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S a ulahing bahin sa ikanapulo ug walo nga siglo, naugmad sa 
taliwala sa trese ka mga kolonya sa Britanya sa American 

Continent ang nagkadaghang tinguha nga mobulag gikan sa pagmando 
sa inahan nga nasud ug pagtukod og usa ka gawasnon ug independente 
nga estado. Ang nag-una nga mga hinungdan nga nakatampo niini mao 
ang awtoritaryan nga kinaiya ni Haring George III sa Inglaterra, ug 
ilabi na ang praktis sa gobyerno sa Britanya nga “pagbuhis nga walay 
representasyon.” Ang ingon nga pagkontrol dili makapalahutay sa mga 
tawo nga nagsakripisyo sa pagsugod sa bag-ong kinabuhi ug aron 
makalikay sa pagdaugdaug sa Daang Kalibutan. 
 
  Tungod niini, ang mga kolonya sa Amerika mitawag sa usa ka 
Continental Congress niadtong 1774 aron paghunahuna sa posible nga 
mga lakang nga aksyon. Sulod sa duha ka tuig, usa ka komite sa lima 
ka prominenteng mga lider sa kolonyal ang gitudlo aron sa paghimo sa 
usa ka opisyal nga pahayag sa kagawasan aron ma-ratify sa tanan nga 
kolonya. Si Thomas Jefferson gi-tahasan sa pag-mugna sa dokumento. 
Ang resulta mao ang makakasaysayon nga pamahayag nga nailhan nga 
Deklarasyon sa Kagawasan. 
 
  

“Kon ang Anak maghimo kaninyong gawasnon, kamo 
mahimong gawasnon gayud.” 

-Juan 8:36 

Hunyo 2019 

Ang Pahayag sa Kristohanon 
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  Human nga gilista sa detalye ang mga talagsaong mga reklamo batok 
sa British Crown, ang dokumento adunay usa ka katapusang parapo 
nga nagsugod: “Busa, kami, ang mga Representante sa United States 
of America, sa General Congress, Gitipon, nga naghangyo sa Supreme 
Judge sa kalibutan alang sa katarungan sa atong mga katuyoan, 
buhaton, sa Ngalan, ug sa Awtoridad sa maayong mga Katawhan sa 
mga Kolonya, nga ligdong nga nagpahayag ug nagpahayag, nga 
kining mga nagkahiusang mga Coloniya, ug sa Tanan angay nga 
Mahimong mga Independiyente ug Independiyenteng mga Estado; ... 
Ug alang sa pagpaluyo niini nga Deklarasyon, uban ang lig-ong 
pagsalig sa pagpanalipod sa diosnong Pag-uyon, kita magkahiusa sa 
usag usa sa atong mga Kinabuhi, sa atong mga Pagkabilanggo, ug sa 
atong sagradong Pasidungog.” Ang deklarasyon gipirmahan sa kalim-
an ug unom ka mga membro sa Kongreso. 
 
ANG NAGA-AWOP NGA PAGTOO 
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Ang usa ka talagsaong eksepsiyon niini nga kahimtang sa 
pagkadautan sa espirituhanon ug moral nga nagdaot sa atong yuta ug 
sa kalibutan karon makita diha sa mga kinabuhi sa pipila nga mga 
tawo kinsa mahimong gitawag nga “mga sumusunod ni Kristo Jesus.” 
Kini ang mga matinud-anon ug matul-id nga kasingkasing alang kang 
kinsa ang Ginoo nahimuot sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ug sa 
pagsalig kanila sa pagsabut sa iyang mga plano ug mga katuyoan. Sila 
ang iyang mga suga ug mga saksi sa usa ka paspas nga nangitngit ug 
nagkaluya nga katilingban. Wala nila ginpabay-an ang ila pagtuo ug 
pagsalig sa Dios.-Roma. 6:4; Col. 2:6; I Juan 2:6 

 
Atubangan sa kaylap nga pagkawalay pagtoo ug materyalismo nga 

naghulga sa paglamoy sa tanan, ug isip usa ka tinubdan sa 
espirituhanong kalig-on niining espesyal nga adlaw sa pagsulay, 
maayo alang sa tanan nga mga magtutuo nga magpamatuod sa ilang 
pagtoo pinaagi sa paghatag sa ilang kaugalingong “Deklarasyon sa 
Kagawasan.” Pinaagi niini gipasabut nato ang usa ka deklarasyon sa 
kagawasan, o kagawasan, gikan sa espiritu sa kalibutan ug sa mga 
kabalaka ug mga kabalaka nga nagpadayon kanila, ug nga naghulga sa 
pagpukan bisan sa labing mainiton nga magtotoo. Ang maong 
deklarasyon makatabang tungod kay kini magdala kanila balik sa 
Pulong sa Dios ingon nga tinubdan sa inspirasyon ug tabang. 

 
Atong hisgotan kung unsa ang mahimong isulti sa Deklarasyon sa 

Kagawasan sa Cristohanon, nga pagatukuron isip usa ka sumaryo nga 
dili sa atong mga reklamo o mga dili makatagbaw, apan sa atong mga 
hinungdan sa pasalamat. Ipaambit usab kini isip usa ka imbentaryo sa 
mga hinungdan sa atong paglaum ug pagsalig sa Dios. Puli sa mga 
nagpirma sa Deklarasyon sa 1776, atong gamiton ang usa ka lista sa 
mga teksto sa Biblia, ang pipila sa labing bililhon ug makapabayaw 
nga kasingkasing. Sa gramatikanhon nga paagi, magamit nato ang 
unang persona, singular, aron ihulagway ang pribilehiyo sa atong 
personal nga relasyon uban sa Amahan. 

 
ANG DEKLARASYON SA KRISTIYANO 

1. Ang Biblia nagpahayag nga pinasIkad sa maulaong sakripisyo ni 
Jesu-Kristo, ang tanan nga gipahinungod nga mga magtotoo diha 
kaniya nakatagamtam sa katungdanan nga giisip nga kahingpitan sa 
panan-aw sa Amahan, nga gitawag diha sa Kasulatan, 
“pagkamatarung.” Pinaagi sa pagtuon sa Pulong sa Dios ug sa ang 
pagdumala sa Balaang Espiritu, akong gidawat kining sukaranang 
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kamatuoran ug karon natabonan na usab sa pagkamatarung ni Jesus. 
Busa ang gipanghimaraot nga Adan, nga naangkon sa tanan, ang 
gikuha gikan kanako, ug gipasaylo sa tanan nakong napanunod ug dili 
tinuyo nga mga sala ug mga kasaypanan. “Kay gipakamatarong man 
kita sa pagtoo, kita adunay kalinaw sa Dios pinaagi sa atong Ginoong 
Jesu-Cristo.” - Roma 5:1 

 
2. Kay nasabtan nga ang kabubut-on sa Amahan alang kanako nga 

ipahinungod ang akong kinabuhi sa iyang pag-alagad, akong 
gisalikway ang akong kanhi nga mga paagi ug miduol kaniya sa 
hingpit nga pagtahan. Gipaningkamotan ko ang pagpatalinghug sa 
tawag sa Dios: “Anak ko, ihatag kanako ang imong kasingkasing, ug 
ipaagi ang imong mga mata sa akong mga dalan.” (Panultihon 23:26) 
“Busa nangaliyupo kami kaninyo, mga igsoon, tungod sa mga kalooy 
sa Dios, ang imong mga lawas usa ka buhi nga sakripisyo, nga balaan, 
dalawaton sa Dios, nga mao ang imong makatarunganon nga pag-
alagad.” (Roma 12:1) Nagtinguha ako, pinaagi sa grasya sa 
Langitnong Amahan, sa pagpadayon niini nga buhat sa pagsakripisyo 
sa unod ug sa mga interes niini, sa ulahi makakab-ot sa langitnong 
panulondon. Manglimbasog ako nga dili mahisama niini nga 
kalibutan, ni madani sa lumalabay nga kalipayan, kay ang akong 
kinabuhi dili na akong kaugalingon. Kini iya sa Dios ug sa iyang 
Anak, ang akong Manunubos. “Sila nga mga buhi dili na 
magpakabuhi alang sa ilang kaugalingon, kondili alang kaniya nga 
namatay alang kanila, ug nabanhaw pag-usab.” - II Cor. 5:15 

