atong nadiskobrehan, nga maoy nabatasan ni Jesus ang pagsimba sa sinagoga sa pagka
Sabado (Lukas 4:16) ato usab na diskobrehan nga si Jesus gusto nga ang iyang mga tinun-an magpadayon sa
pagsinati sa kalipay sa tinuod nga pagbantay sa adlawong igpapahulay. ( Mateo 24:20 )
Tataw kaayo nga gikan sa pagtulon-an ni Jesus ug iyang ehemplo nga kita kinahanglan og Sabado
alang sa pagpahulay, paghunong sa trabaho, makig-uban sa Dios.

4. GIUSAB BA SA MGA APOSTOLES ANG IGPAPAHULAY?

Si Jacobo ang unang pangulo sa unang Cristohanong Iglesya, nagsulat mahitungod sa Napulo ka Sugo:
“Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasugoan napason sa tanan niini.
Kay siya nga nag-ingon, ‘Ayaw pagpanapaw,’ nag-ingon man usab ‘ayaw pagpatay.’ Bisan pa
kon ikaw dili manapaw apan makapatay ka, ikaw mahimong malinapason sa kasugoan.”—Jacobo 2:10, 11.
Si Lukas, usa ka mananambal ug ebangelista sa unang iglesya, nagbalita:
“Ug sa adlaw nga Igpapahulay nangadto kami sa gawas sa pultahan sa siyudad, sa daplin
sa suba diin sa among paghunahuna didtoy dapit nga ampoanan; ug nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babaye nga nagkatigum didto.”—Buhat 16: 13.
Ang libro sa Buhat sa Bag-ong Tugon naghisgut sa 84 ka higayon sa igpapahulay nga gibantayan sa
mga Tinun-an ni Kristo, tanan sila kapin sa 14 anyos human nabanhaw si Jesus: duha ka igpapahulay sa
Antioch (buhat 13:4) usa sa Pilipi(Buhat 16:13) tulo sa Thesalonica (17:2,3) 78 ka igpapahulay sa Corinto
(Buhat 18:4,11).
Si Juan, ang katapusan sa duce ka apostoles nga namatay, nagbantay sa Igpapahulay, siya nagsulat:
“Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Spiritu.”—Pina. 1:10.
Matud pa ni Jesus, ang adlaw sa Ginoo mao ang Sabado/Igpapahulay;
“Ang Anak sa Tawo Ginoo sa Igpapahulay.”—Mateo 12:8.
Usa ka pagtuki ug pagsusi sa kasulatan nagpamatuod nga ang mga apostoles walay pagsulay sa pagusab sa Adlaw sa Dios nga pahulay gikan sa Ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana. Ang Bag-ong tugon
naghisgut sa unang adlaw sa semana walo(8) lang ka beses., ni usa niini nagpahayag nga ang unang adlaw
sa seman gisulti ingon nga balaan nga adlaw, ni naghisgut man lang nga kinahanglan ato kining simbahon.
Usa ka makuti nga pag-usisa sa walo ka texto nga nagtudlo sa unang adlaw sa semana nga mga panghitabo
sa adlawng Domingo.
1. Ang babaye miabot sa Lubnganan sa unang adlaw sa semana. (Mateo 28:1).
2. Paglabay sa adlawng Igpapahulay “ang mga babae nagpadayon sa ilang ginbuhaton sa unang adlaw
sa semana (Marcos 16:1,2).
3. Si Jesus mipakita pag-una kang Maria Magdalena sayo sa unang adlaw sa semana.(Marcos 16:9).
4. Ang mga Tinun-an ni Jesus nagpadayon sa ilang mga ginbuhaton sa unang adlaw sa semana. (Lukas
24:1).
5. Si Maria miadto sa lubnganan ni Jesus ug nakita ang Lubnganan wala nay sulod sa unang adlaw sa
semana. (1Juan 20:1).
6. Ang mga Discipulo nagkatigum “sa kahadlok sa mga Judeo.” (Wala magsimba) sa unang adlaw sa
semana (Juan 20:19).
7. Si Pablo nangutana sa mga membro sa Iglesya sa pag-ihap sa ilang mga pundo sa unang adlaw sa
semana, ug “naggahin ug kantidad sa salapi” alang sa mga kabus sa Jerusalem (1Corinto 16:1,2). Ang texto
wala maghisgut sa relehiyosong katiguman.
8. Sa Buhat 20:7, si Lukas naghisgut sa pagwali ni Pablo sa unang adlaw sa semana sa panamilit nga
katiguman, hinoon si Pablo nagwali kada adlaw, ug nagtipik-tipik sa tinapay kada adlaw(Buhat 2:46).
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Wala niini nga texto nagsugyot nga ang mga apostoles nagsulay pag undang pagsimba sa adlaw nga
ikapito sa pagsimba. Ang mga apostoles naghisgut nga walay pagkausab sa Igpapahulay gikan sa Ikapito
ngadto sa unang adlaw sa semana.
Klaro kaayo nga walay ebidensiya pag-usab sa Igpapahulay gikan sa Sabado, ang ikapito ka adlaw sa
semana ngadto sa Domingo, ang unang adlaw sa semana. Ang pag-usab miabot human sa mga adlaw ni Jesus ug sa mga apostoles, busa kinahanglan lantawon ta ang kasaysayan aron sa pagsuta kanus-a ug giunsa
pag-usab ang nahitabo.

5. DIIN GIKAN ANG DOMINGO?

Ang mga Apostoles sa tataw nagpahibalo kanato nga ang ubang mga Kristohanon mangawala gikan sa
doktrina sa Bag-ong Tugon nga Kristianismo.” Busa pagbantay kamo” (Buhat 20:29-31) ug mao gayod ang
insakto nga panghitabo. Takus nga mga manunulat sa kasaysayan sa tataw nagsulat giunsa sa mga Kristohanon pagsugod sa pagkawala gikan sa kaputli sa Apostolika Iglesya. Ang Tradisyon ug mga doktrina
nga gimugna ni Pablo, Pedro ug uban pang nagmugna sa Kristohanon nga Iglesya wala gayud makahatag
hinayhinay nga pagsupak ngadto sa Iglesya.
Ang pag-usab sa pagbantay sa Sabado ngadto sa Domingo nga pagsimba nahitabo human sa Bag-ong
Tugon natapus ug ang tanang apostoles nangamatay na. Ang kasaysayan nasulat nga ang mga Kristohanon
hinay-hinay nga namalhin gikan sa pagsimba ug pagpahulay sa Ikapito ka Adlaw ngadto sa unang adlaw
sa semana. Apan sa gihapon ang mga tumotoo wala mangundang sa pagsimba sa adlawng ikapito nga
Igpapahulay sa gitakda nga pagpahulay ug sa kalit nagsugod pagbantay sa domingo sa mga Kristohanon
nga gikan sa Italy, sa tunga-tunga sa ikaduha ka siglo human namatay si Kristo. Sa gidugayon sa panahon
human ang daghang kristohanon nagbantay sa duha ka adlaw, samtang adunay uban nga sa gihapon nagpadayon sa pagbantay sa Sabado lamang.
Sa Marso 7 A.D. 321, si Constantino Dako nag-issue sa unang balaod Civil sa Domingo, nga nag-aghat
sa tanang katawhan, gawas sa mga mag-uuma, sa imperio sa Roma nga magpahulay sa Adlawng Domingo.
Kini, uban sa lima ka civil nga balaod nga dekreto ni Constantino dako mahitungod sa Domingo, nagmugna
sa Legal nga balaod alang sa tanan. Domingo Civil nga balaodnongikan niadto nga panahon hangtud karon.
Sa ikaupat ka siglo, ang Konselyo sa Laodicia nagdili sa mga Kristohanon gikan sa paglikay sa trabaho
sa adlawng Sabado, samtang gipamogas sila sa pagtahod sa adlawng Domingo paglikay sa trabaho kon
mahimo ang tanan.
Ang kasaysayan nagpakita nga ang Domingo nga pagsimba ug pagbantay usa ka binuhat sa Tawo. Ang
Bibliya walay panugot sa pagbiya sa pagbantay sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay nga anaa sa ikaupat
ka sugo. Si Profeta Daniel nagtagna nga panahon sa Kristohanon nga katuigan ang gahum sa pagpanglingla
mohimo sa pag-usab sa Balaus sa Dios. (Daniel 7:25).

6. KINSAY NAGHIMO SA PAG-USAB?

Kinsa ang opisyal nga naghimo pag-usab sa Igpapahulay gikan sa ikapito ka adlaw ngadto sa unang
adlaw sa semana? Ang Iglesya Katolika nag-angkon nga sila ang nagbuhat niini. Aron pagluwas sa nahugmo nga imperio sa Roma ang mga maalamong pangulo sa Iglesya maoy nag-usab sa adlaw sa pagsimba
gikan sa Sabado ngadto sa Domingo.
Usa ka catecismo sa Iglesya Romano Catoliko mabasa:
“Q. Unsa may adlaw nga Igpapahulay?
“A. sabado ang adlawng Igpapahulay.
“Q. Nganong ato man gibantayan ang Domingo inay sa Sabado?
“A. Among gibantayan ang Domingo inay ang Sabado tungod sa Iglesya Katolika…gibalhin ang
solemnidad gikan sa Sabado ngadto sa Domingo.”--Peter Geierman, The Convert’s Catechism of Catholic
Doctrine(1957 edition), p.50.
Ang Iglesya Catolica magarbohon nga nagpahibalo nga ang tawhanon mga pangulo sa Iglesya naghimo niini nga kausaban.
“Ang Balaang Adlaw, ang Sabado, giusab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo…wala gikan sa bisan
asa nga texto sa kasulatan mao lamang ang autoridad, sila sa walay duhaduha mahimong mga Adventista
del Septimo Dia, ug magbantay sa Sabado nga balaan.” Cardinal Maida, Arsobispo sa Detroit, Saint Catherine Catholic Church Sentinel, Algonac, Michigan, May 21, 1995.

