Pangandam sa imong

Ang Iyang Inbitasyon

Kaugalingon, Pangasaw’onon!

A

ng inbitasyon sa Ginoo sa tibuok kalibutan mao ang
pakigpuyo diha sa Amahan, Anak ug sa Espirito Santo

– nga mamahimong kaslunonon nga nangandam sa pagbalik
sa iyang matahum nga minyuonon nga si Hesus [Juan 1315, Epeso 2-5, Pinadayag 19:7]. Kung imong hunahunaon ug
ehulagway ang nahasulat sa Bibliya kung unsa ang kinabuhi,
ug para asa kini uban ni Kristo sa kinatumuyan gayud. Unsa
man kini? Usa kini ka pagpangulitawo – ug panihapun sa kasal!
Ang Diyos nagaawhag kanato, nag-ingon, “Ako adunay arang
nga pagsalig sa akong Kaugalingon. Kun ikaw ania Kanako
ug mahisayran kung kinsa gayud Ako, imong mahibaloan
nga wala Ako’y kaparihas o dili Ko nimo maikompara sa mga
nangulitawo kanimo. Walay lain sa Tibuok Uniberso nga
makadani sa imong kasing-kasing sama Kanako – kay gibuhat
Ko man ikaw alang Kanako. Ubang butang midisturbo lamang
kanimo, apan kung hatagan mo lang ug oras ug panahon
nga makig-uban sa Akong kiliran, Makita nimo kung unsay
katuyoano sa kinabuhi. Ug dayon kita magpakasal!
“Busa, pag-andam sa imong kaugalingon, Kaslunon.”
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Sukad sa sinugdanan sa panahon, kini nga inbitasyon nagdala ug
mga tawo nga nangita Kaniya. Mao usab kini ang Iyang inbitasyon
kanato. Ug mao kining buot nga hinungdan sa tanan. Dili ni usa
ka butang nga doktrina kundili usa kini ka pag agni ug pag agda
sa atong kinasuluran. Ug sa kahiladman sa atong kaugalingon
nagaingon ngadto Kaniya, “Dili ako mabuhi kun wala Siya o kun
unsa man gani ang matahom ug importante Kaniya! Dili ko gustong
mabuhi nga wala kanang mga butanga. Dili mahitabo sa akong mga
pangandoy nga magkinabuhi gawas sa Iyang kabubut-on o sa Iyang
katuyuan sa akong kinabuhi. Gusto kong musunod sa Kordero
sa Dios basin asa Siya paingon. Kun unsa man gani ang gusto
Niyang mahitabo alang kanako, mahitabo gayud kini. Siya ang Pan
nga may Kinabuhi, nga diin ang akong kahimsog ug katagbawan
makaplagan. Siya ang hulagway sa usa ka lider nga mugiya ug
pagkamaayo ug kapasayloan ug pagkalooy nga dili pwiding mabuhi
nga wala kining mga butanga – kana basig kanus-a dili ko gustong
mabuhi nga wala! Gusto ko Siyang Makita nga makusganon.
Gusto ko Siyang Makita nga estrikto. Gusto ko Siyang Makita nga
buutan. Gusto ko Siyang Makita nga mahigugmaon ug maloloyon. Gusto ko Siyang Makita nga maalamon nga labaw pa sa tanang
pulong. UG GUSTO KONG MAKAUBAN SIYA! Gusto kong
makadungog sa kada pulong nga Iyang isulti. Dili ko gusto nga
maulahi man lang ug maski dyutay’ng distansya Kaniya sa nahibilin
nakong kinabuhi. Dili mahimong mahitabo nga talikdan ko Siya
tungod lang sa akong kaugalingong pagka-garboso o pagkagahi’g
ulo o hinanakit sa akong mga pagbati. Dili pwidi nga ako Siyang
talikdan. Ang tentasyon sa paghimo doul ra, apan ang kapildihan
hilabihang dakoa.
Si Hesus ania niining tanang klase sa kinaiyahan. Siya kaarangan
mubuhat maski pa usa ka libo nga pamaagi ug maalamon labaw pa
sa maligdong nga mga pulong. Mao kini ang atong Agalon. Siya si
Hesus. Dili siya storya lang nga dili tinuod. Dili rani siya storya lang
maski asa nga usa ka ginoo nga nagbuhat sa kalibutan ug nagalingkod
sa dako nga puti nga trono. Kundili mahitungod kini sa pagkatawo
ni Hesus ug sa Iyang amahan nga maoy nagdumala kanato. Kun ato
lamang mahisayran, kun ato lamang Siyang masinatian, wala na
gayoy igong pagpugong pa Kaniya. Ang dugay nang problema mao
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ang kulang sa kinasing-kasing nga pagbiya sa atong kaugalingon ug
paingon didto sa maarangan ug mahigugmaong mga kamot. Ang
Iyang pagkamasaligon sobra pa sa usa ka pagtoo. Apan dili nato
pirming mahisayran tungod gihimo natong sobrang gibisihan ang
atong kaugalingon, sobrang paghunahuna sa atong kaugalingon,
sobrang wa’y pagtagad – ug dili lang gayud muhatag ug panahon
nga masulawan ug mahingangha Kaniya.
Ang atong Amahan nahibalo nga kung tagaan lang nato
Siya’g panahon mag-uban Kaniya diha sa Iyang Anak, ug Iya
gayong ipasundayag ang Iyang Kinaiyahan sa atoa nga dili nato
maarangang mapugngan. Ang matang klase sa Iyang kinaiyahan
makapakurat o makapahingangha. Adunay mga mahitabo sa atong
pagpakiglambigit Kaniya nga makapausbong daw rakit gikan sa
mga butang nga nagbira kanimo paubos. Ug diha diha ikaw kalit
matingala nalang sa mga panghitabo nga dili masabtan sa imong
natoral nga kasinatian. Mao kana si HESUS! Ug, Siya nangimbitar
kanato nga makig-uban Kaniya. Pahinganghaon gayud ikaw Niya
sa tanan Niyang klase nga pagkabuutan, pagkamaloloy-on, ug
walay katapusang kapasayloan.
Makita nimo ang pahiyom sa Iyang mga mata. Makita nimo mga
hangin mutayhop sa Iyang mga buhok. Makita ug madungog
mo ug masinatian ang mga butang nga magdala kanimo sa laing
gingharian, ug wala nay orasan didto [Pinadayag 1:12-18]. Makita
nimo ang Iyang paggiya ug kusog. Makita nimo kung giunsa Niya
pagresolba ang sala. Makita nimo nga aduna Siya’y pokos ug klaro
nga panan-awon kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi. Ug
madungog mo ang gelawmon sa Iyang katawa ug mabati mo ang
kainiton sa Iyang paggakos nga may dalang pagdasig.
Duol ug sunod Kaniya. Ug Siya mugiya kanimo. Muhatag kanimo
ug kusog. Tagaan ka Niya ug lig-ong kinaiya ug kualidad sa kinabuhi
nga makapatingala kanimo, nga maoy magahatag kanimo’g kadasig
nga muduol Kaniya tungod kay wala’y mahitabu nga dautan ug walay
kabalaka kun asa Siya. Ipakita Niya kanimo ang kabuutan ug ang
pagka-sensitibo nga mususi sa imong kasing-kasing ug kinabuhi.
Kun muduol lamang ikaw Kaniya ug ipaubos nimo ang imong
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misirably nga kinabuhi nga puno sa imong kaugalingon, ug iya
Ikaw’ng hugasan ug limpyuhan, ug ibutang Niya ang Iyang Espiritu