 
3. Ang Biblia dugang nagpahayag nga ang kasagaran nga mga 

kasinatian niadtong kinsa mipili sa paglakaw sa Kristohanong agianan 
adunay duruha ka pilo: ang mga espesyal nga mga panalangin nga 
naangkon gikan sa Ginoo, apan ang kalisud ug paglutos gikan sa 
kalibutan. “Ang tanan nga magkinabuhi nga diosnon diha kang Cristo 
Jesus magaantus sa paglutos.” (II Timoteo 3:12) “Sa kalibutan aduna 
kamoy kagul-anan.” (Juan 16:33) Sa pagbasa niini, ang Kasulatan 
adunay daghang bililhong mga saad ngadto sa mga tawo sa Dios, nga 
naghatag kasigurohan sa panalipod ug pag-amuma sa Dios. Kini nga 
mga saad mao ang batasan sa magtutuo, ang iyang sukdanan sa 
pagsalig ug paglaum. Kay nakabaton sa suod nga relasyon uban sa 
Amahan pinaagi sa pagtoo ug pagpahinungod, kombinsido gayud ako 
nga kini akong kahigayunan sa pagkab-ot ug pagdawat niining mga 
saad, paghimo kanila nga akong kaugalingon, ug pagtan-aw alang sa 
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katumanan niini sa akong kinabuhi.-II Pedro 1:4 
 
4. Uban sa dakong kalipay, akong naamgohan nga ang agianan 

giandam alang kanako nga magkinabuhi nga madagayaon nga 
kinabuhi diha kang Cristo, nga anaa sa iyang kalinaw ug sa iyang 
kasigurohan. Dili na kinahanglan nga ako pagagapuson pinaagi sa 
kalibutanong pagtintal o pinaagi sa mga pagkabalaka sa kabalaka ug 
pag-atiman nga sa wala pa ako gipakaulawan. Ang akong kinabuhi 
“gitago uban ni Kristo sa Dios.” (Col. 3:3) Busa ako karon 
determinado nga dawaton uban sa pasalamat ang pangsulod nga kalig-
on, kalinaw, ug kalipay nga gihimo sa akong Ginoo sa panulundon sa 
tanan nga nagbutang sa ilang pagsalig sa Dios. Sa pagbuhat sa ingon, 
akong gipahayag ang akong hingpit nga kagawasan gikan sa tanan nga 
kalibutanon nga tinguha, kahadlok, o kalisud nga sa laing bahin 
magatimbang kanako. “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlayan 
ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. Dad-a ang akong yugo diha 
kaninyo, ... ug makakaplag kamog kapahulayan sa inyong mga kalag. 
Kay masayon ang akong yugo, ug ang akong luwan magaan.”- Mat. 
11:28-30 

 
5. Akong nasabtan gikan sa Biblia nga ang pagdawat niining balaang 

kabilin sa kalig-on ug kalinaw dili usa ka passive nga butang, ug kini 
nagkinahanglan sa makanunayon, mahunahunaong paningkamot sa 
akong bahin. “Busa maningkamot kita nga makasulod sa 
kapahulayan,” nga gitagana alang sa “katawhan sa 
Dios.” (Hebreohanon 4:9-11) Busa, ako usab nagahukom sa pagbag-o 
sa akong determinasyon nga “makig-away sa maayo nga pakig-away 
sa pagtoo.” (I Timoteo 6:12) Magatinguha ako sa pagsalikway sa 
tanang kabalaka nga mga hunahuna, pagkawalay paglaum, ug 
pagkawala sa kadasig nga giatubang sa Kaaway sa adlaw-adlaw batok 
kanako. Sa hugot nga pagsalig sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa 
Dios, dili ako magtinguha nga dili magbagulbol o mosupak kon unsa 
ang itugot sa iyang kalooy, nasayud nga ang pagtuo lig-ong makasalig 
kaniya sa matag kasinatian sa kinabuhi. 

 
6. Diha sa dapit sa kaniadto nga mga kabalaka nga anaa sa akong 

hunahuna, akong ibaylo ang mas taas nga mga hunahuna nga 
nakasentro sa espirituhanong mga kamatuoran. “Kung kamo 
nabanhaw uban ni Cristo, pangitaa ang mga butang nga atua sa 
itaas.” (Col. 3:1) “Bisan unsang mga butang nga matuod, bisan unsang 
mga butang nga matinud-anon, bisan unsang butang matarung, bisan 
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unsang butang nga putli, bisan unsang butang nga matahum, bisan 
unsang mga butang nga maayo nga gitaho; kon adunay bisan unsang 
hiyas, ug kung adunay pagdayeg, hunahunaa kining mga 
butanga.”( Efeso 4:8) Dugang pa, akong tudloan ang akong kusog sa 
pag-alagad sa Ginoo, ang Kamatuoran, ug ang mga kaigsoonan sa 
akong mga abilidad ug oportunidad. Ako usab mosulay sa paghupot 
sa panan-awon sa umaabut nga gingharian nga lig-on kaayo sa akong 
atubangan nga walay parte nga mahibilin alang sa kanhi nga mga 
kabalaka. 

 
7. Ang sukaranan niining Deklarasyon sa Kagawasan gikan sa tanan 

nga kalibutanon ug ang mga kabalaka niini nga kinabuhi makita sa 
bililhong mga saad sa Pulong sa Dios, ang Balaang Kasulatan. Diha 
kanila anaa ang kasigurohan sa pagkaduol sa Langitnong Amahan, sa 
iyang dakong gugma, ug sa iyang gahum nga naglihok ngari kanako. 
Gidugang sa ubos ang mga espesyal kaayo nga mga saad ug mga pag-
awhag nga nakatindog isip usa ka bulwagan sa balaan nga kahupayan 
ug kalig-on, labi na sa akong panahon sa panginahanglan. Nagtinguha 
ako nga dili lamang mapahinumduman kanila, apan aron tugutan sila 
sa paggamit sa ilang hingpit nga balaan nga impluwensya sa akong 
kasingkasing ug hunahuna. Sa ingon nga masaligon sa gahum sa Dios 
nga naglihok sa akong kinabuhi ug nalig-on uban sa espirituhanong 
pagkaon, ako mapataas sa mga kabalaka sa karon ug madala ngadto 
sa malipayon nga mga kalipay sa pagpaambit sa mga kapanahonan sa 
kahangturan uban sa akong Langitnong Amahan ug sa iyang 
pinalanggang Anak, ug adunay pribilehiyo sa makig-ambit sa 
pagbayaw ug pagpanalangin sa nag-agulo nga kalibutan sa katawhan 
atol sa Milenyal nga Gingharian ni Kristo.-Rom. 8:18-22 

 
ANG MGA KASULATAN-ATONG TINUBDAN SA KALIG-ON 

1. “Pagabantayan mo siya diha sa hingpit nga kalinaw, kansang 
hunahuna gipabilin diha kanimo, tungod kay siya nagasalig kanimo.” 
- Isa. 26:3 

 
2. “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong 

kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. 

Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.’- 

Juan 14:27 

3. “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang; sultihi ang Dios sa 
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matag detalye sa imong mga panginahanglan sa mainiton ug 

mapasalamat nga pag-ampo, ug ang kalinaw sa Dios nga molabaw sa 

tawhanong pagsabut, magabantay kanunay sa imong mga 

kasingkasing ug hunahuna samtang sila anaa kang Cristo Jesus.”- 

Filios 4:6,7 

4. “Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana: apan maghinulsol 

kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong 

mapamatud-an unsa ang maayo, ug dalawaton, ug hingpit, kabubut-on 

sa Dios.” “Ayaw higugmaa ang kalibutan, ni ang mga butang nga 

anaa sa kalibutan.” “Mao kini ang kadaugan nga makadaug sa 

kalibutan, gani ang atong pagtoo.”- Roma. 12:2; I Juan 2:15; 5:4 

5. “Salig sa GINOO sa bug-os mong kasingkasing; ug ayaw 

pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga 

dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan.” 

Panultihon 3:5-6 

6. “Kita nasayud nga diha sa matag-usa ka butang ang Dios 

nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga 

tinawag sumala sa iyang katuyoan.” - Roma 8:28  

7. “Tungod niini ginapahimangnoan ko kamo nga dili kamo 

mabalaka mahitungod sa inyong kinabuhi, kon mangutana ba kamo 

kon unsa ang inyong kan-on, o kon unsay inyong imnon; ug kon unsa 

ang inyong igasul-ob, unsa ang inyong pagakan-on? ... Kay kining 

tanan mga pangutana nga kanunay gihangyo sa mga Hentil; apan 

nahibal-an sa imong Langitnong Amahan nga gikinahanglan nimo 

kining tanan-tanan. Apan himoa ang iyang gingharian ug katarong 

ang imong panguna nga tumong, ug unya kining mga butanga 

igadugang kanimo.”- Mateo 6:25,32,33 

 8. “Ang akong Dios magahatag sa tanan ninyong gikinahanglan 

sumala sa iyang mga bahandi sa himaya ni Kristo Jesus.” – Filipos 

4:19 

9. “Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya 
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may kahangawa man alang kaninyo.” - I Pedro 5:7 

10. “Ang Amahan mismo nahigugma kaninyo.” - Juan 16:27 

11. “Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga 

kalisdanan nga magaabut sa pagsulay kaninyo, nga kaha pagaingnon 

ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Apan 

sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Cristo, 

managkalipay kamo; nga, sa diha nga ang iyang himaya ipadayag, 

malipay usab ikaw uban sa hilabihan nga kalipay.” “Ang atong 

magaan nga kasakit, nga sa makadiyut lamang, nagabuhat alang 

kanato sa labi ka dako ug walay katapusang gibug-aton sa himaya.” - I 

Pet. 4:12,13; II Cor. 4:17 

12. “Wala'y pagsulay nga miaghat kanimo gawas sa butang nga iya 

sa tawo; ug ang Dios matinud-anon, nga dili motugot kanimo nga 

masulayan labaw sa imong abilidad; apan uban sa pagsulay, 

magamando usab  aron nga ikaw makaantus niini.”- I Cor. 10:13 

13. “Siya miingon kanako, Ang akong grasya igo alang kanimo, kay 

ang gahum nahingpit diha sa kahuyang. Busa, sa dakung kalipay 

palabihon ko ang paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron 

magpabilin kanako ang gahum ni Cristo. Busa nakatagbaw ako sa 

mga kaayohan, sa mga pag-insulto, sa mga kagul-anan, sa mga 

paglutos, ug sa mga kagul-anan tungod kang Cristo. kay kon maluya 

ako, nan lig-on ako.”- II Cor. 12:9,10 

14. “Tungod kay ang Dios alang kanato, kinsa ang batok kanato?” 