7. UNSAY GIHIMO UG GISULTI SA UBANG IGLESYA PROTESTANTE?
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Opisyal nga mga documento nga naghisgut sa mga pagtoo sa daghang Protestante nga denominasyon
nga miuyon nga ang Bibliya walay panugot alang sa pagbantay sa adlawng domingo.
Si Martin Luther, nagmugna sa Lutheran nga Iglesya, nagsulat sa Augsburg Confession, Articulo 28,
parapo 9: “sila[ang Romano Catolico] nag-angkon sa pag-ilis sa Igpapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo, ang adlaw sa Ginoo, nga kasupak sa Decalogo[ang Napulo ka mga sugo],…nga wala nay laing ehemplo
nga mas gipagarbo nila, kay sa pag-usab sa adlawng Igpapahulay. Ganhanan, miingon sila, ang gahum ug
Autoridad sa Iglesya nga nakapausab sa usa sa napulo ka mga kasugoan.”
Ang mga Methodist nga mga theologians nga si Amos Binney ug Daniel Steele nag-obserbar: “Tinuod
nga walay pagmando alang sa mga puya nga bautismohan…ug nga aduna bay pagbantay nga balaan sa
unang adlaw sa seman.” (Theological Compend) New York: Methodist Book Corner, 1902), pp. 180-181.
Si Dr. N. Summerbell, historian sa Disciples of Christ o Christian Church, nagsulat: “Ang Romano Catoliko nga Iglesya sa kinatibuk-an nahamulag…sa dayon…Iyang gibaliktad ang ikaupat nga kasugoan pinaagi
sa pagpahilayo sa Igpapahulay sa pulong sa Dios, ug nagmando sa Domingo ingon nga balaang adlaw.”

8. UNSA MAY TINUOD NGA ISYO?

Kini nagadala kanato sa nawong por nawong uban sa mga pangutana: Nganong daghan mga Kristohanon nagbantay sa Domingo bisan kon walay pagtugot sa Bibliya? Ug ang labing importante, unsang adlawa
ang akong bantayan? Ako bang sundon kadtong nanag-ingon, “Ako wala maghunahuna nga adunay kalainan unsang adlawa ang akong bantayan basta nga ako nagbantay sa usa ka adlaw sa pito?” O, ako bang
kuwentahon nga mahinongdanon ang adlaw ni Jesus, atong maglalalang, nga nagtukod sa atong kalibutan,
ug ang adlaw nga gitudlo sa Dios diha sa Napulo ka sugo: “ang ikapito ka adlaw nga Igpapahulay?”
Ania kita nagadumala subra pa sa gawas nga pagbantay, apan unsang adlawa ang husto sa Bibliya.
Ang tinubdan nga Isyo mao ang pagkamatinumanon kang Jesus. Ang atong magbubuhat naggahin sa adlaw nga igpapahulay ingon nga “balaan,” nga adlaw, ingon nga panahon alang kanato ug sa atong panimalay aron sa pagduol nga suod diha Kaniya alang sa kusog ug kabaskog. Kinsay akong tumanon? Si Kristo
ba ang Anak sa Dios, o tawhanong tradisyon nga lahi ang adlaw nga akong gibantayan nga balaan? Ang
pagpili klaro: Ang mga pagtudlo sa tawo o ang mga kasugoan sa Dios. Ang Pulong sa tawo o ang Pulong sa
Dios. Ang tawhanon pag-usab og ang Balaang kasugoan.
Si Profeta Daniel nagwarning niadtong mosulay pag-usab sa panahon ug mga balaod,” (Daniel 7:25)
nagahunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug balaod.” Ang dios nanagtawag sa Iyang katawhan sa pagkamatinumanon. Iyang gi-imbitar sila sa pagbantay sa Igpapahulay simbolo sa atong gugma ug pagkamaunongon ngadto kaniya.
Si Jesus miingon,”kon nahigugma ikaw kanako, bantaye ang akong sugo.” (Juan 14:15) ug Siya nagsaad sa kinatibuk-ang kalipay niadtong nahigma kaniya igo makatuman sa Iyang mga kasugoan. (Juan 15:
9-11). Aduna kitay kahibulongang manluluwas. Nahingawa siya kanato nga makasinati sa Iyang Gugma sa
tanang kabuhong. Ang kasing-kasing nga dako alang niana nga Gugma.
Sa tanaman sa Getsemane si Kristo mitugyan sa hingpit ngadto sa kabubut-on sa Dios--bisan kon Iyang
giatubang ang krus ug ang mga sala sa kalibutan nga naggun-ob sa Iyang kinabuhi. Sa Iyang paghilak
ngadto sa Dios, “ kuhaa kining copa gikan kanako, nagpabilin siya nga nagtugyan sa Iyang mga pangaliya,
ug nagkanayon, “Apan dili sumala sa akong kabubut-on o pagbuot, kon dili sa imong kabubut-on.” (Marcos
14:36).
Si Kristo nangandoy alang kanato aron makasinati sa katumanan sa tinuod nga kinabuhi nga nagtugyan ug gusto sab niya nga kita makasinati sa kalipay sa adlawng igpapahulay. Gusto niya nga kita mosalig
kaniya igo nga makatuman kaniya sa tanang detalye sa kinabuhi. Kon ikaw magatubag ug magatuman sa
tanan sa Iyang kasugoan, ikaw makasinati sa saad ni Jesus nga ang Iyang kalipay maana-a “kanimo” ug ang
“imong kalipay” mamahingpit.” (Juan 15:11).
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PAGSUSI GIYA 22

Ang Dios Ba Manggi-angayon?

U

sa ka bata sulod sa ciudad namatay naigo sa la-ag nga bala samtang siya naghimo sa iyang homework diha sa ilang lamesa. Usa ka batan-ong inahan nagpuyo sa subdivision nahibalo nga ang
iyang anak adunay contracted AIDS gikan sa hugaw nga dugo nga nabalhin.
Ang mga trahedya o kalamidad nagapadayon sa atong kalibutan ug kita nangandoy gayod
alang sa tubag niining tanan. Hain man ang Dios niining kalibutan nga puno sa pag-antos ug kamatayon?
Ang Salmista nagpasalig kanato nga “Ang yuta puno sa iyang walay pagka pakyas nga gugma.” (Salmo 33:
5).
Apan kon kana tinuod, nganong dili man niya tapuson ang mga pag-antos ug mga trahedya? Ang ika
20 nga kapitulo sa Pinadayag nagpakia kanato giunsa ug kanus-a sa Dios tapuson ang mga pag-antos.

1. ANG USA KA LIBO KA TUIG GIPADAYAG.

Ang Pinadayag 20 tukma nga usa ka libo ka tuig ang gitagal nga panahon nga mosunod ang ikaduhang
pagbalik ni Kristo. Ang mga panghitabo nga nagalibot niining usa ka libo ka tuig nga panahon mao ang katapusang buhat sa bugno tali ni Kristo ug ni Satanas nga nagapadayon sukad misulod ang sala sa kalibutan.
Kini nga drama nagsugod didto sa langit sa dihang si Lucifer nagsilos ug nangabugho kang Jesus, nagsugod sa gubat uban sa dili mga hulag nga manulonda, gihinginlan ug giabog nganhi sa atong kalibutan.
Ang drama nagpadayon dinhi sa kalibutan didto sa tanaman sa Eden, dayon paubos ngadto sa mga katuigan hangtod miabot sa unang hut-ong sa drama, sa dihang ang yawa mipugos sa katawhan nga ilansang si
Kristo. (Pwede nga imong usbon pagtuon kining sugilanon sa giya 3.) Ang drama naka-abot sa katapusan
sa sugilanon sa dihang duol na matak-op ang usa ka libo ka tuig nga gitagal nga panahon diin kining atong
makasasala nga kalibutan pagalimpiyohan ug ibutang ilalom sa kamanduan ni Kristo. Ang Pinadayag 20
nagpakita kanato nga ang 1,000 ka tuig adunay duha ka nagkalahi nga pagkabanhaw.
Kinsa ang banhawon sa Dios gikan sa kamatayon sa unang pagkabanhaw nga mahitabo sa pagsugod sa
usa ka libo ka tuig?
“Bulahan ug balaan ang tawo nga maka-ambit sa nahaunang pagkabanhaw! Sa mga tawong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahum a pagbuot, hinonoa sila mahimong
mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo, ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig.” (Pinadayag 20:6).
Ang “Bulahan ug Balaan,” kadtong midawat ni Jesus ingon nga ilang manluluwas, maoy mamangon sa
“Unang pagkabanhaw” kon ang mga matarong “maghari uban” ni Kristo panahon sa 1,000 ka tuig, kinahanglan sila banhawon sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig.
Kinsa man ang banhawon sa ikaduha nga pagkabanhaw dayong tapus sa usa ka libo ka tuig?
“Ug bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapus una ang usa ka libo ka tuig.”—(Pinadayag 20:5).
Mga “Pahulay sa mga Patay” niadto lamang mga dautan nga nangamatay. Tungod kay ang mga
matarong” bulahan ug mga balaan” nangabanhaw naman sa pagsugod sa 1,000 ka tuig. Busa ang 1,000 ka
tuig.
Busa ang 1,000 ka tuig nabahin sa duha ka pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw sa mga matarong diha sa
pagsugod, ug ang pagkabanhaw sa mga dautan didto sa katapusan sa 1,000 ka tuig.