diha sulod kanimo. Ug unya, Iyang ipagawas ang mga diamante ug
ang rubies ug ang bulawan nga anaa diha. Iya kanang ipagawas. Iya
ikaw’ng himoon ingon nga rayna; himoon ka Niyang hari.
Gusto Niyang magtukod ug mga sumusunod nga sundalo, pero
dili nang sa teyorya lang, o pagstudyo, o sa doktrina lang – “Sunod
Kanako, kay kun dili itambog ka sa impyerno.” Tinuod man gani
kana apan, wala kanay labot sa katuyuan ni Hesus nga Iyang
gipaabot sa dose ka disipolo. Naghuna huna ka ba nga nisunod
sila ni Hesus maski asa tungod kay giingnan sila Niya nga kun
dili maimpyerno kamo? Kahinumdom kaba’g bersikulo ana? Mao
ba kana Iyang gihimo samtang nag ampo Siya sa Iyang Amahan
tibuok gabie? Niingon ba Siya, “Amahan, tudloe ko unsay isulti,”
ug unya nibarog Siya ug miingon, “Kamong dose, musunod mo
Kanako o itambog mo sa impyerno”? Dili. Gusto nilang musunod
Kaniya tungod kay aduna sila’y nakita Kaniya nga katingalahang
panghitabo. Nakita nila ang kaalam, pagkabuutan ug pasensya.
Nakita nila ang lig-ong nga pagkalider ug ang walay paglubad nga
kinaiya. Nakakita sila’g usa ka tawo nga arang maka-kontrolar
sa mga atake sa kinabuhi ug mubarog sa daplin ug kataw-an
lamang niya kini, nga may kaisog sa Iyang mga mata. Ug gusto
nilang mahisama Kaniya – gusto nilang makuban Siya! Wala sila’y
kapadulngan tungod kay wala sila’y laing kapasingadtuan gawas
lamang sa Iyang kiliran. [Mateo 4:19-22, Juan 6:68, Buhat 5:20,
Buhat 3:19-20].
Dili kinahanglan nga hulgaon sila Niya, ug dili sad Siya kinahanglan
maghulga nato. Siya nangimbitar kanato sa pagkakita Kaniya
us sa pagkakita kung kinsa Siya gayud ug Makita diha Kaniya
ang makahibulunganong kinaiyahan ug makahibulunganong
personalidad nga anaa Kaniya…para maaghat kitang makig-uban
Kaniya, niining kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi. Gusto akong
mahisama Kaniya inig hamtong nako. Tinuod gayud kana.
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Sa dili madugay, si Hesus mubalik gayud sa Iyang pamanhunon
nga nangandam. Ug, ang kabubut-on sa Amahan kanato dili
lang mualagad sa pamanhunon kundili, kundili mamhimong
pamnhunon gayud…dili muatiman ug balay, kundili mamahimong
panimalay gayud. Kung imohang susihon sa Daang Kasulatan,
Makita nimo ang Iyang tinguha nga gusto ug puloy-anan, dili lang
mga linuwas nga mga tawo nga Iyang maangkon bilang bahandi.
Ang Iyang tinguha mao ang puloy-anan, lugar nga Iyang kapoy-an
dinhi sa kalibutan nga Iyang gihimo. Si Hesus misugilon kanato sa
Lukas 17 nga Iyang Gingharian wala didto o dinhi, apan anaa sulod
sa mga katawhan nga diin nagpakaylap sa ilang kasingkasing,
giduot pagawas ang mga butang sa kalibutan, mga dautang tinguha,
kailibgon ug ambisyon. Kinahanglan gayud kitang mga katawhan
nga magahatag ug lugar para kang Hesus sa atong mga kasingkasing
sama sa gitudlo ni Hesus sa Juan 8. Mao kini ang kinaiyahan sa usa
ka Iglesia, Ang Iyang buhi nga Lawas ug Simbahan.
Si Hesus wala lamang mianhi alang sa pagpasaylo sa mga sala,
maanindot man kaayo kana, o para usab maghunahuna kita sa Iyang
mga pagtudlo. Si Hesus mianhi para ma-experyensyahan gayud
kanato ang kinabuhi nga Iyang nasinati – dili lang sa pagkinabuhi
nganhi, mamatay, ug unya muadto sa langit. Sama sa giingon sa
Bibliya, Mianhi Siya aron kita magkinabuhi diha “sa gahom nga
walay pagkalaglag nga kinabuhi” aron masinati nato ang samang
paghimamatay ug kinabuhi ug gugma kauban sa Amahan ug Iyang
mga kaigsuonan nga gihimi ni Hesus.
Ingon nga “luwas” HALAYO pa sa katapusan sa estorya. Sama
sa pagkatawo ni Hesus, ang atong pagkatawo usab MAO RA ug
Sinugdanan sa pinaka-gamhanang Estorya nga gustong isulti
kanato sa Amahan [Col. 1:26-29, Gal. 4:19, Juan 7:38]. Ang Iyang
tinguha nga mao si Kristo maporma sulod Kanto, ug kita [Iyang
Katawhan, Iyang Pamanhunon, Iyang Panimalay, Iyang Simbahan]
mamahimong mga pulong sa Iyang kinatibuk-ang Himaya ni
Hesus nga taga Nasaretnon dinhi sa kalibutan niining adlawa. Ang
tinguha sa Diyos dili lang diha sa tagsa-tagsa kanato nga mudan-ag
si Hesus, kundili MAG-UBAN, kinatilingban, kita mamahimong
insakto gayud nga representasyon ni Hesus.
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Ug, ang pagpamuhat niining “dili matukib nga bahandi” may
kalabutan sa tanan natong pagkinabuhi kauban sa uban adlawadlaw. Ang kadaghanang nahimo sa relihiyon ug kristyanismo
sa daghang katuigang milabay mao lamang ang pagtudlo kanato
sa ngilngig nga tinudluan mahitungod kang Hesus ug sa Iyang
Simbahan. Karon ang panahon nga muoswag kita gikan sa pagkaton sa pagtudlo mahitungod sa simbahan ngadto sa pagiging
simbahan [Epeso 3:10, Mateo 16:18]
Mamahimo lamang kitang TAGA Iyang Kasimbahanan ug
magkinabuhi sa Iyang Kinabuhi samtang kita maghinigugmaay
sa usa’g usa ug magbinayloay sa atong mga kinabuhi adlawadlaw. Magtinabangay kita sa usa’g usa sa pag-ila pag-ayo kang
Hesus pinaagi’g pagtinabangay sa usa’g usa nga mupahilayo sa
sala, paghinigugmaay sausa’g usa pa gayud pag-ayo, ug ang paginatimanon sa usa’g usa ka panginahanglanon labaw sa pag-atiman
sa atong mga kaugalingong pagpanginahanglan. Mao kini ang
tinudluan ni Hesus. Mao kini ang Iyang pagkinabuhi uban kanato,
ug karon Iya kitang gitawag sa susama nga kinabuhi diha sa usa’g
usa. Ingon niini ang “pagpangandam” sa usa ka pamanhunon
alang sa pagbalik sa Iyang Bana nga si Hesus. Kita magkanindot
ug magkanindot pa gayud samtang magkat-on kita sa tinudanay nga paghigugma sa usa’g usa. Samtang isalikway nato ang
atong pagkaakoakohon ug garbo nga maoy nakapahimulag nato
sa usa’g usa, ug sa atong kabubut-on ablihan ta ang atong mga
kasing-kasing nga maarangan andam masakitanan sa usa’g usa,
unya ang Espirito Santo sa Ginoo, ang Grasya sa Diyos ug ang
Gugma sa Ginoo mupuno dinhi kanato…ug mamahimo kitang
usa ka matahom nga pamanhunon nga ANDAM sa pagbalik sa
atong Bana ngasi Hesus.