“Kay ang Dios mao siya nga nagalihok nga mausabon sa taliwala 

ninyo, sa pagbuot ug sa pagbuhat, tungod sa iyang 

pagkamanggihatagon.” “Ang pagbaton niining sama nga pagsalig, nga 

siya nga nagsugod sa usa ka maayo nga buhat diha kaninyo 

magpadayon sa pagkompleto niini hangtud sa adlaw ni Kristo Jesus.” 

- Rom. 8:31; Filipos 2:13; 1:6 

15. “Magmatinud-anon ka hangtud sa kamatayon, ug hatagan ko 

ikaw sa korona sa kinabuhi.”- Pinadayag 2:10◼ 
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S a dihang si Jesus nagsugod sa iyang 
pangalagad human sa iyang bautismo 

didto sa Suba sa Jordan, gibuhat niya kini 
ingon nga Judio. Busa obligado siya sa 
pagtuman sa kasugoan sa Moisesnong 
Balaod sama sa tanan niyang mga kabanay. 
Ang atong yabeng bersikulo, hinoon, dugang 
nga nag-ingon nga iyang “tumanon”ang 
balaod. 
 
  Ang Pakigsaad sa Balaod gidugang sa 
Kasabotan niAbraham tungod sa sala. 

(Galacia 3:19) Gihatag sa Dios ang mga kondisyon sa pakigsaad 
pinaagi ni Moises didto sa Bukid sa Sinai nga nag-ingon, “Kon 
kamo mamati sa akong tingog ug magtuman sa akong pakigsaad, 
nan kamo mahimo nga usa ka talagsaong bahandi ngari kanako 
labaw sa tanan nga mga tawo; kay ang yuta ako.” (Exodo 19:5) 
Apan, kinahanglan ang usa ka hingpit nga tawo aron matuman ang 
saad. Naghisgot bahin niining kahuyang sa kahikayan sa Balaod, si 
Apostol Pablo nag-ingon, “Kung ang usa ka balaod gihatag nga 
makahatag sa kinabuhi, nan ang pagkamatarong sa pagkatinuod 
gipasikad sa balaod. Apan ang Kasulatan nagtak-op sa tanan nga 
nailalum sa sala.”- Gal. 3:21,22. 
  
  Ang Balaod usa ka temporaryo nga kahikayan, nga molungtad 
hangtud sa pag-abot sa gisaad nga binhi. (Gen. 22:18; Gal 3:1,19) 
Niining panahona, ang matag Judio ubos sa Balaod natanggong sa 
kasal-anan pinaagi sa mga sugo niini. Kini nga paglangan naghatag 
sa Israel og oportunidad sa pagkat-on sa kinaiyahan sa sala. Gihubit 
kini sa apostol: “Nahibal-an nato nga bisan unsa ang gisulti sa 
Balaod, kini nagasulti ngadto sa mga anaa sa ilalum sa Balaod, aron 
nga ang matag baba mahimong sirado ug ang tibuok kalibutan 
mahimong manubag sa Dios; Kay tungod sa mga buhat sa 
Kasugoan walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon sa 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA    
Leksyon Para sa Hulyo 7 2019 

Pagtuman sa Balaod 

Yabeng Bersikulo: 
“Ayaw kamo pag-
hunahuna nga mianhi 
ako aron sa paglaglag 
sa kasugoan o sa mga 
profeta; ako mianhi 
dili sa pagbungkag 
kondili sa pagtuman 
niini.” 

-Mateo 5:17 
Pinili nga Kasulatan: 

Mateo 5:17-20 
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iyang atubangan; kay pinaagi sa Balaod mao ang kahibalo sa sala.”- 
Roma. 3:19,20 
 
  Ang Balaod gihatag usab sa paghatag sa mahinungdanong mga 
hulagway ug mga landong nga nagpunting kang Kristo. Naghisgot 
sa usa sa daghang mga pananglitan, si Apostol Pablo mipunting nga 
ang kanunay nga mga sakripisyo nga gitanyag sa mga parianong 
Aaron alang sa mga sala sa katawhan, mao ang mga landong sa 
maayong mga butang nga moabut. Siya miingon nga si Hesus usa 
ka Labaw nga Pari sumala sa laray ni Melchisedec. Sa kasagaran 
nga mga halad nagsulti ang apostol, “Dili mahimo nga ang dugo sa 
mga toro ug mga kanding magkuha sa mga sala,” apan ang paghalad 
ni Jesus mikuha sa sala “sa makausa alang sa tanan,” nga human 
niini siya gibayaw sa paglingkod” sa tuong kamot sa Diyos.”- Heb. 
5:1-6; 8 1-6; 10:1-18 
 
  Kini ang mga butang nga gipangita unta sa Israel ubos sa 
Pakigsaad sa Balaod. Apan, isip usa ka nasud napakyas sila sa 
pagtan-aw nga ang diwa sa mga sugo gipasukad sa gugma inay nga 
hinumdoman. Ang pagkapakyas sa pagtamod niini nga prinsipyo 
mitabon sa ilang panan-awon sa pag-abot ni Jesus ingon nga dugay 
nang gipaabot nga Mesiyas. Si Apostol Pablo nagsulti sa unang mga 
nakabig nga mga Judeo: “Ang balaod mao ang atong magtatagad sa 
pagdala kanato ngadto kang Cristo, aron kita mahatagan og 
kaangayan pinaagi sa pagtoo. Apan inig-abot sa pagtoo, wala na kita 
ilalom sa magtatagad. Kay kamong tanan mga anak sa Diyos 
pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.”- Gal. 3:24-26 
 
  Kini nga kausaban gikan sa mga buhat ngadto sa pagtoo mao ang 
gibuhat ni Jesus pinaagi sa pagtuman sa Balaod. Tungod kay ang 
Balaod dili makahimo sa pagkuha sa mga sala sa permanente, 
gikinahanglan ang bag-o ug mas maayo nga sakripisyo. Gihubit ni 
Apostol Pablo kini nga proseso sa Colosas 2:13,14: “Ikaw, ... nga 
gibuhi siya uban kaniya, nga nagpasaylo kanimo sa tanan nga 
kalapasan; Gipapas niya ang mga sinulat sa mga tulomanon nga 
batok kanato nga iyang gipangbautismohan, mao siya ang nagluwas 
kanato gikan sa kamatayon.◼ 
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A ng paghalad ug mga sakripisyo maoy 
mahinungdanong bahin sa pagsimba sa 

Israel kang Jehova. Ang pagdala sa 
nagkalainlain nga mga halad ngadto sa mga 
pari didto sa Templo sa Jerusalem usa ka 
kinahanglanon sa tulo ka tinuig nga mga 
fiesta. Ang tanan nga lalaki nga Hudiyo 
naghimo niining mga panaw alang sa 
Pangilin sa Tinapay nga Walay Lebadura o sa 
Pagpalabay, sa Piesta sa mga Semana o sa 
Pentecostes, ug sa Pangilin sa Tabernakulo.-
Deut. 16:16 
 
  Uban sa kamahinungdanon sa mga 
sakripisyo diha sa hunahuna, si Jesus 
naghatag usa ka mensahe ngadto sa mga 
Judio, ingon nga gitala sa atong mga 

mahinungdanong bersikulo, nga nagpaila sa mas taas nga sukaranan 
kay sa Kasabutan sa Balaod. Sa paghisgut sa balaod batok sa pagpatay, 
si Jesus misulti sa iyang Judio nga mga mamiminaw adunay usa ka 
labaw nga balaod kay sa usa nga gihatag ngadto kang Moises. Ang 
tanan nga mga Judio nasayud nga ang pagpatay usa ka krimen, apan si 
Jesus mipahayag sa usa ka bag-ong prinsipyo. Gisultihan niya sila nga 
kung ilang gihimo ang pagpanaw ngadto sa Templo aron sa paghalad 
sa mga halad alang sa mga pari sa pagsakripisyo, ug dayon 
mahinumdom nga sila nasuko sa bisan kinsa sa ilang mga kaigsoonan, 
kinahanglan nilang biyaan ang gasa “sa atubangan sa halaran,” ug una 
pagpakig-uli sa ilang igsoon. Niana mahimo sila magbalik sa templo 
ug ipresentar ang ila halad nga kahimut-an.-Mat. 5:21-24 
 