2. NANGABANHAW SA PAGBALIK NI KRISTO

Ang unang pagkabanhaw, sa mga matarong mahitabo sa ikaduhang pagbalik ni Kristo.
“Kay ang Ginoo gayud mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan sa pagsinggit sa
pagsugo, ug sa tawag sa punoan sa manulonda, ug sa tingog sa trumpeta sa Dios, ug unya ANG
NANGAMATAY DIHA KANG KRISTO MOUNA SA PAGPAMANGON; ug KITA NGA BUHI PA
NGA NAHABILIN, PAGASAKGAWON NGADTO SA MGA PANGANOD UBAN KANILA sa
pagsugat sa Ginoo DIHA SA KAHANGINAN; ug sa ingon niini kita makig-uban na sa Ginoo sa
tanang panahon.” 1 Tesalonika 4:16,17.
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Sa pagbalik ni Jesus pag-usab dinhi sa yuta Iyang “banhawon ang mga patay diha kang Krisot” ug dadon sila, uban sa mga matarong nga buhi, ngadto sa langit. Tungod kay mga dautan nakigabin man gihapon
sa sala, dili sila mgaka-agwanta sa presensiya sa Dios, ug malaglag sila sa pagbalik ni Kristo (Lukas 17:2630). (mahimo nga imong balikon ang Giya 8 ang mga panghitabo palibot sa pagbalik ni Jesus.)

3. SI SATANAS GIKADINAHAN DINHI SA YUTA SULOD SA USA KA
LIBO KA TUIG.

Sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig, ang mga matarong atua na sa langit, ug ang mga dautan nangamatay na silang tanan. Unsay mahitabo niini nga kalibutan panahon sa usa ka libo ka tuig?
“Ug unya akong nakita gikan sa langit nanaug ang usa ka manulonda nga sa iyang kamot
diha ang yawi sa bung-aw sa kahiladman nga walay kinutoban, ug ang usa ka dakong talikada.
Ug iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente, nga mao ang yawa ug si Satanas, ug iyang
gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug iyang gitambog siya ngadto sa bung-aw, ug iyang
gitabunan kini ug gitimbrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa kanasuran, hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos niana siya kinahanglan buhian sa makadiyot.”—Pinadayag 20:1-3).
Sa pagbalik ni Jesus si Satanas magpabilin nga ginapos sulod sa 1,000 ka tuig. Asa man si satanas
gibilanggo? Sa “Abyss” o sa pinulongang grego nagkahulogan ug “Lawom kaayo” kon “Walay kinutuban.”
Sa Genesis 1:2 sa grego nga bersiyon sa daang tugon gigamit ang pulong “Abyss” paghulagway sa yuta
sa wala pa ang paglalang, kini awa-aw. Busa ang yuta mao ang “Abyss” diin ang Dios magabilanggo ni
Satanas.
Ang kasulatan naghulagway ni Satanas nga ginapos sa “dakong kadina”. Tinuod o literal ba kini
nga kadina? Dili, simbolo lang kini, kadina sa circumstansiya. Si Satanas gusto gyud nga magpadayon sa
pagpanglingla sa katawhan panahon sa 1,000 ka tuig. Apan dili na siya makakita ug mga matarong nga
tentalon, kay sila toa na sa langit. Ug wala na siyay makita nga mga dautan nga giyahan, tungod kay silang
tanan nangamatay na, nangatulog sa abog sa yuta. Dili na makapanglingla ni bisan kinsa, magsuroysuroy
siya sa haw-ang nga kalibutan mapugos sa paghanduraw sa tanang mga kasakit ug trahedya nga iyang
nabuhat.

4. ANG MGA MATARONG MAGAHUKOM SA MGA DAUTAN.

Ang usa ka libo ka tuig, kini panahon usab sa paghukom. Apan hinumdumi nga ang paghukom naglangkob sa upat ka hut-ong:
(1) Sa dili pa ang ikaduhang pagbalik nga paghukom (Pre Advent) sa mga matarong.
(2) Ang ganti sa mga matarong diha sa ikaduhang pagbalik.
(3) Ang paghukom sa mga dautan panahon sa 1,000 ka tuig.
(4) Ang ganti ni Satanas ug sa mga dautan sa pagtapos sa usa ka libo ka tuig. (Pwede nga imong tun-an
pagbalik ang Giya 13 sa detalye sa mga hut-ong sa paghukom). Karon atong lantawon ang hut-ong 3 ug 4,
ang imbistigasyon ug ang ganti sa mga dautan.
Atong nakita nga ang mga matarong nga nangamatay nga nangabanhaw ug ang mga matarong nga
mga buhi gidala ngadto sa langit kauban ni Jesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Sila atua sa poloy-anan sa
langit panahon sa 1,000 ka tuig. Unsay ilang pagabuhaton didto?
“UNYA DIHAY NAKITA KO NGA MGA TRONO, UG NIINI NANAGLINGKOD ANG MGA
GITUGYAN SA PAGPANGHUKOM. Usab nakita ko ang mga kalad sa mga gipamonggutan sa
ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, ug
nga wala mosimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala modawat sa iyang
marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. SILA NANGABUHI PAG-USAB,UG
NANAGHARI UBAN KANG KRISTO SULOD SA USA KA LIBO KA TUIG.”—Pinadayag 20:4,
Panahon sa usa ka libo ka tuig, ang mga matarong magarepaso sa mga kaso sa dautan nga katawhan
ug sa mga nangahog nga manulonda, lakip ni satanas. Unsa ka haum sa mga martir, ang mga nakalabang sa
mga pagsulay sa pagsusi ug pagsabot sa hukom sa Dios ngadto sa mga dautan.
Ang Dios sa maloloy-on naghatag sa mga linuwas nga mga katawhan kahigayunan sa pagtimbangtimbang sa iyang pagdumala uban sa mga dautan. Tingali daghan kita unya ug mga pangutana, sama sa;
ngano nga wala ma ang akong aya-an dinhi? Maayo man to siya nga tawo” sa atong pag-utingkay sa mga
record ug hukman ang mga patay “sumala sa ilang mga binuhatan sa natala sa basahon.” (bersikulo 12),
kita makakita sa atong nga ang tanan niyang pagdumala sa katawhan, ang Dios husto-tarong ug pareho ang
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paghukom sa matag-usa sumala sa ilang binuhatan. Atong makita giunsa sa balaang spiritu paghanyag sa
katawhan ang matag kahigayonan nga modangop sa Dios, ang kaangayan sa matag sentensiya o silot kinin
tataw ug klaro.

5. BUHIAN SI SATANAS PAGKATAPOS SA 1,000 KA TUIG

Paghinapos sa usa ka libo ka tuig, ang Bibliya nagpamatuod.
“Ug nakita ko ang balaang ciudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit
gikan sa Dios, gitagana ingon nga pangasaw-unon nga gidayondayonan alang sa iyang pamanhonon.”—(Pinadayag 21:2).
Kining kahibulongang ciudad mahimong atong poloy-anan sulod sa usa ka libo ka tuig. Karon ang
balaan ciudad, uban ni Kristo ug ang tanang mga linuwas sulod niini, manaug gikan sa langit nganhi sa
atong kalibutan.
Unsa ang buhaton ni Satanas pagkatapos sa usa ka libo ka tuig?
“Inig katapos na sa usa ka libo ka tuig, ksi satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan,
ug mogowa siya aronsa pagpahisalaag sa mga nasod nga anaa sa upat ka tumoy sa yuta, sa Gog
ug Magog sa pagpatagbo kanila aron sa pagkiggubat. Ang ilang gidaghanon sama sa bonbon sa
dagat, ug mitungas sila ngadto sa halapd nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan
ug ang ciudad nga hinigugma; apan dihay kalayo nga mikunsad gika sa langit ug milomoy
kanila.”—(Pinadayag 20:7-9).
Ang mga dautang banhawon sa ikaduhang pagkabanhaw sa pagkatapos sa 1,000 ka tuig. Sa diha nga
ang mga matarong mobalik dinhi sa yuta uban ang balaang ciudad ug ang mga dautan pagabanhawon, si
satanas “pagabuhian sa hamubo nga panahon” (bersekulo 3). Uban sa mga dautan siya magagiya kanila
pagpakiggubat sa mga matarong. Walay pag-usik sa panahon, iya dayon hiusahon ang mga dautan ngadto
sa dakong panon sa kasundalohan. Si satanas magamando sa pag marcha palibot sa balaang ciudad. Sa
diha nga ang mga dautan nakaandam na palibot sa bag-ong Jersusalem (bersekulo 9) ug ilang natagbo ang
sakdop sa kakuyaw a kalayo nga mikunsad gikan sa langit nga milamoy kanila sa walay katapusan.