isalikway ang pagkaakoakohon, garbo, pagkatapulan ug pagkadilimatinuohon, ug mahigma na ako sa uban kay ako gihigugma
man ni Hesus. Kung buhaton kini sa tanan, gikan sa gamay o
manghod paingon sa mga dagko o maguwang, ibubo ni Hesus
ang Iyang lana nga makaayo, ug kita ang Simbahan, ang maanyag
nga Pamanhunon. Si Hesus wala mianhi para mamahimo kitang
andakan o ambungan. Mianhi Siya para muhatag ug Kinabuhi
nga madagayaon - para masinati nato ang Iyang Kinabuhi
adlaw-adlaw diha sa atong isig-kaigsoon, dili lang sa hinuwaman
nga mga pulong ug alawiton ug pag-ampo ug relihiyosong pulong.
KINABUHI!

Mao kini ang Simbahan – nga magkinabuhi sa ingon niani matagadlaw, dili muapil ug sinimbahon sa balay sa Ginoo, kundili
MAMAHIMO gayong usa ka panimalay nga diin ang Diyos
nagpuyo kaniya. Ug unya ang atong panimalay, atong trabahuan
ug ang atong Simbahan mamahimong usa nalang. Wala nay babag
dinhi sa akong kasing-kasing paingon dinha kanimo ug wala nay
babag taliwala sa akong panimalay ug sa imong panimalay. Akong
6

7

HESUS:
Magtutukod ug Maglalaraw
Magtukod Uban sa Maayong Materyalis
Unsa ang Simbahan ug ang Kristohanon?

Ang Bibliya nagatudlo nga ang Diyos wala magapuyo sa balay nga
binuhat sa kamot sa mga tawo. Epeso 2 ug ang daghang mga yugto
sa Bibliya nagaingon nga kita ang balay o puloy-anan sa Diyos
pinaagi sa Iyang Espirito – ang Simbahan. Kun ikaw maglakaw o
mag-drive sa imong sakyanan sa dalan, kasagaran nimong maila
kung unsa ang relihiyosong bilding kay makita nimo nga susama
gayud siya sa relihiyosong bilding. Pero, sukad kaniadto ang tinuod
nga Simbahan mao ang mga tawo, ug dili ang bilding, so unsa man
gayud and iyang hulagway niini? Unsaon nimo pag-ila sa diperensya
taliwala sa usa tinuod nga Simbahan ngadto sa dili tinuod?
Sa “simbahan” sa Daang Testamento, mamahimo kang membro
tungod sa gigikanan sa imong ginikanan [Jew]. Kung mutoo ka
sa insaktong mga butang ug ang imong mga ginikanan kaparte sa
niining simbahan, ug “muapil ka sa simba” ingon sa gibatasan ug
muhatag sa imong ikapulo, busa ikaw mamahimong membro sa
“simbahan.” Sa Bag-ong Kasulatan nga Simbahan ni Hesus, dili ni
siya tinuod – kinahanglan nga imong ihatag ang imong kasingkasing ngadto sa Ginoo. Ang propesiya mahitungod sa Bag-ong
Kasabutan naga-ingon nga ang Simbahan nga pagatukuron sa
Diyos [Herimiyas 31, Hebrohanon 8, ug 10] mao ang tinuod nga
Simbahan, ug gikan sa gagmay ngadto sa mga dagko and TANAN
nga membro mahibalo sa Buhi nga Diyos. Ang Simbahan masabot
LANG sa niining pamagi. Menus niini maayo man ug apilan sa
maayong binuhatan ug relihiyusong mga butang [uban sa ubang
Nangaluwas], pero dili ingon niini ang Simbahan ni Hesu Kristo,
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a local nga Lampara, kung ang mga tawo lang nga “mutambong”
ug skidyul sumala sa kalindaryo nga walay adlaw adlaw’ng
pakiglambigit sa isigka-kinabuhi [1 Cor 12].
Ang tinuod nga Simbahan nga binuhat sa mga buhing bato nga
diin gehangad ug gihigugma ni Hesus binuhat gayud sa maayong
materyalis. Kung adunay may bilding nga getukod sa dautang
materyalis, mahibalo ikaw nga kini malumpag. Kung ang kahoy
nga maoy nagpugong sa atop dunot, kini matumpag. Mga hallow
blocks nga humok, dili mayo pagkahimok, o gibuhat sa sayop nga
materyalis dili makasuporta sa gibug-aton ug kini matumpag. Sa
samang paagi, kung atong sulayan ug tukod ang Balay sa Diyos sa
sayop nga materyalis, kini matumpag. Kung ang tawo wala gyud
makaila sa Ginoo, dili sila mamahimong membro sa Simbahan ni
Hesus. Kung ang panimalay nga pagabuhaton sa Ginoo pinaagi’g
mga lalaki ug babaye nga makabarog gayud, kinahanglan nga wala
kini dautang mga bato [1 Cor. 3-5].
Kinahanglan ba ang Simbahan, o ang tagsa-tagsa niini perpekto?
Natoral, dili posibly [1 Juan 1]. Pero sumala sa Pulong sa Ginoo,
unsa ang gikinahanglan mao kini: Usa ka gatos ka pursyento sa
mga membro… “higugmaa ang Kahayag” ug “higugmaa ang
Kamatuoran” ug masinatian ang Diyos Mismo sa pamaagi nga diin
nga “wala gipadayag diha sa unod ug dugo.” OO, mao kini ang gerequire [Mateo 16:16-18, Juan 3:19-21, 1 Juan 1-3, Eze.11:19, Eze.3626, Jer.31:34]. Mao kini ang gesulti ni Hesus nga Iyang pagatukuron
diha ang Iglesia, kana kun IYAHA ang Iglesia. Natukod man gani
ang uban nga mga balay diha sa humok sa lapok o dunot nga kahoy.
Ang Balay nga gitukod ni Hesus mao ang pinaka anindot sa tibuok
kalibutan, ug gamiton lamang ni Hesus ang mga mayo nga mga
materyales sa pagtukod sa Iyang Panimalay.
Sa makausa pa, wala kini nagpasabot nga ang tagsa-tagsa ka
kaugalingon perpekto. Pero, kini nagpasabot nga ang matag-usa
gustong mahigugma ug mutuman ni Hesus ug wala magsalikway
niadtong gustong mutabang kanila nga mahigugma ug mutuman
kang Hesus; gusto nila kana nga tabang. Ang maayong materyales
sa Diyos diha sa Iyang panimalay mao nga diha ang tawo
10