  Kining mas taas nga balaod sa inigsoong gugma gihulagway ni 
Apostol Pablo sa daghang mga higayon sa iyang mga sulat. 
Pananglitan, sa Gal. 5:13,14 siya miingon, “Mga kaigsoonan, kamo 
gitawag ngadto sa kalingkawasan; lamang ayaw gamita ang kagawasan 
alang sa usa ka okasyon ngadto sa unod, apan pinaagi sa gugma mag-
alagad sa usag usa. Kay ang tibook nga Kasugoan natuman sa usa ka 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Hulyo 14, 2019 

Usa ka Mas Taas nga Balaod  

Yabeng Bersikulo:  
“Busa kong magdala ka 
sa imong halad sa 
halaran, ug diha mahi-
numdom ka nga ang 
imo diayng igsoon may 
gikasuk-an batok kani-
mo. Biyai didto ang 
imong halad sa atuban-
gan sa halaran, ug 
lumakaw ka; una nga 
makig-uli sa imong ig-
soon, ug unya adto ug 
ihalad ang imong gasa.” 

-Mateo 5:23,24 
Pinili nga Kasulatan: 

Mateo 5:21-26 
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pulong, nga mao si Cristo; Higugmaon mo ang imong silingan sama 
sa imong kaugalingon. “Gipahayag ni Jesus kining mas lawom nga 
pagsabut agig tubag sa pangutana sa usa ka Pariseo kinsa 
nangutana,"”Unsa ang dakung sugo sa kasugoan?” Si Hesus mitubag, 
“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios uban sa imong tanan 
kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. 
Kini ang una ug dakung sugo. Ug ang ikaduha nga labing sama niini: 
Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. 
Niining duha ka sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga 
propeta.”- Mat. 22:37-40 
 
  Ang unang sugo nga gihisgotan ni Hesus sa iyang tubag sa 
pagkatinuod nagsilbi nga pagbadlong sa mga Judio tungod kay wala 
sila masayod nga ang tanan nga nahimo sa Dios alang kanila 
gipasukad sa gugma, ug sila magmatinud-anon sa pagbalik sa maong 
gugma kaniya. Ang ikaduha nga sugo usa ka pahinumdom nga ang 
Halangdon nga pagtawag sa umaabot nga Panahon sa Ebanghelyo 
nagkinahanglan sa mga sumusunod ni Cristo nga mag-alagad sa usag 
usa diha sa gugma. Gipakita kini ni Jesus sa dihang iyang gihugasan 
ang mga tiil sa iyang mga tinun-an sa lawak sa itaas sa gabii sa wala 
pa siya mamatay. Ang iyang mga pulong nianang gabhiona 
kinahanglan magdasig kanatong tanan nga maghigugmaay sa usag usa 
pinaagi sa pag-alagad. 
 
   Ug sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil ug nakasul-ob na siya sa 
iyang mga sapot ug nahibalik sa kan-anan, siya miingon kanila, 
“Nakasabut ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Gitawag mo Ako nga 
Magtutudlo ug Ginoo; ug ikaw husto, kay mao man ako. Ug kon ako 
nga inyong Ginoo ug Magtutudlo nanghugas man gani sa inyong mga 
tiil, nan, kamo usab kinahanglan mahinugasay sa inyong mga tiil, ang 
usa sa usa. Kay ako nagahatag kaninyo ug panig-ingnan, aron kamo 
magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Sa pagkatinuod, sa 
pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang 
agalon; ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Kon nahibal-an mo 
kining mga butanga, bulahan ka kung imong buhaton kini.”(Juan 
13:12-17) Atong buhaton ang mas taas nga balaod sa gugma pinaagi 
sa pag-alagad sa atong mga silingan ug labaw pa sa atong mga 
kaigsoonan. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon kita dagayang 

gipanalanginan.◼ 
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S a leksyon karon gihulagway sa Ginoo 
ang kausaban gikan sa Pakigsaad sa 

Balaud ngadto sa mas taas nga sumbanan 
alang sa pinili nga katawhan sa Dios. Sa 
pagkatinuod, si Hesus nakatagbaw sa 
gikinahanglan sa Balaod alang sa tanang 
mga Judio nga gihukman ubos sa mga 
ordinansa niini. “Gikansela namo ang 
sertipiko sa utang nga naglangkob sa 
kasugoan batok kanamo, nga nakigbatok 
kanamo; ug Iyang gikuha kini gikan sa 
dalan, nga gilansang kini sa krus.” (Col. 
2:14) Ang usa ka mas taas nga balaod 

karon naghisgut diin ang gugma alang sa uban mas importante kay 
sa sulat sa Balaod. 
 
  Sa karon nga leksyon atong madungog ang Agalon nga nagsulti sa 
iyang mga tinun-an nga sila kinahanglan nga mopakita sa ilang 
gugma alang sa mga higala ug mga igsoon ug ipaabut kini bisan sa 
ilang mga kaaway. Mahanduraw lamang nato ang nalibog nga mga 
hunahuna sa iyang Hudiyong mga tumatan-aw. Gisultihan sila sa 
Dios, “Kamo lamang ang akong nailhan sa tanang mga banay sa 
yuta.” (Amos 3:2) Ang naglibot nga mga nasud naglutos kanila sa 
tibuok nilang kinabuhi, ug daghan ang nagtinguha sa paglaglag 
kanila. Karon, si Jesus nag-ingon, kinahanglan nilang higugmaon 
ang ilang mga kaaway. 
 
  Sa kasukwahi, ang Israel naanad sa pagpanalipod sa kaugalingon 
gikan sa naglibot nga mga kaaway, aron dili sila malaglag. Sa 
giingon ni Jesus, sumala sa nahisulat sa Mateo 5:38, “Nakadungog 
kamo nga giingon, Usa ka mata alang sa usa ka mata, ug usa ka 
ngipon alang sa ngipon,” ang mga disipulo sa walay pagduhaduha 
mibati nga iyang pamatud-an ang ilang pinalabi nga relasyon uban 

Yabeng  Bersikulo: 
“Nakadungog kamo nga 
kini giingon, Higugmaa 
ang imong silingan ug 
dumti ang imong kaaway. 
Apan ako magaingon 
kanimo, Higugmaa ang 
imong mga kaaway, ug 
pag-ampo kamo alang sa 
mga nagalutos kaninyo.” 

-Mateo 5:43,44 
Pinili nga Kasulatan: 

Mateo 5:38-48 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Hulyo 21,2019 

Higugmaa ang Imong mga 
Kaaway  
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sa Dios. Bisan pa niana, sila tingali nalibog sa iyang pagpadayon sa 
bersikulo 39, nga nag-ingon, “Apan ako magaingon kaninyo, Ayaw 
kamo pagsukol sa dautan: apan bisan kinsa nga mosagpa sa inyong 
tuo nga aping, itugyan usab kaniya ang lain.” Dili kini usa ka paagi 
sa paglihok nga ilang nahibal-an. 
 