6. ANG TALAN-AWON SA KATAPUSANG PAGHUKOM

dinhi, sa unang higaon sukad, ang tanang rasa sa katawhan managkatagbo nawong por nawong. Si Jesus maga-una sa mga linuwas nga mga anak sa Dios nga anaa sulod sa ciudad. Si satanas mangulo sa panon
sa mga dautan nga atua sa gawas sa ciudad. Niining kulba-hinam nga gutlo, ang Dios nagdala sa katapusang hut-ong sa paghukom ug ang mga dautan makadawat sa ilang katapusang adlaw sa hukmanan.
“Unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang naglingkod niini, gikan sa
kang kinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan nanagkalagie,ug walay dapit nga hingkapalagan alang kanila.. ug ang mga patay gipanaghukman pinasikad sa nahisulat diha sa mga
basahon, pinasikad sa ilang binuhatan.”—(Pinadayag 20:11-12)
sa diha nga ang mga dautan managtindog atubangan sa trono sa hustisya, ang tibuok nilang kinabuhi
ablihan sa ilang atubangan. Gikan sa mga record sa langit, si Jesus ang matarong nga maghuhukom, sa
pormal buksan ang tibuok sugilanon sa iyang pagdumala uban sa nangahulog nga katawhan lalake, babaye
ug mga manulonda.
Ang tibuok nga uniberso naglantaw uban ang masibuton nga interes. Nagabarog atubangan sa trono
sa Dios, si Jesus magahatag sa matag usa sa mahinuklogon nga panglantaw sa iyang maluwasong buhat.
Iyang ipadayag nga siya mianhi aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala. Misulod siya dinhi sa kalibutan
sa tawhanon nga unod, ug nagkinabuhi nga walay sala taliwala sa mga panlimbasog ug mga tentasyon,
naghimo sa katapusang pagsakrispisyo didto sa krus, ug nagserbisyo ingon nga atong labawng Pari sa
langit. Sa katapusan sa diha nga si Kristo sa magul-anon mitikang sa unahan ug nagpasa sa sentensiya
niadtong misalikway sa iyang grasya, ang matag usa ka binuhat sa tibuok uniberso makaila ug makadawat
sa katarong ug hustisya ug a kamahinungdanon niining katapusang buhat sa Balaang paghukom.
“Kay kitang tanan moatubang ra unya sa hukmanan sa Dios; kay nahisulat nga naga-ingon, maingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo, ang tanang tuhod magaluhod sa atubangan
ko, ug ang tanan dila magadayeg sa Dios.”—Roma 14:10-11
“Si Kristo Jesus… nagmatinumanon ngadto sa kamatayon, bisan ang kamatayon didto sa
krus… diha sa ngalan ni Jesus ang matag tuhod magaluhod didto sa langit ug dinhi sa yuta,…
ug ang matag dila magasugid nga si Jesus Ginoo, ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan.”—Pilipos 2:5-11
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Sukad nga ang sala nagsugod, ang yawa nagsigi na ug butang-butang sa kinaiya sa Dios, nag-akusar
kaniya nga dili manggi-angayon. Apan karon ang tanang mga pangutana matubag, ang tanang mga kalibog
masulbad, karong ang matag binuhat sa tibuok uniberso makaila nga si Jesus, ang kordero sa Dios, takus
sa atong gugma ug pagsimba. Ang tibuok plano ug kaluyahon sa Dios karon gipadayag, ug ang kinaiya sa
Dios nagabarog sa pagpanghimatuod.
Dili lang kay ang mga linuwas magapamatuod, kon dili ang mga dautang mga manulonda ug si
Satanas mismo mo kompisal nga ang paagi sa yawa sayop nang daan ug nga ang pamaagi sa Dios tarong
ug tinuod. Ang tanan makakita nga ang dautan ug pagkadalo magagiya lamgan sa dili pagkamalipayon ug
pagkadiskontento ug dili takus nga magpadayon.

7. MIABOT NA ANG KATAPUSANG PANAHON SA SALA

Bisan tuod ug si satanas ug bagang panon sa mga dautan miangkon nga dalan sa Dios maoy matarong,
apan ang ilang kasingkasing wala mausab, ang ilang mga kinaiya nagpabilin nga dautan, ug human ang
paghukom ipalanog ug ipahibalo ang mga dautan.
“Ug mitungas sila ngadto sa halapd nga yuta ug ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan
ug ang siyudad nga hinigugmal; apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy
kaniya, ug ang yawa nga nagpahisalaag kanila gitambog ngadto sa linao nga kalayo ug asopre…unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang
kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhan kamtayon. Ug kon ang ngalan ni bisan kinsa dili mahikaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa
kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo.”—Pinadayag 20:9-15,
Sa katapusang paghukom ang kalayo sa walay katapusang Dios magalaglag sa sala ug kadtong mga
gahi ug ulo nga midangop niini. Si satanas ug ang tanang nahisalaag mga laglag niining “ikaduhaing kamatayon,” ang walay katapusang kamatayon nga wala nay pabangon, ang ilang pagkamasinupakon nagabiya
sa dautan alang sa tinuod nga kalipay, ug sila nangalaglag uban sa yawa ug sa iyang mga manulonda.
Ang langitnong kalayo maoy hingpit nga molimpyo sa yuta gikang sa kahugaw sa sala;
Sa katapusan ang Dios makaangkon na a limpyo nga uniberso, dili na gayod mahugaw sa dautan.
Ang taas nga bugno taliwala sa maayo ug sa dautan, taliwala ni Kristo ug sa yawa, sa katapusan natapos ra
gayod, ug si Kristo naghari. Ang Kurtina sa karaang drama sa sala nahulog na, ug mibangon ang himaya sa
bag-ong kalibutan sa walay kinutoban nga mga posibilidad.

8. ANG YUTA GILIMPYOHAN UG NABAG-O

gikan sa mga abo niining katapusang paglimpyo sa makalilisang kalaglagan, ang Dios magbuhat ug
bag-ong kalibutan.
“Unya nakita ko ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na man,… ug nakita ko ang balaang siyudad , ang bag-ong Jerusalem,nga nanaug
gikan sa langit, gikan sa Dios. Tan-awa ang poloy-anan sa Dios ana-a uban sa mga tawo. Siya
magapuyo ipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan ug ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila (Ug mahimong ilang Dios). Ug iyang pahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga
mata, ug ang kamatayon wala na, ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit,
kay ang unang mga butang nangagi na… tan-awa, ginabag-o ko ang tanan mga butang.”—Pinadayag 21:1-5.
Ipasig-uli, ibalik ngadto sa orihinal nga katahom, ang yuta mahimong poloy-anan sa mga linuwas
alang sa walay katapusang kapanahunan. Libre na sa mga dalo ug hakog, sa mga sakit ug pag-antos, ato
ang tibuok uniberso sa pagsuroy, kahibulongan nga relasyon ang mamugna ug walay katapusan diin kita
magalingkod sa tiilan ni Jesus pagpaminaw, makatuon, ug mahigugma. (alang sa kinatibuk-ang paghulagway sa bag-ong kalibutan, basaha ang Giya 9).
Asa ikaw magplano pag-abot niana nga adlaw? Nakahukom ka ba uban ni Kristo sulod niana nga siyudad? Ug maluwas sa dayon? O didto ka sa gawas sa siyudad nga wala si Kristo ug mawala sa dayon.
Kon imong gibutang ang imong kinabuhi sa mga kamot ni Jesus, dila na kinahanglan makasinati sa dili
masaysay nga kahadlok niadtong naa sa gawas sa siyudad nga nakasabot nga sila nawala sa dayon. Bisan
unsay nadangatan sa imong kinabuhi, kon imong gitugyan ang imong kinabuhi sa mga kamot ni Jesus
karon, makasulod ka sa siyudad uban ni Kristo ug sa mga linuwas. Kon wala pa nimo kini nahimo, ihatag
na ang imong kasingkasing ni Jesus karon, ug iyang palibutan ikaw sa iyang gugma ug pagpasaylo. Kini
ang imong kahigayunan. Kini ang adlaw sa imong kaluwasan.
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PAGSUSI GIYA 23

Unsa Ug Asa Ang Imperno?

A

ng walay pulos ug walay hinungdan nga pagpamusil nahitabo sa dihang usa ka studyante naglakaw ngadto padulong sa eskwelahan ug mipatay sa daghan niyang mga (classmate) kaklase.
Usa ka nagmulo ug nagbagulbol nga tawo nga gipalagpot sa iyang trabaho, misulod sa
opisina sa kanhi niyang boss ug iyang gipusil kini. Usa ka inahan gitulak ang iyang sakyanan
ngadto sa tubig uban ang iyang duha ka mga anak ug nangalumos sila.
Dili moubos sa duha ka kontento daghan ug linibo ang nanga-ihaw sa paglimpyo sa kaliwatan. Gatusan ka katuigan ang nanlabay daang mga pagbanig tali sa duha sa grupo sa mga kaliwat ang hinungdan.
Lalaki, babaye, kabataan, ug bisan ang mga puya gipamusil, panigbas, gilatos ug gipanlugos.
Ang pagsilot niining lumad nga kaliwat niini nga krimen uban sa silot sa kamatayon, bisan ngadto sa
ubos nga mga mamumuno, gikundinar sa kadaghanan. Hut-ong sa kadaghanan nagprotesta batok sa silot
kamatayon, ilang gitawag nga dili tawhanon, “Paganismo” sila nangutana kini ba nga mga mamumuno
wala nay kaluwasan?
Unsay labing tawhanon nga paagi sa pagsilot sa gikondina nga kriminal? Ang silya elektrika ba? Ang
uban naghunahuna sa (Lethal injection) aron walay sakit (bitay). Ang uban bilanggo sa tibuok nga kinabuhi
mas maayo kay sa bitay.
Apan sa tanan nga mga katarunganon nga debate mahitungod sa silot kamatayon, adunay usa ka
maayong sugyot nga walay usa nga mikonsiderar. Walay nagsugyot nga ang usa ka mamumuno, nga sa linog mipatay sa laing kinabuhi, magbayad sa lawas nga pagsakit sa kamatayon. Walay usa, sama pananglit sa
sugyot nga kining mga mamaumuno hinay-hinay nga sunogon hangtod mamatay.
Apan daghang sincero nga mga Christohanon naghunahuna nga ang atong langitnong Amahan
magbuhat mas ngilngid pa niana. Ang mga dautan,ingon sila kinahanglan sakiton aron pagbayad sa ilang
mga kasal-anan. Ug unsa pay ilang paghulagway sa silot sa Dios kondili ang dapit sa walay katapusang
pagsakit.
Unya unsay mahitabo sa mga dautan? Unsaon sa ilang swerte mohaum uban sa gugma ug hustisya sa
Dios? Atong lantawon ang tubag sa Bibliya.