“mahigugma sa kahaya,” matod pa ni Hesus mismo. Ang dautang
mga materyales, sama sa dunot nga kahoy, mao ang usa ka tawo nga
wala magkinahanglan ug tabang sa uban. Kana nga tawo muingon,
“Ayaw ako husgae. Atimana ang imong kaugalingon.” Muingon
sila sa pagpanalipod, “Kuhaa usa ang torso sa imong kaugalingong
mata.” Mao kana ang dautang mga materyales, nga ang-ingon
mismo ang Ginoo nga dili madawat sa Iyang panimaly. Dili ingon
ana mutukod si Hesus sa Iyang panimalay. Mao na ang dunot nga
kahoy ug matangtang gayud siya sa katawhan sa Diyos [Buhat 3:23,
Mat. 18, 1 Kor. 5]. Sa matuod nga Iglesia, ang tawo nga magbuhat
sa mao dili siya dawaton. Wala magbaling kung pila ilang kwarta o
unsa sila ka mayo sa ilang Bibliya. Mahimo man gani sila nga usa ka
“lider,” apan kun dili sila musanong sa pagtulun-an ni Hesus, nan
dili gayud sila mamahimong kaparte sa tinuod nga Iglesis ni Hesus
nga gimugna pinaagi’g Espirito. Kun ilahang pug-ngan and gugma
ug ang paghangyo, kaalam, tabang ug pasensya, nan ang pagtugot
kanila sa pagpadayon taliwala sa katawhan sa Diyos mamahimong
magpakaulaw kang Hesus kanato, ug mao usab ang pagbaliwala sa
Iyang mga sugo.
Kun ang tawo luwas, sila ADUNAY Espirito Santo [Roma 8:9,
Gal. 3, Epeso 1]. Ug ang proweba lamang nga sila adunay Balaang
Espirito Santo [maski kapila pa sila magsugyot kanimo pinaagig
“testimonyo” ug moingon, “Ginoo, Ginoo!” Mateo 7] mao ang
ilang paghigugma sa pagsugot. Sila mga bag-ong binuhat ug karon
nahigugma sa Kahayag, ug nahigugma sa Kamatuoran [2Tesalonica
2:10], ug “mura ug bag-ong natawo nga mga bata” sila “nahingawa”
sa Pulong sa Diyos nga maaplikar sa ilang kinabuhi [1 Pedro 2].
Kun ang tawo adunay Espirito Santo, sila mahigugma sa Kahayag ug
mahigugma sa Kamatuoran…ug ang ilang mga kinaiya magsugod
ug kausab. Maghinulsol sila sa ilang pagtrato sa ilang mga bana o sa
ilang mga asawa, ug sila mausab. Maghinulsol sila kung geunsa nila
pagtratar and ilang mga trabahante, o and ilang mga anak, o ang
ilang mga silingan, ug sila mausab. Mighinulsol sila sa ilang mga
nangage nga kasal-anan ug mga dautang gawi, ug sila mausab ug
mamahimong mas mahamtong pa. Ang gasa sa Espirito Santo mao
ang deposito nga nagarantiya sa ilang panulundon. “Mao kini ang
sentencia,” mingon si Hesus, sa 1 Juan 3. Mao kini ang nagbahin
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taliwala sa inocente ug sad-an. Wala nagpasabot nga tagsa-tagsa
perpekto, pero kadtong napasaylo na ang TANAN nilang mga
sala “nahigugma sa Kahayag.” Sila makabaton ug Espirito nga wala
nila madawat sauna. Karon, gikan sa kinasuludran, ang ilang bato
nga kasing kasing mamahimong mahumok nga kasing kasing
nga unod. Gikan sa kinasuludran, sila nagtagad sa mga pulong ni
Hesus diha sa ilang mga kinaiyahan. Ang karnero nakaila sa tingog
sa ilang magbalantay tungod kay aduna silay Espirito ni Hesus.
Ang karnero moingon, “Gusto akong musund ni Hesus! Giyahe
ako sa dalan.” Ang kanding moingon, “Pasagdi kong mag-inusara!
Makahimo ako’g milagro! Makahatag ako’g kwarta sa mga pobre!
Kahibalo ko sa mga butang. Mas mayo pa ako kay kanimo, ug wala
ko’y labot kun unsa imong esulti. Ang Kristohanon, umalambit
sa Bag-ong Kasabutan, nahigugma sa Kamatuoran [2 Tesalonika
2:10] ug nahigugma sa Kahayag [Juan 3:19-21], ug siya karon usa
ka “umalambit sa DIOSNONG kinaiya” [2 Pedro 1:4, Roma 6:114]. Mao kini ang proweba nga ang Espirito nagpuyo sa ilaha o
maski kinsa kanato. Dili nato tuhoan dayon ang mga pulong ni
basin kinsa kay tungod lang moingon sila, “Ginoo, Ginoo!” MAO
LAMANG ang usa ka tawonga diin iyang gitalikdan ang iyang
kaugalingon ug kinabuhi diha kang Hesus, ug sa ingon niini
Natandog didto sa Kahitas-an ug Gipuy-an sa Magbubuhat
sa Kawanangan mao ang tinuod nga luwas, ug “membro” sa
Iyang Simbahan [Roma 8:9-11, Lukas 9:57-62, Juan 1:12-13, 3:1621, 1 Juan 3:8-10, 5:18-20].
Ang Tinuod nga Lampara, ang matuod nga Iglesia, LIMITADO
sa mga nakabaton ug pinadayag sa Anak “nga wala gepadayag
diha unod ug dugo, kundili ang Amahan gayud Mismo maoy
nagapadayag niini ngadto kanila.” Dili kini mahitungod proximity
o kahibalo o pagkomitar sa kaugalingon o uban sa imong pagtubo.
Mahitungod kini sa personal nga pakig-engkwentro sa Diyos
Amahan, sa persona sa Oyang Anak, nga diin ang kamatayon
mibunga og kinabuhi nga susama sa Diyos, Zoe nga kinabuhi,
gikan sa wala [Juan 3:5-8, Juan 12:24, Roma 6:1-14, Gal.6:14-17].
Aw hinuon adunay gayo’y pipila nga nanginahanglan ug “espesyal
nga pagtagad” ug ang uban usab mingsaad sa ilang kaugalingon
“usa pa ka tuig” [Juan 13:8-9, Juan 15, 1 Juan 2:19, Judas 11-25]
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Aduna man kita’y SUPERnatoral nga kinabuhi kauban niya ug sa
usa’g usa, o dili ba kaha, DILI Biblikal nga Kristiyanismo ug DILI sad
litihimo nga Iglesia. Sa pagkatinuod adunay mga Linuwas nga mga
tawo “ming-apil” ug organisasyon nga dili gyud tinuod nga Iglesia,
maski gitawag nila kini ug mga Iglesia. Kini lahi nga na usanb nga
tapik nga pagahisgutan. Ang amo lamang gisulti nga dili namo
tandugon and Iyang Trono [amo lamang tandugon ang among
“psuche” mainitong pagbati] kun dili nato ikinabuhing magkauban
adlaw-adlaw –ZOE nga kiabuhi sa Diyos – sa matag-gutlo
adunay koneksyon diha sa Ulo ug sa usa’g usa! Ang “serbisyo” nga
seremonyas nga “gibuhat diha sa Iyang dungog,” o para magkat-on
mahitungod Kaniya, o para pagtawag og mga balatianong pagbati
gikan sa Kahitas-an pinaagig pagtogtog ug sonata – sa ingon nga
namantala na, kini nakapausab lamang sa dyutay’ng mga kinabuhi
ngadto sa hulagway sa Anak. Ayder atoa mang giambit-ambitan
ang Pagkaunod sa Diyosnong Kinaiya sa matag-adlaw, o dili kini
Kinabuhing Walay Katapusan, ni Lampara ug Iglesia, nga maoy
gitinguha sa Diyos nga mao unta. “Usa ra ka tawongdaotan ang
gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang
igpapatubo sa tibuok minasa.”
Kinahanglan kita dili mga ingog bata nga mosulti kunuhay sa
mga insaktong butang, apan wala mgakinabuhi nga susama
kang Hesus. Ug, ang Iglesia dili koleksyon sa minaomao nga
mga Kristohanon nga musulti ug tarong apan wala diay siya’y
Espirito ni Hesus sa ilang kaugalingon. Gusto Niyang mutukod ug
Maanyagong Panimaly nga puy-an – nga diin usa nga maarangan
gayud alang sa usa ka Hari ng amao Siya. Busa ang mga galamiton
alang sa pagtukod sa Panimalay sa Diyos mao ang pinakaanindot
nga kualidad. Ang matuod nga Iglesia nga binuhat sa Ginoo, dili
pinaagig kamot sa tawo, binuhat o pinaagig buhing bato – mga
tinuod nga Kristohanon – nga sukwahi sa mga patay’ng mga bato,
lapok o dugami. Mutukod lamang si Hesus ug patukuranan pinaagig
mga mayo nga mga materyales. Kun ato Siyang Gimenyuan diha sa
kasabutan ug pakigsaad, biniyaan ang tanang hinigugma, natawo
makaduha, adunay mahumok nga kasing-kasing, nahigugma sa
Iyang mga pagtudlo, matinud-anong gustong mag-usab sa mga
butang nga kinahanglan usbon sa atong kinabuhi, ug atong Siyang
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Tan-awon sa mga pagsulay ug kalisod, hangyuon nato Siya ug ang
atong kaigsoonang lalaki ug babaye nga mutabang kanato, nan
kita mamahimong mga maanindot nga mga buhing bato para sa
Panimalay nga pagapuy-an ni Hesus. Kita mamahinong maanindot
nga pamanhunon alang kang Hesus. Mao kini ang Maayong Balita
sa Gingharian sa Ginoo.