  Si Jesus nahibalo nga kining mga Judio nga mga tinun-an wala pa 
makasabut niini nga sugo. Atong makita sa pagkakita nga siya 
nagatudlo kanila mahitungod sa kinaiya nga magdala sa matuod nga 
Cristohanon ngadto sa gingharian. Kini nga pagsabut moabut 
lamang human niya natuman ang Balaod pinaagi sa iyang 
kamatayon sa krus, nga human niini ang pagmugna sa gahum sa 
Balaang Espiritu moabut sa mga tawo nga gusto sa Amahan kaniya. 
Hinuon, gikinahanglan nga si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an 
samtang siya uban kanila mahitungod sa matang sa gugma nga 
gikinahanglan gikan kanila. Kini molabaw sa gugma nga 
nakapahimo kanila nga mapasalamaton ug nagtuman sa Kasabutan 
sa Balaod. Kini labaw pa sa gugma sa igsoon nga lalaki ug higala 
tungod kay “kon nahigugma kamo sa nahigugma kaninyo, unsang 
balus ang anaa kaninyo?” - bersikulo 46 
 
  Gihuman ni Jesus ang iyang pagtulun-an niini nga hilisgutan 
pinaagi sa pag-ingon, “Busa mamahingpit kamo, maingon nga 
hingpit ang inyong Amahan nga atua sa langit.” (Bersikulo 48) Kini 
nga panudlo tingali nakapalibog sa mamiminaw sa Agalon. Ang mga 
apostoles sa ulahi nagpatin-aw kon sa unsang paagi nga ang Dios 
nagpahimutang sa iyang kaugalingon ingon nga dako nga kopya nga 
angay natong sundon. Kinahanglan natong higugmaon ang tanan nga 
walay labut. “Gipanghimaya sa Dios ang iyang gugma kanato, nga 
samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang 
kanato.” (Roma 5:8) Si Apostol Juan miingon, “Ang Dios 
gugma.” (I Juan 4:8) Ang hingpit nga sukaranan sa gugma sa Dios 
naglakip sa tanang mga makasasala, o mga kaaway, kinahanglan 
usab naton mapalambo ang kalidad sa kasingkasing sama sa iyang 
mga anak. Dili kita makahimo niini sa hingpit, apan ang Dios 
mihimo alang sa atong mga kakulangan niining bahina pinaagi sa 
pagsul-ob kanato sa “mga bisti sa kaluwasan” nga gitagana pinaagi 
sa pagtubos sa merito sa halad nga lukat sa iyang Anak.-Isaias 61:10
◼ 
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A ng atong mga leksyon nini nga bulan 
nagpunting sa katumanan ni Jesus sa 

Balaod, sa ingon nagpagawas sa mga Judio 
gikan sa paghukom niini. Tungod kay ang 
mga Gentil wala gayud ubos sa awtoridad 
niini, ang tanan nga gikan karon nga 
madani sa pagtawag sa Ebanghelyo, Judio 
man o Gentil, gawasnon gikan sa mga 
lagda sa Balaod. Ang bag-ong mga 
kinahanglanon alang sa tanan nga 
nagpahinungod sa ilang kinabuhi sa 
hingpit ngadto sa Dios dili mahimong 
sumala sa mga buhat, apan pinaagi sa 
pagtoo kang Jesu-Cristo. Busa, ang iglesia 
sa tibuok Panahon sa Ebanghelyo gisugo 

sa pagpalambo sa dili hinakog nga gugma sa mga kaigsoonan ug sa 
tanang katawhan, nga gipakita sa Langitnong Amahan. 
 
  Sa pag-establisar sa mga sumbanan nga magamit sa matag usa 
kanato, gipunting ni Jesus ang iyang pagtagad sa leksyon karong 
adlawa sa kapeligrohan sa pagsunod niadtong kinsa mopalayo 
kanato gikan sa atong tumong pinaagi sa paglimbong. Kini nga 
pahimangno ingon ilabi na nga magamit sa iglesia niining katapusan 
sa panahon, ug susama kaayo sa Mateo 24:24, nga bahin sa dakong 
tagna ni Jesus sa atong panahon. 
 
  Ang usa ka pananglitan sa bakak nga mga propeta sa panahon ni 
Jesus mao ang mga Gnostics, nga nagwali sa kaluwasan pinaagi sa 
pinatuyo nga kahibalo imbes pinaagi sa dugo ni Jesus Cristo. Ang 
susamang panig-ingnan sa atong panahon makita sa mga 
nagsangyaw sa usa ka “ebanghelyo sa kauswagan”" nga nangangkon 
nga ang Dios nagganti sa pagtoo uban ang pag-uswag sa panglawas 
ug bahandi. Kining duha mga bakak nga mga pagtulun-an, 
nagtakoban sa sinina sa karnero sa pagmantala sa kaluwasan, ug 

Yabeng  Bersikulo: 
“Pagbantay sa mini nga 
mga propeta, nga 
moanha kaninyo nga 
nagsinina sa karnero, 
apan sa sulod nila sila 
mga lobo nga manunu-
kob. Maila ninyo sila 
pinaagi sa ilang mga 
bunga. Makakuha ba ang 
tawo ug mga parras gikan 
sa mga sapinit, kun mga 
igos nga igos? 

-Mateo 7:15,16 
Pinili nga Kasulatan: 

Mateo 7:15-23 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Hulyo 28,2019 

Pag-ila sa Bunga 
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pagdani sa kalibutanong panghunahuna. Bisan pa, supak kini sa mga 
pagtulon-an ni Jesus, nga nagaingon, “Ayaw kamo pagtigum alang 
sa inyong kaugalingon mga bahandi sa yuta, diin ang tangkob ug ang 
taya nagakutkot, ug diin ang mga kawatan molungkab ug mangawat: 
Apan pagtigum kamo alang sa inyong kaugalingon mga bahandi sa 
langit, ni ang taya magadaut, ug diin ang mga kawatan dili 
molungkab ni mangawat: Kay diin ang imong bahandi, atua usab 
ang imong kasingkasing.”- Mat. 6:19-21 
 
  Ang mga mini nga mga propeta sa atong panahon kadaghanan 
nagpunting sa unodnon nga panginahanglan ug kagustohan. 
Gipasidan-an kini ni Apostol Pablo, nga nag-ingon, “Moabot ang 
panahon nga dili sila makalahutay sa maayong doktrina; apan 
sumala sa ilang mga pangibog, sila magapundok alang sa ilang 
kaugalingon nga mga magtutudlo, nga may mga dalunggan nga 
makadungog.”(II Timoteo 4:3) Kadaghanan kinsa nakigbahin niini 
nga buhat nagtinguha sa kabantog, pagkainila, ug kadungganan 
taliwala sa mga tawo alang sa ilang kaugalingon nga pagpadako. 
Ang mga sumusunod ni Kristo kinahanglan magpadayon sa 
pagbantay sa mga bakak nga mga magtutudlo, ug pagtawag sa 
pagtagad sa mga karnero ngadto sa ingon. 
 
  Isip mga anak sa Dios, matag usa kanato adunay indibidwal nga 
responsibilidad nga magbantay sa espirituhanong kaayohan sa usag 
usa. Sumala sa gihisgotan sa atong Yabeng Bersikulo, ang bahin 
niini makita sa pagpangita, ug sa pagpalambo, sa mga bunga sa 
espiritu sa usa'g usa. Sukwahi kini sa bunga sa bakak nga mga 
propeta, nga anaa sa mga linya sa sala ug pagkadaot. Gipaila ni 
Pablo ang hustong espirituhanong mga bunga: “Ang gugma, kalipay, 
kalinaw, pailub, kalumo, pagkamaayo, pagtoo, kaaghop, pagpugong 
sa kaugalingon; batok niini walay ingon nga balaod.” - Gal. 5:22,23 
 
  Si Apostol Pedro nagdasig usab nga ang pagpalambo sa mga bunga 
ug mga grasya sa Balaang Espiritu usa ka kasigurohan sa paghimo 
sa atong “pagtawag ug pagpili nga sigurado.” Naghisgot niini, si 
Pedro mipahayag uban sa kasegurohan, “Kung buhaton ninyo kining 
mga butanga, dili kamo mapukan: Kay sa ingon niini usa ka 
ganghaan magaalagad kaninyo sa madagayaon nga gingharian sa 
atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.”- II Ped. 1:10,11◼ 
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S i JESUS ang gipamatood saJuan 3:16 isip “bugtong Anak sa 
Dios.” Diha sa atong teksto siya gihulagway nga “sinugdan sa 

paglalang sa Dios.” Mahitungod kang Jesus, si Apostol Pablo 
misulat, “Pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang nga atua sa 
langit, ug nga ania sa yuta, makita ug dili makita, bisan ang mga 
trono, o mga kagamhanan, o mga punoan, o mga gahum: ang tanang 
mga butang gibuhat pinaagi kaniya.”(Col. 1:16) Sa Efeso 3:9 atong 
mabasa nga gigamit sa Dios si JesuKristo ang magbuhat sa tanang 
butang, ug ang Juan 1:3 mabasa, “Ang tanang mga butang gihimo 
niya; ug sa wala siya walay bisan usa nga nahimo nga butang nga 
gibuhat.” 
 
  Ang nagkahiusa nga pagpamatuod niini nga mga teksto sa 
Kasulatan tin-aw nga nagpadayag nga dihay usa ka panahon sa dili 
kaayo ug halayo nga panahon sa dihang ang Dios, ang 
Makagagahum nga Langitnong Amahan, nag-inusara, ug nga ang 
una niyang buhat sa paglalang mao ang pagpatungha sa usa nga 
gihisgutan sa ang Bibliya ingon nga iyang pinalanggang Anak. 
Human niini, sumala sa gipadayag sa Kasulatan, gigamit sa Dios ang 
iyang Anak ingon nga iyang aktibo nga ahente sa tanan nga nahibilin 
nga mga buhat sa paglalang, ug “kung wala siya wala'y bisan unsa 
nga butang nga nahimo.” 
 