I. ANG KATAPUSANG PAGGUN-OB NI JESUS SA KASING-KASING

Sa 6,000 ka mga tuig ang Dios naghangyo ubang sa lalake ug mga babayel.
“Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova, ako walay kalipay sa kamatayon sa
tawong dautan, apn nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi.”—Ezekiel 33:11.
Ang krus nagpadayag kon unsa ka gusto sa Dios nga maluwas ang nahulog nga kaliwatan sa tawo. Sa
diha nga mihilad si Jesus didto sa krus, “Amahan, Pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.”
Iyang gitugyan ang naguol niyang kasingkasing, (Lukas 23:34) ug wala madugay gitugyan ni Jesus ang
Iyang kinabuhi, ug ang uban naghunahuna, nga si Jesus namatay sa sakit sa kasingkasing. (Juan 19:30,34).
Apan bisan uban niining gamhanang dimonstrasyon sa balaang gugma, daghan gihapong katawhan
wala mobalik ni Jesus. Ug mintras ang sala nangulo pa ning kalibutana, kini magapadayon sa pagdaghan
sa katawhan nga kalisod ug kalisdanana. Busa ang sala kinahanglan malaglag. Giunsa pagplano sa Dios
pagtapos niining sala?
“Apang ang adlaw sa Ginoo maga-abot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit
mawagtang uban sa dakong dinagook, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa
hilabihan ka init. Ug PAGASUNOGON ANG YUTA UG ANG MGA BUHAT NGA ANA-A NIINI.”—(2 Pedro 3:10).
Kinahanglan nga tapuson na sa Dios ang paglimpiyo sa kalibutan sa dautan ug tapuson na ang sala.
Kadtong nagpadayon pagpugong sa sala sila mga laglag pinaagi sa kalayo nga giandam alang sa paglaglag
sa yawa, ang iyang mga manulonda, ug ang sala sa atong kalibutan. Unsa ka sakit nga hitabo alang kang
Jesus samtang siya magalantaw sa kalayo maga-ot-ot alang niadtong iyang gipakamatyan aron maluwas.

2. ASA UG KANUS-A ANG IMPERNO MASUNOG?

Sukwahi sa ubang inila nga mga hunahuna, nga ang Dios wala pay kalayo karon nga isunog sa dapit
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nga “Imperno” diin ang mga makasasala moadto aron mamatay. Ang Dios maghulat sa pagdala sa sentensiya sa mga dautan hangtod sa katapusang paghukom pagkatapos sa 1,000 ka tuig. (Pinadayag 20:9-15).
“Nan, ang Ginoo nahibalo sa pagluwas sa mga tawong diosnon gikan sa mga pagtintal,
ug sa pagbantay nga ang mga dili matarong magapabilin ubos sa silot hangtod sa ADLAW SA
PAGHUKOM.”—(2 Pedro 2:9).
Iya usab limpiyohan ang kalibutan uban niining maga-ulay nga kalayo.
“Apan pinaagi sa mao ra nga pulong ang mga langit ug yuta nga karon nagalungted gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa ADLAW SA PANUDYA ug sa kalaglagan sa mga
tawong dili diosnon.”—(2 Pedro 3:7)
Ang Dios wala magplano alang sa katawhan pagtapos sa ilang kinabuhi sa kalayo didto sa imperno.
Apan kon ang katawhan mobalibad sa pagbungkag ni satanas ug mohawid sa ilang mga sala, sila sa katapusan makadawat sa ganti sa ilang pagpili.
“Unya ang Hari magaingon kanila, pahawa gikan kanako, kamong mga tinunglo, ngadto sa
kalayong walay katapusan nga GITAGANA ALANG SA YAWA UG SA IKYANG MGA MANULONDA.”—(Mateo 25:41)
Sumala ni Jesus, kanus-a ang Imperno masunog?
“Magaingon nga ang mga bunglayon pagaibuton ug pagasunogon sa kalayo, mao man kana
ang mahitabo unya INIGKATAPOS NA SA KAPANAHUNAN. Ang anak sa tawo magapadala
unya sa IYANG MGA MANULONDA, ug ilang TAPUKON UG HAKUTON pagawas sa iyang
ginharian ang TANANG HINUNGDAN SA SALA UG ANG TANANG MAGBUBUHAT UG
DAUTAN, ug ilang ISALIBAY KINI SILA NGADTO SA HUDNO NGA MAGADILAAB didto ang
mga tawo managpanghilak ug managkagot sa ilang mga ngipon.” (Mateo 13:40-42)
Ang bunglayon, mga mamumuhat ug dautan, dili pa masunog hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa
dili pa ang sentensiya pagdad-on, ang tibuok nga uniberso kinahanglan masiguro nga ang Dios kanunay
manggiangayon sa iyang pagdumala sa matag nilalang. Sa gidetalye sa Giya 22, sa dakong away nga nagpadayon tali ni Kristo ug Satanas, si Satanas sa kanunay nagsulay pagpamatuod sa uniberso nga ang dalan
sa sala mao ang maayo nga dalan; si Jesus usab sa kanunay naghulagway nga ang dalan sa pagkamatinumanon maoy yawe sa dugang kabuhong sa kinabuhi.
Sa pagtapos sa 1,000 ka tuig, kini nga paghulagway mosangko ngadto sa paghukom ni Satanas, sa
iyang mga manulonda, ug ang mga dautan . human ang mga libro ablihan diin nagpadayag sa bahin nga
ang matag tawo nakadala niining dakong drama, ilabay sa Dios si Satanas, ang kamatayon, ug ang lubnganan, uban sa matag usa kansang ngalan “wala mahisulat sa basahon kinabuhi…ngadto sa linaw sa kalayo”
(Pinadayag 20:14-15). Sumala sa sunod nga bersikulo, Pinadayag 21:1, human limpiyohan sa Dios ang yuta
gikan sa sala uban sa kalayo, siya magmugna sa “Bag-ong langit ug Bag-on yuta.”

3. UNSA KA DUGAY MASUNOG ANG IMPERNO?

Daghan ang mga tumotoo nagdawat sa ideya nga ang kalayo sa imperno nagalungtad sa dayon, nga
moresulta sa walay katapusang pagsakit. Atong tan-awon pag-ayo ang texto gna naghulagway sa pag-atiman sa Dios sa sala ug sa mga makasasala.
“Siya magapahamutang ug panimalos diha kanila nga walay makaila sa Dios ug kanila nga
wala magsinugtanon sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Jesus. Mahiaguman ra
nila ang silot sa PAGKALAGLAG NGA WALAY KATAPUSAN ug an pagkahininginlan gikan sa
atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahum.”—(2 Tesalonika 1:8,9)
Timan-I, ang “walay katapusang paglaglag” dili sama sa “walay katapusang pagsakit” kini nagkahulogan, ang paglaglag nga molungtad sa walay katapusan. Ang apekto mao ang walay katapusang kamatayon.
Si Pedro naghisgot sa adlaw sa paghukom ug paglaglag sa dili diosnon nga katawhan.” (2 Pedro 3:7)
Sumala pa ni Jesus, pareho “kalag ug lawas” mangalaglag sa imperno (Mateo 10:28) sa iyang sermon
didto sa buntod, si Jesus nagsulti sa pit-os nga sultihan “nga naggiya sa kalaglagan: (Mateo 7:13,14). Sa Juan
3:16 si Jesus nagsaysay nga ang Dios “naghatag sa iyang bugtong anak” nga kadtong motoo dili malaglag,
apan maka-angkon sa kinabuhing dayon.” Si Jesus nag-alkontra sa sa duha ka suerte. Dayong kinabuhi o
malaglagon, dili dayong pagdila-ab. Kinahanglan atong tapuson nga ang imperno sigurado adunay katapusan; nga resulta sa kamatayon ug kalaglagan sa dautan.
Tataw nga pagpamatuod sa tibuok kasulatan nagsulti kanato nga ang dautan pagalaglagon. “ang
dautan mahunong na” (Salmo 37:28). Sila mahanaw “ (2 Pedro 2:12) “mahanaw sila sama sa Aso” (Salmo 37:
20). Ang kalayo maga-ut-ot kanila sa pagka-abo (Malakias 4:1-3) “ ang bayad sa sa sala mao ang kamatay-
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on” dili dayong kinabuhi sa imperno nga kalayo; “Ang gasa sa Dios kinabuhing walay katapusan.” (Roma
6:23).
Ang katuyoan sa katapusan pagsilot sa kalayo mao ang kapungot sa sala diha sa uniberso, dili ang
pagpreserbar sa sala sa dayon. Malisod sa paghunahuna nga ang Kristo nga naghilak ngadto sa suerte sa
matig-a magahi nga Jerusalem ug magapasaylo niadtong nanagpatay kaniya, makahimo sa paggugol ug
panahon sa walay katapusan nga pagtan-aw sa mga pag-agulo ug kasakit sa mga makasasala.
Ang Imperno adunay katapusan. Sa pagtapos sa 1,000 ka tuig, ang Dios magpaulan ug kalayo gikan sa
langit sa pag-ut-ot sa yawa, sa iyang mga manulonda, ug ang mga dautan nga padayon magahupot sa ilang
mga sala, “Kalayo” moabot “paubos gikan sa langit” ug lamyon sila. (Pinadayag 20:9).
Sumala ni Jesus, kini nga kalayo “dili mapalong” (Mateo 3:12) walay brigada sa kalayo nga makapalong
niini hangtod nga matapos ang buhat sa pagtapos sa paglaglag.
Ang Dios nagsaad nga, gawas niining kalayo sa paglimpiyo, siya magahimo sa “bag-o nga yuta,” diin
ang “nangagi nga mga kasamok nahikalimtan na” ug ang tingog sa paghilak ug pag-agulo wala nay pagkadungog.” (Isayas 65:16-19)
Unsa kadako kana nga adlaw! Ang tanang hinungdan sa kasakitan kini mahanaw. Ang Dios magapala
sa sa mga samad sa sala gikan sa matag kasing-kasing, ug ang atong kalipay mamahingpit na.