Ang Patukuranan Sumala sa Iyang
Sundanan ug Desinyo
Kauban sa Adlw’ng Adlaw’ng Kinabuhi

Karon nga ato ng natunhaw ug unsa ang maayong mga materyales
alang sa pagtukod sa balay sa Ginoo…huna hunaa kini: Ibutang
talang tapukon nato ang tanang maayo nga mga bato, maayo nga
kahoy, ang tanan nga maayo gayud nga mga materyales alang sa
pagtukod nga si Ginoong Hesus mismo ang nagpili alang sa Iyang
balay puloy-anan, ug ato kinig ipatong-patong, kahibalo kaba ug
unsay mahitabo? Wala gehapon taty balay. Ang panimalay sa Ginoo
nagkinahanglan ug labaw pa sa mga maayo nga mga materyales
[tinuod nga mga Kristohanon],. Wala nagpasabot nga tungod kay
aduna ka nay mga maayo nga mga materyales alang sa pagtukad
aduna kanay panimalay nga kapahulayan. Kining mga butanga dili
gihapaon makahatag ug proteksyon sa dihang ang bagyo muabot,
maski unsa pa ka maayo sa mga materyales.
Para mamahimo kitang maanindot nga balay nga puloy-anan ni
Hesus, ang panimalay sa DIos kinahanglan nga matukod gamit
ang Iyang sundanan ug desinyo. Ang Iyang panimalay genamo
sa mga tawo, Iyang buhing mga bato, ug Iya kitang gitagaan
ug pamaagi ug unsaon pagtukod kauban sa usa ug usa. Ang
Pulong sa Dios nahingalan ni Hesus nga Maayong Arkitikto.
Kinahanglan nga maghatag kita’g lawom pagtagad sa Iyang
sundanan ug plano.
Ang Dios adunay daghang maanindot nga mga katawhan sa tibuok
kalibutan. Ang kasagarang nahitabo sulod sa 2,000 ka mga katuigan
mao nga kining mga tawhana nagtinguha nga mausab ang ilang
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kinabuhi ug gustong mahimut-anon sa Ginoo, apan nangapakyas.
Wala nila nakab-ot ang kinatibuk-ang potensyal alang sa pag-alagad
Kaniya sa tinuod. Aduna sila’y tinguha apan sige lang ug kapakyas.
Ang rason nga sila nangapakyas tungod kay sayop ang patukuran.
Wala kini natukod sumala sa Iyang sundanan, ang desinyo, nga
gihatag sa Dios kanato. Sa dihang adunay buot muhimo niini apan
sa sayop nga pamaagi, dili gayod sila makalampos, maski unsa pa
ka sensiro sa ilang pagbuhat.
Ang panimalay ni Hesus matukod lamang sa Iyang desenyo, dili sa
ato. Ug ang Iyang desinyo mao ang “usa ka gatos ka pinilo-pilo nga
mga amahan, inahan, ug mga kaigsuonang lalaki ug babaye.” Ang
Iyang desinyo mao nga kita “magsinugiray sa atong mga sala sa
usa’g usa” ug mamaayo. Ang Iyang desinyo mao nga kita “magpinasanay sa atong mga gebug-aton ug matuman ang balaod ni Kristo.”
Ang Iyang desinyo nga kita “usa sa tanan, sama nga Siya usa sa
Amahan.” Ang tinguha sa Ginoo nga dili kita magkabulag bulag nga
mga bato matag Domingo, “muapil” sa usa ka seremonyas, apan
ang Iyang tinguha mao ang usa ka pamilya nga natukod diha sa
usa’g usa matag-adlaw, nakighalobili sa tanang matang sa kinabuhi
matag-adlaw, nga usa ka pamilya.
Si Hesus nipili ug desinyo sa Iyang panimalay nga pareho rag
dagway maski asa nga nasod, maski pag nagkalahi lahi ug mga
sinultihan o kultura. Ang desinyo mao nga ang tanan nga katawhan
sa Dios magdumiliay sa ilang kaugalingon alng sa usa’g usa diha
sa paghigugma ug pag-alagad sa usa’g usa matag-adlaw, bilang usa
ka pamilya. Ang tinuod nga simbahan ni Hesus, ge-desinyo Niya
nga makusganon, kinahanglan nga usa ka Pamilya kada-adlaw.
Nakigkaon nga kauban sila sa ilahang mga panimalay, gealagaran
nila ang usa’g usa ug nagtinabangay sila sa daghan nga pamaagi
matag-adlaw. Sila mag-stoyahanay sa Pulong sa Dios matag-adlaw
para mamahimo silang pareho’s ni Kristo. Kung may makit-ang
sala, ila kinig storyaan. Dili sila maghulat ug “Domingo” para
maminaw ug wali mahitungod ug sala. Ang tinguha sa Ginoo [Eph.
3:10, 1 Pet. 2] mao nga kita mamahimong adlw-adlaw nga mga
pari ug mga representatib sa Ginoo ug sa usa’g usa ug sa kalibutan
“samtang kita mobarog, molingkod, ug mulakaw.”
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Kitang tanan getawag ingon nga mga pari ni Hesus. Kitang tanan
getawag para magdala sa Iyang mga pulong ug magtinabangay sa
usa’g usa. Ang gepasabot mao nga kung ikaw makakita sa imong
isigkatawo nga hakog ug suko, o nakita nimo siya nga nag-inom,
o garboso nga maoy nakaguba sa kasing-kasing ni Hesus, nan ang
tagsa-tagsa kanato kinahanglan nga mahimong responsable nga
mutabang nga mausab siya. Kini pagabuhaton kada-adlaw. Way
kalabutan ang Domingo niini. Ang tinuod nga simbahan si Hesus
binuhat diha sa Buhing Bato, ang desinyo sa Iayng panimalay mao
ang matag-adlaw nga Pamilya. Dili usa ka butang lamang nga
“apilan,” kundili usa ka butang nga mao kita matag-adlaw.
Makita mo ba ang koneksyon? DIHA LANG SA ADLAW
ADLAW’NG PAKIGPAG-RELASYON nga imong mahibaloan
kun ang usa nahigugma gayud sa Kahayag ug sa Kamatuoran, ug