  Gipadayag usab sa Kasulatan nga gikan sa sinugdanan ang 
hinigugmang Anak sa Dios kanunay nga suod kaayo sa iyang 
Amahan ug Magbubuhat. Sa Genesis 1:26 gipasabut kini, diin ang 
Dios nagasulti, nga nagaingon, “Buhaton nato ang tawo sumala sa 
atong dagway.” Ang paggamit sa mga panghulip nga “kanato” ug 
“ang atong” nagapakita nga sa paghimo niini nga pamahayag nga 
ang Dios nagamit kini sa iyang kaugalingon ug ang iyang Anak, nga 

“Kini nga mga butang nag-ingon ang Amen, ang kasaligan ug 
tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa paglalang sa Dios.” 

-Pinadayag 3:14 

Hulyo 2019                        Ang Bibliya Batok Tradisyon—Part7 

Ang Sinugdanan sa Paglalang  
sa Dios  



 19 

nagtrabaho uban kaniya kalabot sa paglalang sa tawo. Busa, kini 
nga mga pulong nahiuyon sa ulahing pagpamatuod sa mga 
Apostoles nga si Pablo ug Juan nga naila na. 
  Sa Juan 1:1-3, si Jesus gitawag nga “Pulong” sa Dios. Sa Griyego 
nga teksto kini mga logos, nga gihulagway nga “mga pulong nga 
gipamulong sa usa ka buhi nga tingog, diin adunay usa ka konsepto 
o ideya.” Sa karaang mga panahon ang mga hari makigsulti sa mga 
tawo samtang nagtago sa lattice, hilum nga nagsulti ngadto sa usa 
ka tigpamaba nga nagbarug atubangan sa sala, kinsa nagpadala niini 
ngadto sa mamiminaw. Kini nga tigpamaba gitawag og “logos.” Si 
Jesus mao ang mga Logos sa Magbubuhat, nga nagabuhat ingon 
man sa pagsulti alang kaniya. 
 
HUSTONG KAHULOGAN DILI KLARO 

Ang kahulogan sa kasayuran nga gilatid sa Juan 1:1-3 gitago sa 
King James translation, labi na sa bersikulo 1, nga nag-ingon nga 
“ang Pulong [Logos] mao ang Dios.” Kining sayop nga paghubad 
nakatabang sa pagsuporta sa tradisyon nga Ang Langitnong 
Amahan ug ang iyang “bugtong Anak” usa ug sama nga tawo. 
Apan, ang usa ka husto nga hubad sa Griyego mabasa, “Sa sinugdan 
mao ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Dios mao ang 
Pulong.”  

 
Diha sa Bag-ong Tugon ang Gregong pulong nga gihubad nga 

“Dios” mao ang theos, apan kini dili kanunay magamit sa 
Magbubuhat. Pananglitan, sa Corinto 4:4, ang mga theos gipadapat 
sa Yawa, nga gihulagway nga “dios sa kalibutan.” Ang Theos 
nagpasabut nga usa ka dios, dios o diyosa, o usa nga gamhanan, ang 
pagkatawo sa pagkatawo nga gipadapat kini nga gitino pinaagi sa 
konteksto diin gigamit kini. Ang Logos, o Pulong, usa ka gamhanan 
nga dios, apan dili ang Supremong pagka-Dios, dili ang gamhanan 
ug Labing Gamhanan nga Dios sa uniberso. Sumala sa gipakita sa 
Griyego nga teksto sa Juan 1:1, ang tino nga artikulo nga 
“ang” [Greek: ho] gigamit sa paghulagway sa Dios, ang Langitnong 
Amahan. Hinuon, ang tinong artikulo wala gamita, bahin sa Pulong. 
Busa ang tukma nga paghubad nga ang Pulong usa ka “usa ka dios.” 
Sa diha nga ang tinong artikulo nga “ang” gigamit sa Griyego [ho], 
nagpasabot kini sa usa ka espesyal, o partikular nga tawo, dapit o 
butang. Sa diha nga kini nag-una sa mga theos, ingon niini nga 
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pananglitan, kini nagtumong nga singular ngadto sa Dios nga 
Labing Gamhanan. 

 
Ingon nga ang Pulong, o Logos, kauban sa “Dios” sa sinugdanan, 

ug nag-alagad ubos niya ingon nga tiglalang sa tanang mga butang, 
mao nga malipayon siyang mianhi sa yuta sa misyon sa pagtubos ug 
sa pagluwas sa tinunglo ug nahulog nga tawhanong rasa gikan sa 
kamatayon. Ang Kasulatan nagpahibalo kanato nga “ang Pulong 
nahimong unod,” diin si Juan midugang, “Atong nakita ang iyang 
himaya, ang himaya nga iya sa bugtong Anak sa Amahan, puno sa 
grasya ug kamatuoran.” (Juan 1:14) Ang paggamit sa pulong nga 
“himaya” niini nga teksto wala magpasabut nga si Jesus balaan sa 
dinhi sa yuta. Gipatin-aw ni Pablo nga dunay terrestrial, o yutan-on 
nga himaya. Kini ang himaya nga gihatag kang Adan sa dihang siya 
gilalang nga hingpit, ug si Jesus mao ang eksaktong katugbang ni 
Adan.-Salmo 8:4,5; I Cor. 15:40 

 
USA KA TUGBANG NGA PRESYO 
  Kinahanglan nga si Jesus mahimong usa ka unod, kung dili, siya 
dili mahimong Manunubos sa nahulog nga tawo. Ang iyang “unod,” 
ang iyang hingpit nga pagkatawo, nga iyang gihatag alang sa 
“kinabuhi sa kalibutan.” (Juan 6:51) Sa I Timoteo 2:3-6, gihisgutan 
kini ni Apostol Pablo isip usa ka "lukat" o tugbang nga presyo. Ang 
bugtong nga kinabuhi nga katugbang sa hingpit nga kinabuhi ni 
amahang Adan, laing hingpit nga tawhanong kinabuhi. Kini ang 
iyang hingpit nga tawhanong kinabuhi diin si Jesus boluntaryong 
naghalad, natapos sa krus sa Kalbaryo. 
 
  Sukwahi sa tawhanong mga tradisyon nga miabut kanato gikan sa 
kasiglohan nga nangagi, si Jesus wala gayud nag-angkon nga siya 
ang Langitnong Amahan, ni nag-angkon nga siya katupong sa 
Amahan. Sa sukwahi siya miingon nga “Ang akong Amahan mas 
labaw kay kanako.” (Juan 14:28) Dili kini tinuod nga si Jesus ug 
ang Amahan usa ra ug mao ra nga tawo. 
 
  Usa ka sayup nga paghubad sa Filipos 2:5-8 gigamit sa pagpalig-
on sa sayop nga tradisyon nga si Jesus mao ang katupong sa 
Amahan. Ang King James Version nag-ingon sa niini nga tudling 
nga si Jesus “naghunahuna nga dili pagpanulis nga mahimong 
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managsama sa Dios.” Daghang lain nga mga hubad ang naghatag sa 
kaatbang nga hunahuna. Lakip niini, si Wilson's Emphatic Diaglott 
nag-ingon nga si Hesus “wala nagpalandong sa pag-uswag aron 
mahisama sa Dios.” Kutloon nato ang kinatibuk-an nga bersikulo 
aron atongmakita kung unsa kini nga tul-id nga paghubad 
nahisubay sa diwa sa tambag ni Pablo. 
 
  “Himoa kini nga kinaiya diha kaninyo, nga diha usab kang Kristo 
Jesus, kinsa, bisan tuod anaa sa dagway sa Dios, bisan pa wala 
magpamalandong sa pag-uswag [sa pag-ilog nga walay awtoridad] 
nga mahisama sa Dios, apan gibiyaan ang iyang kaugalingon, nga 
nagbaton sa dagway sa usa ka ulipon, gihimo sa dagway sa mga 
tawo; ug ingon nga kahimtang sa usa ka tawo, siya nagpaubos sa 
iyang kaugalingon, nahimo nga masulundon ngadto sa kamatayon, 
bisan sa kamatayon sa krus.” 
 