4. “WALAY KATAPUSAN” SA KASULATAN

Sa Mateo 25:41 si Jesus nagsulti sa “walay katapusang kalayo gianda sa yawa ug sa iyang mga manulonda” dili ba kining “Eternal” (walay katapusan) nagsugyot sa imperno nga (Forever) hangtod sa walay
katapusan? Judas 7 nagpresentar sa Sodoma ug Gomora “ingon nga ehemplo niadtong nag-antos sa silot sa
walay katapusang kalayo” sa wala pa ang talan-awon niadtong mga ciudad wala pa magdilaab. Apang ang
kalayo (Eternal) walay katapusan sa pagtoo nga ang resulta permanente nga paglaglag.
Sa 2 Pedro 2:6, sa makausa pa atong mabasa ang walay katapusang kalayon. Apan kini nga kasulatan
sa tataw nagtudlo nga ang Dios “nagkondena sa ciudad sa Sodoma ug Gomora pinaagi sa pagsunog kanila
ngadto sa pagka-abo, ug nahimo sila nga pananglitan sa mahitabo sa mga dili diosnon.”
Ang dili mga diosnon sa Sodoma ug Gomora sila wala pa nanag-antos; sila na-abo na sa dugay na nga
panahon, unya ang kalayo nga nagsunog kanila (Eternal) “walay katapusan” niadto nga cercumstansiya,
parmanente nga kalaglagan.
Ang (Eternal) dayon, nagkahulogan ug parmanente nga silot, dili silotan tungod kay ang Pinadayag
nga libro naggamit sa symbolic nga pinulongan, ang uban niini na pahina nanga saypan sa uban. Sama
pananglitan sa sa Pinadayag 14:11, naghisgot sa nawala (lost) “ang so sa ilang pagsakit mipataas hangtod
sa walay katapusan” kini naghulagway sama sa walay katapusang pag-antos. Apan sa makausa pa, atong
ipahubad ang kasulatan por kasulatan. Exodo 21:6, naghisgot sa usa ka sulogoon nga gibangagan ang iyang
dalunggan ilhanan nga siya maga-alagad sa iyang agalon “hangtod sa kahangtoran” (Forever). Niini nga kahimtang “hangtod sa kahangtoran”(Forever) hangtod kanus-a molungtad ang kinabuhi niini nga sulogoon.
Si Jonas, nga bakasyon lang ug tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sulod sa tiyan sa isda (Mateo 12:40) naghisgot
didto siya sulod sa tiyan sa isda (forever) “ sa kahangturan” (Jona 2:6) sa walay duha-duha ang tulo ka
adlaw sa piot nga kangitngit mahisama sa walay katapusan.
Busa atong ampingan ang pag-abot unsa ug kanus-a ang kasulatan naggamit sa simbolo, balaknon nga
sinultihan. Ang aso misaka sa walay katapusan gikan sa linaw nga kalayo kini klaro kaayo nga nagpadayag
sa walay katapusan nga kalaglagan. Pinadayag 21:8, nagsulti kanato sa klaro nga ang linaw diin nagdilaab
ang kalayo ug asupre mao ang “ikaduhang kamatayon” ang imperno adunay katapusan ang mga dautan
gilamoy; sila nangalaglag.

5. NGANONG KINAHANGLAN NGA ADUNAY IMPERNO?

Sa sinugdan ang Dios nagbuhat sa hingpit nga kalibutan. Apan ang sala misulod nga nagdala ug
kadautan, pagkadunot ug kamatayon. Kon ikaw mopauli sa imong balay ug sa imong pag-abot, nakita mo
nga giransak ug gibungkag ang imong balay, imo ba kining pasagdan (Forever) hangtod sa katapusan?
Dayag nga dili gayod, imong limpiyohan ang mga hugaw ug nangadaut gikan sa taas ngadto sa ubos, ug
ipanglabay ang tanang nangabungkag ug nangaguba nga dili na maayo. Kini mao gihapon ang pagabuhaton sa Dios. Iyang atimanon ang tanang mga dautan ug mga polusyon sa sala sa makausa lang ka higayon,
maghimo sa bag-ong yuta sa iyang dapit. Ang katuyoan sa Dios alang sa paglimpiyo niini nga kalibutan
pinaagi sa kalayo aron sa pag-andam sa dalan sa hingpit nga kalibutan alang kapoy-an sa mga linuwas.
Apan ang Dios nag-atubang sa seryoso nga problema, tungod kay ang sala dili lang nakadautan sa
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physical nga kalibutan, natakdan usab ang katawhan. Ang sala nakadaut sa atong relasyon uban kaniya
ug sa matag usa. Ang katawhan nagpadayon nga tinunglo pinaagi sa pag-abuso sa kabataan, terorismo,
malaw-ay nga mga hulagway, ug liboan pa ka mga kanser sa kalag. Ang Dios kinahanglan ugma damlag
laglagon na ang sala, tungod kay dauton sa sal ang katawhan.
Ang suliran sa Dios mao kini; unsaon pagwagtang sa makamatay nga Virus sa sala (lala- gikan sa kalibutan unya dili madaut ang katawhan nga na-inpekted niini nga virus? Ang iyang sulbad mao ang pagkuha
niana nga virus nganha sa iyang kaugalingong lawas; iyang gitugutan ang kanser sa sala sa pagdaut kaniya
didto sa krus. Ug ang resulta.
“kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga tungod niana
mopasaylo siya sa atong mga sala ug MAGAHINLO KANATO GIKAN SA TANAN PAGKADILI
MAKATARUNGANON.”—1 Juan 1:9.
Ang Dios naghanyag sa iyang solusyon s paroblema sa sala sa walay bayad ngadto sa matag usa. Apan
ang makasusubo nga kamatuoran mao, nga ang uban nagpadayon sa pagsalig sa sakit sa sala, ug ang
Dios mamugos sa katawhan sa pagpili sa iyang dalan ngadto sa dayong kinabuhi. Kadtong mibalibad sa
iyang hanyag, solusyon sa katapusan sila ut-oton niana nga sakit. Ang tinuod nga rason alang sa imperno
mao kini.
“Tungod kay sa diha nga ako mitawag, kamo wala motubag; sa diha nga misulti ako; kamo
wala mamati, kon dili gihimo hinoon ninyo kadtong dautan sa akong mga mata, ug gipili kadtong wala nako kahimot-i.”—(Isayas 65:12)
Naputol gikan ni Jesus pinaagi sa ilang kaugalingong pagpili, ang mga dautan makakaplag nga wala
nay laing paagi mao ang walay katapusan nga kamatayon.

6. UNSA ANG BILI KON KITA MAWALA?

Bisan tuod nga ang Bibliya wala magtudlo nga ang kalayo sa imperno resulta sa walay katapusang pagantos, kini magahatag kanato sa panglataw kon unsa ka makalilisang nga kasinatian ang mawala. Ang mga
dautan dili makasinati sa kinabuhing dayon. Unsa ka makahadlok nga palandungon nga ang kalipay sa
kinabuhing dayon uban sa Dios nakahiplos sa ilang mga kamkot, nga dili na nila, bisan kanus-a masinatian
ang kabulahan sa hingpit, mahigugmaong relasyon sa tibuok nga kapanahunan sa katuigan.
Sa nagbitay si Kristo sa krus uban sa sala sa kalibutan nagpahamulag kaniya gikan sa Amahan, iya
tingali nga gibati ang kaguol sa walay katapusan nag pagkawala. Sa diha nga ang mga dautan milutaw sa
itom awa-aw nga unahan kanila, ang ila lamang nakita ang walay katapusan nga kalaglagan. Sila mangamatay lang nga walay paglaum sa ikaduhang pagkabanhaw. Sa mao nga panahon ilang makita giunsa nila
pagdumili si Kristo sa matag panahon sa iyang pagduol uban ang gugma. Unya sa katapusan miluhod sila
ug miila sa hustisya sa Dios ug sa iyang gugma. (Filipos 2:10,11)
Dili ikatingala nga ang manunulat sa Bibliya nagadali sa pagduot kanato sa gibug-aton sa atong pagpili
ug sa pag-angkon ni Kristo.
Busa sa nagabuhat kami uban kaniya, kami mangamuyo kaninyo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa wala lamay kapuslanan. Kay siya nagaingon sa panahon nga kahimot-an ikaw
akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan.” (2 Korinto 6:1-2).
Wala na koy mahunahuna-an nga dako nga katalagman kay sa usa nga giusikan ang bililhon nga
sakripisyo ni Jesus pinaagi sa pagpili nga mawala. Ang mga paagi nga atong ginaatubang klaro ug tataw
kaayo. Walay katapusang pagkalaglag, ang dayon walay labot ang gikan sa presensiya sa Dios, ao ang
walay katapusang panaghigala uban ni Kristo nga nagtuman sa atong dugay ng mga pangandoy. Hain man
imong pillion alang sa imong kaugalingon? Nganong dili man nimo diskobrehan ang imong distinasyon
diha kang kristo karon?
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PAGSUSI GIYA 24

Kon Ang Tawo Mamatay Unsay Dangatan?

K

ami mikulo sa unang pangutana sa bata, “unsay kahulogan sa mamatay?” mapugngan kami sa
paghisgot mahitungod, o bisan sa paghunahuna sa pagsulti sa kamtayon. Ang kamatayon maoy
common nga kaaway sa tawo bisan asa.
Unsay mga tubag sa malisod nga mga pangutana mahitungod sa kamatayon? Aduna bay
kinabuhi human sa kamatayon? Ato bang makita pag-usab ang atong mga hinigugma nga nangamatay?

1. PAG-ATUBANG SA KAMATAYON NGA WAY KAHADLOK

Tanan kanato sa gitakdang mga gutlo, tingali sa human mamatay ang usa ka higala o usa ka hinigugma
bation sa ka haw-ang sa atong mga tiyan, nga ang pagbati sa kamingaw mikaylap kanato, samtang atong
nakita ang gutling sa katapusan sa kinabuhi.
Sa maga butang nga mahinungdanon, puno sa pagbati, diin kita makatoon sa kamatuoran mahitungod
kon unsay mahitabo kon dita mamatay?
Ang kaayo, kay bahin sa misyon ni Kristo dinhi sa yuta mao ang paghatag kagawasan niadtong tanang
kinabuhi nga naulipon tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. (Hebreohanon 2:15). Ug diha sa Biblia, si
Jesus nagpresentar sa padasig nga mga mensahe, ug pagtubag sa tanan natong mga pangutana sa klaro
makhitungod sa kamatayon ug sa umalabot nga kinabuhi.