mao kana siya ang anak sa Dios. Pipila lamang ka panagtigum sulod
sa usa ka semana dili gyud mahibal-an sa uban kun siya nahigugma
ba sa Kahayag, ug mahuyang lang gayud, o ba kaha nasuko sa
Kahayag ug mao nga dili pa sila Luwas. Ang plano sa Dios mao
ang panudlanan diri sa kalibutan. Ang plano sa Dios mao ang
parianong mga magtotoo. Ang plano s Ginoo mao ang Iyang mga
katawhan “mag-dinasigay sa usa’g-usa matag-adlaw.” Samtang ato
kining ikinabuhi, ang usa mga benipisyo sa tanang kaanakan sa Dios
mamahimong mohamtong. Laing resulta sa pagpakiglambigitay sa
usa’g usa nga maoy intensyon sa Ginoo mao nga kun adunay wala
mahigugma sa Kahayag, sila madayag nga nagtipakaarun-ingnon
lamang diay. Kun sila dili magpatudlo, kun sila wala magtagad
niining gehisgutan ni Hesus, kun sila magmasuk-anon ug arogante,
nan sila madayag gayud nga sukwahi sa kinabuhing Kristohanon.
Masuta na gayud nga wala nila mahatag ang ilang kinabuhi diha ni
Hesus kay ang kamatauoran mao nga kun wala kay Balaang Espirito
santo ug wala ka gayud mahigugma sa Kahayag [Jn. 3, 1 Jn 1,3].
Kun ingon niini ang atong pagkatukod - usbon nato ang atong
pagkahakog o mga badlongon nga kinabuhi, ug sa tinuod magkat-on
unsaon paghigugma sa usa’g usa nga mura ug pamilya kada adlaw,
mamahimong responsable diha sa pag-alagad ug pagtinabangay
sa matg-usa kauban ang Pulong sa Dios - nan mamahimo kining
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usa ka Panimalay nga puy-an ni Hesus sa paghigugma. Mamahimo
kining Panimalay nga maarang kaanindot sa desinyo nga sayon
puy-an ni Hesus ug kanato ug magpuyo kauban Kaniya.
Si Hesus miingon nga kun atong pagatumanon ang Iyang Pulong,
kun moabot ang bagyo [ug maabot gayud], nan ang balay
makabarog gayud. Kini makabarog tungod natukod man kini sa
bato nga “tumanon ang Iyang Pulong,” dili lang huna hunaon kini o
awiton. Kun ato lang kining awiton, ampoan ug storyahan apan dili
nato tumanon ang Iyang Pulong diha sa usa’g usa, nan kun maabot
ang bagyo, maski unsa kaanindot ang balay, kini tumpagon gayud
ug manguba. Mao kini ang saad ni Hesus sa Mateo 7. Busa, klaruha
gayud nga matukod kini sa Iyang Pamaagi ug buhaton gayud ang
maong kamatuoran. Tumana kini, ug ang bagyo dili magtandog
kanimo.
Sa samang pamaagi ang gamay nga langgam o rabbit manalipod sa
mga bato sa dihang ang bagyo maabot, makapanalipod usab kita
diha sa mga pako ni Hesus kun imo tukuron kini sa pamaagi nga
diin ikaw getawag. Ang bagyo muoyog sa mga dagkong tanum ug
mutarog sa mga bug-at nga butang. Kini moguba gayud kauban
ang kidlat nga moigo niini. Apan kun tukuron mo kini sa pamaagi
ni Hesus ug ikaw mudangop Kaniya kun maabot kini, ikaw
pagagunitan sa mahugot pinaagi sa Iyang mga pako. Ang katalgman
molabay ug ang adlaw mudan-ag. Ang mga langgam muawit
pag-usab, ug ang kinabuhi mahimong mabag-ohon. Mamahimo
kining usa gayud ka lig-on ug dili matandog nga Desinyo sa usa
ka Panimalay. Kun ang bagyo moigo sa maong panimalay, kini dili
makatnadog tungod kay maayo ang mga materyales nga gegamit,
ug ang desinyo niini maayo. Aduna man gani madaot apan pwerti
ra gayung gamaya, ug wala ra gayo’y mahitabo sa atong tanan.
Sama nga ang atong Amahan muhatag sa mga perpektong sukod
sa dihang Iyang gepatukod si Noah sa arka, si Hesus usab adunay
plano ug desinyo sa Iyang Panimalay. Ug ang Iyang Plano, diha
sa Bag-ong Kasabotan, dili usa ka balaang tawo nga naghatag ug
mensahe nga nagbasi diha sa kong ‘pila ka tawo ang naminaw’ nga
organisasyon nga mga tawo nga walay relasyon o koneksyon. Mao
na karon ang, usa ka gatos nga mga ginikanan, igssong babaye ug
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igsoong lalaki’ - diha sa lalom nga adlaw-adlaw nga pakiglambigit,
‘gekan sa ubos ngadto sa dako’ nga relasyon sa mahigugmaong
Kahayag.

relihiyon sa ‘pag-apil’ sa relihiyosong seremonyas ug pag-awit ug
sa tawong balaang mensahe. Si Hesus dili magtukod ug lain gawas
sa Pamilya.

Mao kini ang maayong balita sa Gingharian ni Hesus. Siya miingon,
“Ang akong Amahan adunay dakong kalipay sa Iyang Panimalay
samtang getukad palang kini.” Ang Amahan adunay dakong tinguha
nga tukuron kining Iyang Panimalay sumala sa Iyang pamaagi. Sa
daghang mga nasod ug mga syudad, talagsaon nga ang panimalay
matukod diha sa gusto ni Hesus. Kasagaran sa kada ‘simbahan’ sa
kada nasod, adunay mga tawo nga magtigum maghimo ug mga
ritual ug mga tradisyon ug human magbulag bulag ug mag-iyahay
ug panginabuhi sumala sa ilang mga gusto. Tingali sila nagpakasala
sa ilang gusto, o kaha musulay nga dili makasala. Apan kini dili usa
ka panimalay kay dili man sila usa ka pamilya nga sa adlaw adlaw
nag uban.