  Uban niini nga mga pulong, gitambagan ni Pablo ang Kristohanon 
sa pagsunod sa panig-ingnan ni Jesus sa pagkamapainubsanon. 
Bisan sa wala pa moanhi sa yuta siya usa ka gamhanan nga dios, 
ang mga Logos, wala siya magtinguha nga mahimong katupong sa 
Makagagahum nga Magbubuhat. Hinunoa, sa iyang tinguha nga 
buhaton ang kabubut-on sa iyang Amahan, malipayon siyang 
misumiter sa pagpaubos nga mahimong usa ka tawo nga mag-antus 
ug mamatay alang sa tawhanong kaliwat. Ingon nga usa ka tawo, 
nagpadayon si Jesus sa pagpakita sa samang espiritu sa 
pagkamapainubsanon. Siya miingon, “Ako walay mahimo sa akong 
kaugalingon.” “Wala ako magsulti sa akong kaugalingon; kundi ang 
Amahan nga nagpadala kanako, gihatag niya kanako ang us aka 
sugo, kon unsa ang akon isulti, u gang angay ipamulong.”- Juan 
5:30; 12:49 
 
PAGHIUSA SA AMAHAN UG ANAK 
  Si Hesus mipahayag ngadto sa mga Judio, “Ako ug ang akong 
Amahan usa ra.” (Juan 10:30) Kini nga pamahayag ang sayop nga 
gigamit aron sa pagpamatuod nga si Jesus ug ang Langitnong 
Amahan usa ug sama nga tawo. Bisan pa niana, ang tanan mouyon, 
kita nagtuo, nga adunay mga matang sa panaghiusa gawas sa iya sa 
tawo. Gipamatud-an ni Hesus nga kini tinuod sa dihang sa ulahi, sa 
pag-ampo ngadto sa iyang Langitnong Amahan alang sa iyang mga 
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disipulo, siya nangutana, “aron silang tanan mahimong usa; 
maingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa kanimo, 
aron sila usab mahimo nga usa kanato.”- Juan 17:21 
 
  Dayag nga si Jesus wala maghangyo sa iyang Langitnong Amahan 
sa paghimo sa iyang mga disipulo nga usa ka tawo uban kaniya, 
apan nag-ampo siya alang sa samang matang sa pagkausa nga anaa 
sa iyang kaugalingon ug sa Langitnong Amahan. Ang tin-aw nga 
hunahuna mao ang pagkahiusa sa katuyoan, hingpit kaayo nga ang 
kabubut-on sa Langitnong Amahan mao ang kinatas-an nga 
tulumanon sa kinabuhi ni Jesus, ug usa ka “kalipay” alang kaniya 
nga buhaton. (Salmo 40:8) Nag-ampo siya nga ang iyang mga 
sumusunod mahimo usab nga balaanon, o gilain, aron mahibalo ug 
magakalipay sa kabubut-on sa Dios. 
 
  Ang pagkasayud ug pagbuhat sa kabubut-on sa Dios mao ang 
mahinungdanon sa pagkahimong matinud-anong Kristohanon sa 
iyang panan-aw. Walay usa nga makabaton ug kinabuhing walay 
katapusan, bisan sa langit o sa yuta, kinsa bisan sa labing gamay 
nga sukwahi mao ang pagsupak sa kabubut-on sa Langitnong 
Amahan. Ingon kini nga gitudlo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa 
pag-ampo, “Moabot ang imong gingharian. Matuman ang imong 
kabubut-on dinhi sa yuta, maingon sa langit.”- Mat. 6:10 
 
  Bisan karon, ang matuod nga mga disipulo ni Kristo, bisan pa sa 
pagkadili hingpit sa ilang unod, nagtinguha nga mabuhat ang 
kabubut-on sa Dios sa ilang mga kasingkasing ug kinabuhi. 
Nagkinahanglan kini sa usa ka libo ka tuig sa yutan-on nga 
gingharian ni Kristo sa pagtukod sa kabubut-on sa Dios diha sa mga 
kasingkasing sa tanang katawhan. Bisan pa, kung matuman ang 
maong dakong buluhaton, ang Anak mismo magpadayon sa 
pagpailalom sa Amahan, nga ikaduha kaniya sa han-ay sa ranggo. 
 
  Gipasabut kini ni Pablo sa ingon, nga nagaingon nga si Cristo 
Jesus “kinahanglan maghari, hangtud nga ibutang niya ang tanan 
nga mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. Ang katapusan nga 
kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kay siya [ang 
Diyos] nagbutang sa tanang butang ilalom sa iyang mga tiil [ni 
Jesus]. Apan sa diha nga siya nagsulti nga ang tanan nga mga 
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butang gibutang sa ilalum kaniya, kini nagpakita nga siya [ang 
Dios] nahilakip, nga nagbutang sa tanang mga butang ilalom kaniya 
[Jesus]. Ug kon ang tanan nga mga butang mabuntog ngadto 
kaniya, niana ang Anak usab magpaulipon kaniya [ang Amahan] 
nga nagbutang sa tanang mga butang sa ilalum niya, aron nga ang 
Dios mahimong tanan diha sa tanan.”- I Cor. 15:25-28 
 
  Kay adunay ingon nga tin-aw nga pahayag sa Kasulatan ingon 
niini, kinsay makatarungan nga makiglalis nga ang Dios ug ang 
iyang hinigugmang Anak usa ug sama nga tawo? Sa unsang paagi 
nga ang usa ka tawo mahimong mailalom sa iyang kaugalingon? Sa 
laing bahin, kini nga mga pulong ni Apostol Pablo nagpadayag sa 
dugang sa hingpit nga panaghiusa sa katuyoan nga anaa sa taliwala 
sa Amahan ug sa Anak. Kini usa ka panaghiusa nga molungtad 
bisan pa sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Cristo. Hangtud sa 
kahangturan, siya magpadayon nga mailalom sa Amahan, nga 
nahimuot sa tanan niyang mga katuyoan. 
 
DIHA SA HULAGWAY SA DIYOS 

Si Jesus miingon kang Felipe, “Siya nga nakakita kanako nakakita 
sa Amahan.” (Juan 14: 9) Usa kini ka teksto nga gigamit sa 
paningkamot nga mapamatud-an ang tradisyon nga si Jesus ug ang 
Amahan usa ka persona. Apan nahibalo kita nga dili kini ang 
gipasabot ni Jesus, kay ang Dios miingon kang Moises, “Walay 
tawo nga makakita kanako ug mabuhi.” (Exodo 33:20) Dugang pa, 
si Apostol Juan misulat, “Ang grasya ug kamatuoran miabot pinaagi 
ni Jesukristo. Walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsang 
panahon; ang bugtong nga Anak, nga anaa sa sabakan sa Amahan, 
siya nagpahayag kaniya.”- Juan 1:17,18 

 
Si Jesus “nagpahayag” sa Amahan, si Juan nag-ingon sa teksto sa 

ibabaw. Sa ingon, gipatin-aw nato ang gipasabot sa mga pulong, 
“Siya nga nakakita kanako nakakita sa Amahan.” Si Hesus, sama sa 
hingpit nga Adan, anaa sa dagway sa Dios, ug ang iyang hingpit ug 
mahimayaong personalidad nagpakita sa mga kinaiya sa Dios. 
Dugang pa, sa usa ka talagsaon nga pagsabut, siya nagrepresentar sa 
Dios dinhi sa yuta. Gisulti niya ang mga pulong nga gisulti sa Dios 
kaniya. Ang iyang mga milagro gihimo pinaagi sa gahum sa Dios 
ug usa ka pagpadayag sa gugma sa Dios. Gitudloan niya ang iyang 
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mga disipulo sa kabubut-on sa Dios. 
 
Ang Anak sa hingpit “nagpahayag” sa Amahan nga ang Dios 

mismo kauban sa mga tinun-an, wala sila'y nadungog nga lain, wala 
makakita sa mga dagkung milagro, ug wala'y masaksihan nga labaw 
pa nga pagpakita sa pagkamapailubon, kalolut, ug kaluoy kay sa 
gipakita ni Jesus, ang hinigugma nga Anak sa Dios. Busa, tinuod 
nga kadtong nakakita ni Jesus sa kahulogan sa pagkasayud sa mga 
hiyas sa iyang hingpit nga kinaiya, ug nga naimpluwensyahan sa 
iyang mga pagtulun-an, nakahimamat sa Amahan sa hingpit nga 
pagbati ingon nga kini mahimong posible alang sa bisan kinsa nga 
membro sa nahulog nga tawhanong kaliwat. 

 
Kung atong dawaton ang tin-aw nga mga pagtulon-an sa Biblia 

nga si Hesus mao ang hinigugmang Anak sa Dios, ug dili ang Dios 
mismo, wala na kita nag-atubang sa dili matukib nga mga misteryo. 
Pananglitan, si Jesus kanunay nga nag-ampo sa iyang Langitnong 
Amahan. Kon siya ug ang Amahan usa ka persona, kini nagpasabot 
nga siya nag-ampo sa iyang kaugalingon. Sa dihang mihilak siya sa 
krus, “Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?” Nagpasabot 
kini nga gibiyaan niya ang iyang kaugalingon.-Mat. 27:46 

 
Samtang nagbitay sa krus si Jesus miingon usab sa iyang 

Amahan, “Sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu,” 
ang akong kinabuhi. (Lucas 23:46) Nagtuo siya nga ang iyang 
Langitnong Amahan magabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Sa 
adlaw sa Pentecostes, si Pedro nagpamatuod nga ang Dios 
nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay. (Buhat 2:31,32) 
Pagkadili matinuoron ug makalibog niining tanan kon si Jesus ug 
ang Amahan managsama nga tawo. Kini nagpasabot nga ang Dios 
wala magbanhaw sa iyang Anak gikan sa mga patay, kay unsaon 
niya pag-isa ang iyang kaugalingon? Kini, sa baylo, nagkahulogan 
nga si Jesus dili gayod unta mamatay. Nan, sa unsang paagi 
mahatag ang bili sa lukat? 