2. GIUNSA KITA PAGBUHAT SA GINOO

Aron sa pagsabot gikan sa Biblia ang tinuod nga kamatuoran mahitungod sa kamatayon, atong sugdan
sa sinugdanan ug tan-awon giunsa sa atong maglalalang paghimo kanato.
“Ug giumol ni JEHOVA nga Dios ang tawo gikan sa ABOG SA YUTA, ug gihkugpan niya sa
mga buho sa iyang ilong sa GININHAWA SA KINABUHI, ug ang tawo nahimong KALAG NGA
MAY KINABUHI.”—(Genesis 2:7)
Sa paglalang giumol sa dios si Adan gikan “sa abog sa yuta” ana-a nay utok sa iyang ulo andam na sa
paghunahuna; ang dugo sa iyang kaugatan andam na sa pagsekular, dayon ang Dios nagginhawa ngadto
sa iyang mga ilong sa ginhawa sa kinabuhi,” ug si Adan nahimong buhi nga kalag,” (buhi nga binuhat”)
tan-awa pag-ayo, ang Biblia wala magsulti nga si Adan nakadawat ug kalag; inay nagingon ng a”ang tawo
nahimo nga buhi nga kalag,” sa pagginhawa sa Dios ngadto kang Adan, ang kinabuhi nagsugod pag-agos
gikan sa Dios. Ang kombinasyon sa lawas ug “ginhawa sa kinabuhi,” nakapahimo ni Adan nga” buhi nga
binuhat,” “ buhi nga kalag.”
Busa ato tingali nga isulat ang tawhanon nga pagkwenta sa ingon niini.
“Abog sa yuta” + “Ginhawa sa kinabuhi “= “Buhi nga kalag” o lawas nga way kinabuhi + ginhawa
gikan sa Dios = usa ka buhi nga binuhat.
Matag usa kanato adunay lawas ug usa ka utok nga adunay rason. Hangtod nga kita mopadayon sa
pagginhawa, kita mga buhi nga kalag, buhi nga binuhat.

3. UNSAY MAHITABO KON ANG TAWO MAMATAY?

Diha sa kamatayon ang baliktad nga prosiso sa paglalang gihulagway sa
“Ug ang ABOG mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang SPIRITU mobalik ngadto
sa Dios nga maoy naghatag niini.”—Ecclesiastes 12:7.
Ang Biblia kanunay nagagamit sa mga pulong nga Hebreo alang sa “Ginhawa” ug “Spiritu” nga dili
mausab-usab. Kon ang tawo mamatay, ang ilang lawas mahimong “abog” ug ang “spiritu” (ang ginhawa sa
kinabuhi) mobalik ngado sa Dios nga tinubdan, apan unsay mahitabo sa kalag?
“Ingon nga ako buhi nagaingon ang Ginoong Jehova;… Ania karon ang tanang mga KALAG
ako man;… ANG KALAG NGA MAKASASALA KINI MAMATAY.”—Esekiel 18:3-4
Ang kalag mamatay! Dili pa karon ang immortal (dili madunot) kini mahanaw.
Ang tawhanon nga pagkwenta gikan sa Genesis 2:7, sa dihang gihimo kita sa Dios, nabali kini diha
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kamatayon.
“Abog sa yuta”+ “Ginhawa sa kinabuhi” = “buhi nga kalag” Lawas sa kinabuhi”+Ginhawa gikan sa
Dios = Patay nga binuhat/patay nga kalag.
Ang kamatayon mao ang pag-undang sa ang lawas mosagol sa abog, ug ang gininhawa/spiritu
mobalik ngadto sa Dios. Kita buhi nga kalag sa kinabuhi, apan sa kamatayon, kalabera, patay nga kalag,
patay nga binuhat. Busa ang patay walay hinanawan sa dihang kuahaon pagbalik sa Dios ang Gininhawa
sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato, ang atong kalag mamatay. Apang sa atong makita unya sa atong
leksyon, uban ni Kristo adunay paglaum.

4. UNSAY NAHIBALOAN SA PATAY NGA TAWO?

Human sa kamatayon ang utok mangahanaw; dili na makahinumdom sa mga butang. Anga tanang
mga pagbati maundang inig kamatay sa tawo.
“Maingon man ang ilang gugma, mao usab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon.”—Ecclesiastes 9:6
Ang mga patay walay kalibutan; way hinanawan ug unsay mga panghitabo nga moabot sa dayon wala
na silay pakigdugtong sa mga buhi.
“Kay ang mga buhi masayod nga sila mangamatay, apan ang mga minatay, DILI MAHIBALO SA BISAN UNSA, ni may balus pa silal; tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan.”—
Ecclesiastes 9:5
Ang kamatayon sama lamang sa usa ka damgo sa pagkatulog, ngani ang tinuod, ang Biblia nagsulti sa
kamatayon nga “natulog”sa 54 da besis. Si Jesus nagtudlo ang kamatayon sama lang sa natulog. Miingon
siya sa Iyang mga tinun-an;
“Ang atong higala nga si LAZARO NATULOG, apan moadto ako aron sa pagpukaw kaniya
gikan sa paghikatulog. Ug ang ma tinun-an miingon kaniya, Ginoo, kon siya nahikatulog man,
mamaayo ra siya. “Ang gihisgutan ni Jesus ang kamatayon ni Lazaro, apan sila nanagdahum
nga ang iyang gipasabot mao ang pagpahulay sa kinaiya sa pagkatulog. Busa si Jesus misulti
kanila sa way lipod-lipod, ‘SI LAZARO NAMATAY.’”—(Juan 11:11-14).
Si Lazaro namatay upat na kaadlaw sa wala pa si Jesus miabot. Apan sa pag-adto ni Jesus sa iyang
lubnganan, iyang gipamatud-an nga sayon alang sa Dios ang pagbanhaw sa patay sama sa pagpukaw nato
sa natulog ta nga kauban.
Dako kini nga kalipay sa pagkahibalo nga ang atong nangamatay nga mga hinigugma “nakatulog”lang
nagpahulay sa malinawon diha ni Jesus.
Ang tunnel sa kamatayon, diin kita ugma damlag moagi didto, sama sa mahilom ug malinawon nga
pagkatulog.

5. ANG DIOS BA NAKALIMOT NA SA MGA NANGAMATAY?

Ang pagkatulog sa kamatayon dili katapusan sa sugilanon. Didto sa lubnganan, si Jesus miingon kang
Marta, igsoon ni Lazaro:
“AKO MAO ANG PAGKABANHAW ug ang kinabuhi. SIYA NGA NAGATOO KANAKO
MABUHI bisan kon siya patay na.”—Juan 11:25.
Kadtong nangamatay diha “kang Kristo” natulog diha sa lubnganan, apan sila adunay gihapon
mahayag nga kaugmaon. Siya nga naga-ihap sa kad buhok sa atong mga ulo ug naghupot kanato sa iyang
palad dili mahikalimot kanako. Kita mahimong mangamatay ug mobalik sa abog sa yuta, apan ang kasaysayan sa atong pagkatawo magapabilin sa hunahuna sa Dios. Ug sa pagbalik ni Jesus, iyang pukawon ang
mga matarong nga patay gikan sa ilang pagkatulog, sama sa iyang gibuhat ni Lazaro.
“Dili namo tinguha nga kamo dili makahibalo mahitungod KANILA NGA NANGAMATAY,
aron DILI KAMO MANAGSUBO INGON SA UBAN NGA WALAY PAGLAUM. Kay ang Ginoo
gayod mao ang manaug unya gikan sa langit inubanan sa pagsinggit sa pagsugo, ug sa tawag sa
punoan sa mga manulonda, ug sa tingog sa trumpet sa Dios. Unya ang NANGAMATAY DIHA
KANG KRISTO MOUNA SA PAGPAMANGON; ug KITA NGA MGA BUHI PA NGA NAHIBILIN, PAGASAKGAWON NGADTO SA PANGANOD UBAN KANILA sa pagsugat sa Ginoo diha
sa kahanginan; ug kita makig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. BUSA PAGLIPAYAY KAMO
ANG USA UG USA PINAAGI NIINING MGA PULONGA.”—(1 Tesalonica 4:13, 18-19)
Sa adlaw sa pagkabanhaw, ang tunnel sa kamatayon sama sa daklit nga pagpahulay. Ang mga patay
walay kasayoran sa mga panghitabo sa panahon. Kadtong midawat ni Kristo nga ilang manluluwas, sila
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pukawon gikan sa pagkatulog pinaagi sa iyang kahibulongang tingog nga manaug dinhi sa yuta.
Ang paglaum sa pagkabanhaw adunay kauban; ang paglaum sa langitnong poloy-anan diin ang Dios
“Magapahid sa matag luha sa ilang mga mata, didto wala nay kamatayon ug paghilak o kasakit.” Kadtong
nahigugma sa Dios dili na mobati ug kahadlok sa kamatayon. Unahan niini gibuklad ang walay katapusang
katumanan sa kinabuhi uban sa Dios. Si Jesus naghupot sa “yawe sa kamatayon” (Pinadayag 1:18).
Kon wala si Kristo, ang kamatayon mausa lang ka agianan ngadto sa walay katapusan, apan uban ni
Kristo adunay hayag nga paglaum.