Si Hesus miingon nga kun ikaw mutuman sa akong kabubut-on,
makadawat ika ug usa ka gatos nga amahan, inahan, igsoong lalaki
ug babaye - dili usa ka gatos nga mga silingan, kundili usa ka gatos
nga mga suod nga membro sa pamilya. Mao kini ang kabubut-on sa
Ginoo. mao kin ang mga tudlo ni Hesu Kristo - nga Iyang tukuron
and Iyang Panimalay diha sa maayong mga materyales. Ang dautan
nga materyales dili kini pagadawaton, kun dili sila mag-usab kun
makadungog sila sa pulong sa Dios.

Sa diha lamang nga ang mga bato nagpilit, diha sa papilit nga
pratical nga paghigugma ug abli sa mga pagbadlong, ug natukod
kini sa desinyo sa Dios, nga mamahimo kining usa ka panimalay
nga Iyang puloy-anan. Maski ikaw sa ka maanindot nga bato ug
naninguha nga magkinabuhing balaan, ikaw usa ra gehapon ka
bato. Kun ako ibutang sa yuta, dili gehapon kini mamhimong
balay ni Hesus. Dili niya gusto ang tagsa-tagsa nga mga maanindot
nga bato nga nagkatibulaag sa gawas. Kinahanglan buhaton nato,
pugson gayud ang atong kaugamingon, nga mupilit diha sa usa’g
usa kauban sa ubang mga bato, adlaw adlaw nga diha sa desinyo
sa Ginoo sa panimalay…sa ‘dihang kita mubarog, molingkod,
magdungan ug panlakaw. Maglinabhanay sa ilang mga sanina,
ug magdungan ug adto sa merkado. Samatang mutarbaho,
magbugha ug kahoy, mangandam ug pagkaon, buhaton ta kini
nga magkauban para mamahimo kitang usa ka Panimalay kaysa
magkinabuhi kitang nag-inusara o daghang pamilya. sa niining
pagkinabuhia nga matag-adlaw nga kita mabugkos diha sa atong
pagtoo, Paglaom, ug Gugma sa matag-usa. Kining mga pang-adlaw
adlaw nga buluhaton, magkinabuhing usa ka Pamilya, mao king
ang ‘bintana sa atong kalag’ nga nagbuhi kanato sa paglimpyo sa
usag-usa kanato sa tubig sa Pulong, kaysa diha sa binuhat nga

Napulo ka tuig sa pagka-kristohanon, kasagarang mga tawo nga
naa sa ledirato nga kusog mangontrolar, nagabasi sa kung pila ang
niapil, nga klase nga relihiyon dili sila molig-on pa gayud, susama
ra gehapon sa niaging usa ka tuig sa ilang pagka-kristohanon. Kini
dili maayo. Kun ang atong usa ka tuig nga anak motubo hangtod
muabot ug dyes anyos apan dili gehapon sila makabarog o maalamon
nga labaw pa unta sa dihang usa pa sila tuig, nan usa ka masulobanon kini. Kun ikaw adunay dyes anyos nga anak nga maluyahon
gehapon ingon nga usa ka tuig anyos, ug dili pa gehapon kalaw,
o ka-estorya nga mas maayo pa ang usa ka tuig nga anak - bilang
usa ka amahan o inahan kini makapasakit gayud sa imong kasingkasing, dili ba?
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Pagtukod Diha sa Kalig-on
Kaisog sa Pag-usab

Unsa kaha ang bation sa Imong Amahan sa langit kun ang
tanan Niyang katawhan nga mamahimo na untang malig-unon
ug maalamon ug ‘puno sa Espieito Santo ug kaalam,’ ug ‘mga
magtutudlo na unta karon’ ‘dili na mga bata,’ nagpamuhat sa
bulohaton sa Ginoo…pero kadaghanan nato mao ra gehapon ang
gekusganon susama sa usa ka tuig nga panuigon? Tinuod kini sa
tibuok kalibutan, ug nasakitan ang kasing-kasing sa Dios. Dili ta
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makakanta o makawali pag sobra para lang mausab kini, tungod
kay wala man nato natukod sa pamagi sa Dios and Iyang Panimalay.
Ang desinyo sa Ginoo sa Iyang Panimalay getukod para ang
apgtubos sa mga sala ug kini mabuntog. Ang pamaagi sa Ginoo sa
‘pagsimba’ nagtugot ug mga relasyon nga mamaayo ug ang sala ug
kaluyahon mapahawa. Mao kini ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang
mga katawhan sa tibuok kalibutan. Gusto ko kamong suginlan nga
ang maayo nga tawo makaplag sa iyang potensyal karon. Atong
matugutan ang mga gasa diha sa lawas ni Kristo nga matukod aron
mamahimong puluy-anan sa Ginoo, nga puno sa himaya sa Dios.
Adunay pamaagi ang Dios unsaon ta Niya pagtukod para makita
nato nga ang gahom sa sala mabuntog sa tinuod nga pagkinabuhi
ug dili na mga suloguon sa atong mga kahuyangon. Ang plano sa
Ginoo mao nga matukod kita diha sa pakipag-relasyonay, dili nga
kanunay rata nga naay problema. Ang Dios adunay maanindot nga
pamaagi sa pagtukod sa Iyang Panimalay kauban sa mga maanyag
nga mga tawo. Hangtod karun, ang mga relihiyon sa kalibutan
nagtukod sa Panimalay sa Dios sa sayop nga pamaagi, uban sa mga
tawong gusto mokontrolar, daw balaan kunuhay, ug ang ‘pag-apil’
sa maong mga tigum mao ang ilang panabot sa maong ‘simbahan.’
Wala gepadayag nato kun unsaon pagtukod, apan karun magkaton ta sa pagtukod. Ang Dios nag-ingon nga ‘magbantay gayud
kita unsaon sa pagtukod.’ Aduna gayoy mga kamatuoran sa imong
Bibliya nga makausab sa imong kinabuhi ug usbon usab ang
pamaagi sa pagsimba, para matuboy nato ang Hari nga si Hesus ug
makita niya ang Iyang mga damgo nga matuman!

Aduna ka bay kaisog sa pagpaminaw niining mga butanga? Imo
bang tumanon ang Pulong sa Dios samtang naminaw ka niini?
Usbon ba nimo ang imong kinabuhi maski unsa pa kadako ang
gasto? Kun adunay kay kaisog nga mutuman niini ug murisgo, nan
padayon ug basa.