 
Unsa ka mapasalamaton kita nga wala'y kinahanglan sa 

pagpaningkamot nga masabtan ang mga “misteryo” sama niini. 
Hinunoa, nalipay kita sa pagkahibalo sa yanong kamatuoran nga si 
Jesus mao ang hinigugmang Anak sa Dios nga nagpaubos sa iyang 
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kaugalingon ug nagmasulundon hangtod sa kamatayon. Siya sa 
pagkatinuod “nahimong unod,” ug wala lang maghunahuna sa usa 
ka tawo. Iyang gihatag ang iyang pagkatawo sa kamatayon aron 
pagtubos sa kalibutan sa katawhan. Wala siya nagpaka aron ingnon 
nga mamatay. Ang tanan mahitungod ni Jesus tinuod ug 
matinuuron, sama sa iyang Langitnong Amahan. 

 
SI JESUS GIBAYAW 
  Sa gabii sa wala pa siya ilansang sa krus, si Jesus nag-ampo sa 

iyang Amahan, nga nag-ingon, “Himayaa ako uban sa imong 

kaugalingon sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala 

pa ang kalibutan.” (Juan 17: 5) Katingad-an kini nga himaya Si 

Jesus ingon nga mga Logos sa wala pa siya mahimong tawo. Sa 

pagkamapainubsanon, siya nangayo lamang sa Amahan nga ipasig-

uli kini nga himaya ngadto kaniya sa dihang nahuman niya ang 

iyang misyon sa yuta isip Manluluwas sa kalibutan. 

 

  Apan, sa dihang nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay siya 

gibayaw labaw sa himaya ug katungdanan nga iyang gipahimuslan 

sa wala pa gipaubos ang iyang kaugalingon nga mahimong usa ka 

tawo. Si Apostol Pablo misulat, “ang Dios ... nagbayaw kaniya, ug 

naghatag kaniya ug usa ka ngalan nga labaw sa tanang ngalan: Aron 

sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod moyukbo, ... Ug nga ang matag 

dila magasugid nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, ngadto sa 

himaya sa Diyos nga Amahan.”- Filip. 2:9-11 

  Gihisgotan ni Apostol Pablo si Jesus ingon nga “kataposang 

Adan,” nga nagpatin-aw nga pinaagi sa iyang pagkabanhaw siya 

“gipadali,” o naghatag kinabuhi, espiritu nga binuhat. (I Corinto 

15:45) Sa pagkatinuod, si Hesus gibayaw ngadto sa diosnong 

kinaiya, ug nahimo nga “tin-aw nga larawan” sa Amahan. 

(Hebreohanon 1:3) Ang hugpong sa pulong nga “ipahayag nga 

hulagway” gihulagway sa Companion Bible nga nagkahulogang 

“eksakto nga impresyon nga sama sa usa ka metal nga gipugos sa 
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usa ka mamatay, o usa ka patik sa talo.” Tungod niini nga labaw 

nga binayaw posisyon sa katungdanan ug sa kinaiya nga si Kristo 

mohatag sa oportunidad sa kinabuhi niadtong kinsa siya namatay 

ingon nga Manunubos sa tawo. Tungod niini, siya gihisgotan ni 

Propeta Isaias nga “walay katapusang Amahan,” tungod kay siya 

mohatag sa kinabuhing dayon ngadto sa tanan nga andam ug 

masulundon sa iyang umaabot nga gingharian.-Isa. 9:6 

  Ingon niini ang gisulti ni Jesus nga, “Ingon nga ginabanhaw sa 

Amahan ang mga patay, ug gipabuhi sila; bisan pa ang Anak 

nagahatag sa kinabuhi sa mga nahamut-an niya. Kay ang Amahan 

dili magahukom kang bisan kinsa, hinonoa ang tanang paghukom 

gitugyan niya ngadto sa Anak, aron ang tanang tawo 

magapasidungog sa Anak maingon sa ilang pagpasidungog sa 

Amahan. Siya nga wala magtahud sa Anak wala magpasidungog sa 

Amahan nga nagpadala kaniya.”- Juan 5:21-23 

  Dili lamang gusto sa Langitnong Amahan nga atong pasidunggan 

ang iyang pinalanggang Anak, apan, sama sa gisulat ni Apostol 

Pablo, iyang gisugo ang mga anghel sa pagsimba kaniya. (Hebreo 

1:6,7) Sama sa gisulat ni Propeta Isaias, si Jesus sa iyang gihimaya 

nga posisyon mao karon ang “gamhanang Dios,” aron simbahon sa 

mga anghel ug mga tawo. Bisan pa, siya dili ang Makagagahum nga 

Magbubuhat, ug, sama sa atong nakita, sa pagtapos sa iyang usa ka 

libo ka tuig nga yutan-on nga gingharian, siya magpadayon nga 

magpasakop sa Amahan. 

  Si Isaias dugang nanagna mahitungod kang Jesus nga siya 

mahimong usa ka “Kahibulongang Magtatambag,” ug “Ang 

Prinsipe sa Pakigdait.” (Isa 9: 6) Kini nga mga titulo may kalabutan 

sa mga aspeto sa buhat nga pagabuhaton atol sa iyang umaabot nga 

paghari sa gingharian. Ingon nga Magtatambag, ug pinaagi sa 

nagkalainlaing mga ahensya sa gingharian, ang katawhan 

pagatudloan sa mga dalan sa kamatuoran ug pagkamatarung. Ingon 

nga Prinsipe sa Kalinaw, siya magtukod og panag-uyon tali sa Dios 



 27  

ug sa mga tawo, ang bunga nga mahimong kalinaw ug maayong 

kabubut-on sa tanang relasyon sa tawo, sama sa gisaad sa mga 

anghel ngadto sa mga magbalantay sa panahon sa pagkatawo ni 

Jesus sobra sa duha ka libo ka tuig na ang milabay .-Lucas 2:13,14 

  Kini tungod kay “gihigugma sa Dios ang kalibutan” nga iyang 

gipadala ang iyang Anak aron mahimong Manunubos, Manluluwas 

ug Magpahiuli sa katawhan. Si Jesus gipalihok sa sama nga gugma 

ug andam nga mag-antus ug mamatay aron ang tawo mabuhi. 

Magpadayon kita sa pagpasidungog sa Amahan ug sa Anak, nga 

nalipay nga gipadayag nila ang ilang kaugalingon ngari kanato 

pinaagi sa Pulong sa Kamatuoran: “Nga ang Dios sa tanang mga 

butang mahimaya pinaagi ni Hesu Kristo, kang kinsa ang pagdayeg 

ug kamandoan hangtud sa kahangturan sa walay katapusan. 

Amen.”- I Pedro 4:11◼ 

BASTA IKAW 

Ikaw ang akong gisaligan 

Sa tanan nako nga suliran 

Ikaw ang nagatabang 

Ikaw ang akong gikinahanglan 

Kay Ikaw man akong Diyos nga gamhanan 

Pagkanindot nga modayeg sa ngalan mo 

Kristo 

Tanan nga gikinahanglan ko anaa Kanimo 

Pagkaanindot nga modayeg sa ngalan mo 

Kristo 

Bisan wala’g tuo ang problema 

Basta Ikaw, basta Ikaw Ginoo anaa. 
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DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION 
EAST RUTHERFORD, NJ 07073 
Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo: 
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—
Labina ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa 
Panahon sa Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong 
Manluluwas sa kalibutan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung 
mahuman na, ang panalangin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug 
makapaduol sila Kaniya. —I Cor. 3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29 
 
NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG 
PAGPASINAW—-sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon 
ni Kristo sa mga sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro 
niini nga ‘mga buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on 
ang tanan sa labaw nga Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug 
ang templo mapuno sa Iyang himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug 
sa tawo sa tibuok milenyo. —Pinadayag 15:5-8 
 
NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN    
Nagsumikad sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, 
nakatagamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat 
alang sa tanan”, ug mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag 
sa matag-usa ka tawo nga niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—
Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 2:5,6 
 
NGA ANG PAGLAUM SA IGLESY 
A mao nga mamahimo siya nga sama sa iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa 
Iyang pagka-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong kinaiya’, ug ambit sa Iyang 
himaya ingon nga Iyang isig kamanununod.—1Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 
8:17; 2 Pedro 1:4 
 
NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA  
mao ang paghingpit sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-
alagad; sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga 
mamahimong mga saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para 
mahimong mga hari ug mga pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; 
Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6 
 
NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN  
nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag 
ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang 
paghibalik sa tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinug-
tanon, sa mga kamot sa ilang Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia— 
sa diha nga ang tanan nga nagpakadautan pagalaglagon. ---Mga Buhat 3:19-
23; Isaias 35 

 