6. DILI NA BA KITA MADUNUTON KARON?

Sa dihang gibuhat sa Dios si Adan ug Eba, sila gibuhat nga madunoton, adunay kamatayon? Nagpabilin pa unat sila pagkamatinumanon sa kabubut-on sa Dios wala unta silay kamatayon. Apan dihang
nakasala sila, ilang gitugyan ang ilang katungod sa kinabuhi. Pinaagi sa pagkamasinupakon, sila aduna nay
kamatayon. Ang ilang sala naka-apekto sa tibuok kaliwatan, ug tungod kay ang tanan man nakasala, kita
tanan madunoton ug angay sa kamatayon (Roma 5:12). Ug walay tima-ilhan sa Biblia nga ang kalag sa tawo
magalungtad nga adunay panimuot human mamatay.
Ang Biblia wala maghisgot nga ang kalag karon dili madunoton nga dili na mamatay. Ang pulong “Kalag” ug “Spiritu” sa Grego ug sa Hebreo sigulti sa Biblia 1,700 ka besis. Apan wala bisan ka usa sa tawhanon
nga kalag, spiritu o gininhawa nga gihisgutan sa dili madunoton. Sa pagkakaron ang Dios lamang ang dili
madunoton (Immotal).
“Ang Dios… lamang dili madunoton”—1 Timoteo 6:15,16
Giklaro sa kasulatan nga ang katawhan niini nga kinabuhi mga madunoton (Mortal). Ng may kamatayon. Apan pagbalik ni Jesus ang atong pagkatawo mausab.
“Ania karon, isulti ko kaninyo ang tinago, DILI KITANG TANAN MANGAMATAY, apan
KITANG TANAN MANGA-USAB sa kalit sa usa ka pagpamilok,inig tingog na SA KATAPUSANG TRUMPETA. Kay ang trumpeta pagapatungon, ug ANG MGA PATAY PAGABANHAWON
nga may mga lawas nga dili na madunot, ug KITA MANGUSAB kay kining lawas nga madunot
ra pagailisan unyag dili na madunot, ug KINING LAWAS NGA MAMATAY RA PAGAALID-AN
UNYAG DILI NA MAMATAY.”—1 Corinto 15:51-53
Ingon nga mga tawo, dili pa kita karon immortal. Apan ang kasigurohan sa mga kristohanon ng mahimo kitang imortal sa ikaduhang pagbalik ni Jesus. Ang kasigurohan sa saad sa immortality mao kadtong
gihulagway ni Jesus didto sa Iyang lubnganan sa iyang pagkabanhaw.
“GILAGLAG ANG KAMATAYON, ug pinaagi sa maayong balita ang kinabuhi ug ANG
PAGKAWALAY KAMATAYON GIDALA NIYA NGADTO SA KAHAYAG, pinaagi sa ebangelyo.”—2 Timoteo 1” 10
Ang panglantaw sa Dios sa kapalaran sa tawo kini klaro kaayo; kamatayon nga walay katapusan alang
niadtong nagsalikway ni Kristo ug misandig sa ilang mga sala, o kinabuhi nga walay pagkadunot ingon nga
gasa pagbalik ni Jesus alang niadtong midawat kaniya ingon nga Ginoo ug manluluwas.

7. PAG-ATUBANG SA KAMATAYON SA USA KA HINIGUGMA

Ang mga kahadlok nga natural natong pagpakigbisog sa dagway sa kamatayon mahimong mahitabo
sa dihang usa sa mga hinigugma mamatay. Ang mga kaguol ug ang pagbati sa pagkawala maoy mopatigbabaw. Ang usa lamang ka solusyon sa mga kasubo nga maoy hinungdan sa panagkabulag gikan sa usa ka
hinigugma mao lamang ang pagdasig nga si Kristo lamang ang makahatag. Hinumdumi nga sila nahikatulog lang, kini sila nagpahulay diha kang Jesus, ug sila mamangon didto sa “Kinabuhi sa pagkabanhaw,” sa
pagbalik ni Jesus.
Ang Dios nagplano sa kahibulungan nga panaghiusa (reunion). Ang mga kabataan ibalik ngadto sa
ilang mga ginikanan, mga bana ug mga asawa managgakus sa panaghiusa sa tagsa-tagsa nila ka mga bukton. Ang mabangis nga panagbulag sa kinabuhi matapos na.
“Ang kamatayon gilamoy sa kadaugan,” ( 1 Corinto 15:54).
Ang uban nagbati nga ang panagbulag gikan sa usa ka hinigugma hilabihan ka suod nga sila makahiml
ug mosulay sa pakig-storya sa ilang mga minatay pinaagi sa spiritista nga medium o sa mga spiritista.
Apan ang Biblia nagpahamatngon kanato batok niining mga tawhana nga magapahumpay sa kasakit
sa kamatayon niini nga paagi.
“Ug sa diha nga sila manag-ingon kaninyo;mangadto kamo niadtong mga spiritista ug mga
salamangkiro, nga managpiyak ug managyagubyub; dili ba unta mangadto ang katawhan sa
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pagpangita sa ilang Dios? Tungod sa mga buhi pangitaon ba nila ang mga patay?”—(Isaias 8:19)
ngano man tuod? Ang Biblia nagpadayag nga ang mga patay wala nay hinanawan. Ang mao lamang
nga solusyon sa mga kasubo nga maoy hinungdan sa panagkabulag gikan sa usa ka hinigugma mao lamang
ang pagdasig nga si Kristo lamang ang makahatag. Ang paggugol sa panahon pakigsulti uban ni Kristo
maoy pinakahimsog nga paagi sa pagtubo ngadto sa nagbangutan nga proseso.
Kanunay hinumduman, ang sunod nga mga panghunahuna nga maga-abot, niadtong nangatulog diha
kang Kristo, didto na sa ikaduhang pagbalik ni Kristo sa pagpukaw sa mga patay.

8. PAG-ATUBANG SA KAMATAYON NGA WALAY KUKAHADLOK

ang kamatayon nagailog kanato hapit ang tanang mga butang. Apan ang usa ka butang nga dili niya
makuha gikan kanato, si Kristo, ug si Kristo lamang ang makabalik sa tanang butang nganhi kanato. Ang
kamatayon dili kanunay magahari niini nga kalibutan. Ang yaw, ang mga dautan, ang kamatayon, ug ang
lubnganan mahanaw sa “linaw nga kalayo” nga mao ang “Ikaduhang kamatayon” (Pinadayag 20:14)
Kini ang upat ka yanong sugyot pag-atubang sa kamatayon nga way kukahadlok;
(1) Pagpuyo sa kinabuhi sa malaumon nga pagsalig ni Kristo, ug ikaw maandam alang sa kamatayon sa
bisan unsang gutlo.
(2) Pinaagi sa gahum sa Balaang Spiritu, pagkamatinumanonsa kasugoan ni Kristo, ug ikaw maandam
sa ikaduhang kinabuhi diin wala ka nay kamatayon.
(3) Hunahuna-a ang kamatayon nga hamubo nga pagkatulog diin ang tingog ni Jesus ang mopukaw
kanimo sa iyang ikaduhang pagbalik.
(4) mahala, ampingi ang kasigurohan nga gihatag ni Jesus kanato sa langitnong poloy-anan uban
kaniya sa tibuok eternidad.
Ang kamatuoran sa Biblia magapagawas sa tawo gikan sa kahadlok sa kamatayon tungod kay si Jesus
ang nagpadayag niini, ang usa nga bisan ang kamatayon dili makabuntog.
Sa dihang si Jesus mosulod sa atong mga kinabuhi,iyang ipabaha ang atong kasingkasing sa kalinaw.
“Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw.. . kinahangla dili
magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”—Juan 14:27.
Gihimo ni Jesus nga possible alang kanato nga makasabot sa mga katalagman ug trahedya nga mawadan ug minahal sa kinabuhi. Si Jesus naglakaw latas sa “kapatagan sa landong nga gabii sa atong mga dalan.
Busa, sanglit anga mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayod usab miambit
niini, aron pinaagi sa kamatayon malaglag niya ang may gahum sa kamatayon, nga sa ato pa
ang yawa, ug MAPAHIGAWAS NIYA SILANG TANAN NGA TUNGOD SA KAHADLOK SA KAMATAYON NAILALUM SA PAGKAULIPON SULOD SA TIBUOK NILANG KINABUHI.”—(Hebreohanon 2:14,15)
Si Dr. James Simpson, ang bantugan nga mananambal nga nakadiskobre sa anesthesia, nakasinate sa
makalilisang nga pagkawala sa dihang ang iyang kamagulangang anak namatay. Hilabihan niyang kaguol
sama sa usa ka ginikanan nga pagahimoon, apan iyang nakaplagan ang dalan sa paglaum, ibabaw sa
lubong sa iyang pinalangang anak nagpatindog siya ug ilhanan ug gikulitan niya kini sa mga pulong nga
gisulti ni Jesus mahitungod sa iyang pagkabanhaw.
“Bisan pa niana, ako mabuhi.” Nagsulti kana sa tanan. Ang personal nga mga panghitabo usahay
mopalong sa atong paglaum; apan bisan pa niana, si Jesus nabuhi! Ang atong mga kasingkasing tingali daw
magun-ob; apan bisan pa niana, si Jesus nabuhi.
Diha kang Kristo kita adunay paglaum sa kinabuhi human sa kamatayon. Siya ang pagkabanhaw ug
ang kinabuhi “9Juan 11:250 ug siya nagsaad,”Tungod kay ako nabuhi, ikaw usab mabuhi” (Juan 14:19). Si
Kristo lamang ang atong paglaum sa kinabuhi human sa kamatayon. Ug sa diha nga si Kristo mobalik pagusab iya kitang hatagan sa kinabuhi nga wala nay pagkadugta. Dili na kita magkinabuhi pagusab ilalum sa
landong sa kamatayon,k kay aduna naman kitay kinabuhing walay katapusan. Imo ba kining nakaplagan
nga paglaum nga kita makahambin niini panahon sa atong mangi-ob nga mga gutlo?
Kon wala pa nimo madawat si Jesus ingon nga imong Ginoo ug manluluwas, imo ba kining buhaton
karon?