Ang Dios gustong matukod ang Iyang Panimalay para kita bug-os
nga malig-on. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron ang
pultahan sa impyerno dili makatay-og. Gusto Niyang tukuron ang
Iyang Panimalay para ang mga nangaguba nga relasyon mamaayo.
Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron maarangan
Siya nga muayo sa atong mga masakiton nga lawas, hunahuna,
ug atong kalag. Gusto Niyang tukuron ang Iyang Panimalay aron
kita mamalig-on ug maalamaon, ug ang Maayong Malita ni Hesus
mapakaylap, ug makusganon hangtod sa hangtod.
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Ang Pagka-Pangulo Ni Hesus
Sa Tanan Niyang Katawhan

Pangulo sa Tanan Niyang Katawhan

Sa daghang mga tuig ang sayop nga kalse sa Kristiyanismo
nagduot sa mga tawo paubos. Pipila lamang ka mga tawo nga ilang
gipataas ang ilang kaugalingon ingon nga ‘lider’ nga datu ug sikat
ug gamhanan, samtang ang kasagaran gayud mao ang pagduot
paubos sa daghan. Sa Estados Unidos, India, Poland, Romania,
Brazil, ug sa tibuok kalibotan, adunay mga “hero” nga Kristohanon
ug “ubos” nga Kristohanon. Kini sayop gayud kaayo. Si Hesus
miingon sa dose Niya ka disipolo sa Mateo 23 nga “Ayaw kamo
pagtawag sa usa ka tawo nga magtutudlo, ayaw kamo pagtawag ug
tawo nga amahan, ayaw kamo pagtawag sa tawo nga lider, away
kamo pagtawag sa tawo nga agalon, ayaw kamo pagtawag ug tawo
nga ‘rabbi,’ ayaw kamo pagtawag sa tawo nga ‘pastor,’ ayaw kamo
pagtawag sa tawo nga ‘reverend’ - kay kamong tanan mga igsoon
man ug adunay usa lamang ka Amahan!” Walay mga “hero’s” sa
Tinuod nga Kristiyanismo gawas lang kung siya para ni Kristo.
Kinahanglan walay opisyales nga bossing nga nagkontrolar sa mga
desisyon, sa kwarta, ug sa mga tawo gawas lang ni Hesus taliwala
sa Iyang mga tawo diha sa Espirito.
Ang Bibliya naga-ingon sa Epeso 4 nga sa dihang si Hesus mikayab
sa langit ug Iyang gepadala anf Iyang Espirito, Iyang gebahin bahin
ang Iyang kaugalingon ug Iyang geapod sa Iyang Lawas nga mao
ang Simbahan. Si Hesus, ang tanang gasa Iyang gehaw-as sa Iyang
kaugalingon [ug anaa Kaniya ang tanang espirituhanong gasa,
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dili ba?], ug kini Iyang gehatag sa Iyang mga katawhan ingon sa
tingob gayud. Wala Niya gehatag ang tanan Niyang gasa alang
lang sa “pastor” o kaha sa usa lamang ka tawo nga mao ang “tawo
sa Diyos.” And kasulatan nagaingon nga Iyang gehatag ang tanan
Niyang gasa alang sa tibuok Niyang lawas. Ang Biblia nagaingon
nga ang Espirito ingon nga deposito ug hinatag ingon nga gasa, sa
Iyang kaugalingong kabubut-on, diha sa tibuok Simbahan. Kung
ikaw tinuod gayud nga Kristohanon, kung imo na gayong gehatag
ang tibuok nimong kinabuhi diha kang Kristo, nan ang Espirito
Santo magahatag kanimo ug talagsaong gasa.
Ug, ang imong gasa kaparte ni Hesus. Adunay daghang mga gasa
nga gesulat sa Biblia. Ang balaang Espirito Santo, pananglitan,
muhatag ug kalooy bilang gasa. Ang gasa sa kalooy kaparte ni Hesus
nga Iyang gehatag sa Iayng katawhan. Mao kini ang supernatoral
nga gasa. Ang tanan kanato adunay kalooy, dili ba? Apan adunay
supernatoral nga kalooy nga gasa gekan sa Espirito Santo. Ug susama
nga ang tanang otoridad anaa man sa kang Kristo ug ang tanang
gasa kaparte man ni Hesus, nan kita mo sobmitar diha sa gasa nga
ania kanato tungod kini gedeposito man ni Kristo kanato.
Sa niining paagiha, ang pagkalider anaa sa tanang katawhan sa
Diyos. Ang Biblia nagtawag kanato nga mga Gingharian sa mga
pari. Ang Biblia wala mag ingon nga Gingharian nga adunay pari,
kundili Gingharian sa mga pari. Dili lang kay adunay espesyal nga
grupo susama sa Levitanyuhong pari diha sa Daang Testamento.
Sa Bag-ong Kasabotan, ang tanang katawhan sa Diyos mga pari sa
matag-usa. Ang intensyon sa Diyos dili kanang usa ka espesyal nga
balaang tawo nga muhatag ug seremonyas. Ang Biblia nagaingon
nga si Hesus mikayab didto sa kapanganuran ug naghatag sa Iyang
gasa ngadto sa tanan Niyang katawhan. Siya naghimo ug Gingharian
sa mga pari. Iyang gebahin bahin ang Iyang kaugalingon sa Iyang
mga katawhan nga maoy nausab gayud sa tinuod, batan-on man o
tigulang. Mao na kita nanginahanglan sa atong tagsa tagsa nga gasa.
Kita nanginhanglan sa tanang gasa ni Hesus! Adunay ginatos-an ka
mga gsa tungod kay ang TANAN nga anaa kang Hesus gebubo
man Niya didto sa Iyang pamilya. Mao kini ang rason nga si Hesus
miingon nga kitang tanan mga igsoong kauban sa igsoon. Wala
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kita nanginahanglan ug usa ka tawo nga adunay usa ka gasa nga
mubarog sa atubangan, dili na pwedi. Ang tanan nga nanga-usab
sa ilang kinabuhi ug adunay Espirito, ug nagapuyo diha sa sagrado
sa adlaw adlaw nga kinabuhi diha sa usag-usa ug Iyaha gayud [Heb.
3:12-14] - TANAN mao ang mga PARI!
Wala’y pipila ka mga espesyal nga mga “tawo sa Diyos” ug ang uban
manglingkod ug mutan aw lamang. Tungod kay ang pamaagi sa
tawo sa pagtukod sa Simbahan sa 1800+ na nga ka katuigan, atong
namatngunan nga kuuhay aduna ray usa ka gasa - gasa sa pagka”pastor.” [O kun ugaling man ang tanan getagaan ug katungod nga
adunay “gasa sa paghatag ug kwarta”!] Apan ang pastor/magbalantay
usa lamang ka gasa! Kun mao kini ang patukuranan nan mapakyas
kita. Kun ang usa lamang ka tawo maoy atong eduot sa atubangan
nga maoy “pastor” ug ang uban manglingkod ug maminaw ra sa
tibuok oras, nan walay lain makapahimulos sa imong gasa. Sila
makadawat lamang sa usa ka gasa. Sila makadawat lamang sa gasa
nga “pastor.” Kagamay ra gayud niana ug unya madunot pagyud.
Kung gusto nato makita ang pagkadako sa Diyos, ug gusto nato
makakita nga mausab ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa atong
mga anak, kinahanglan kita sa Tanan ni Kristo. Ang gasa nga anaa
sa atong mga kaigsoonang babaye ug lalaki adunay kaparte sa kang
Hesus. Maski ang mga bata adunay gasa nga kaparte ni Hesus.
Nanginahanglan kita niining mga gasaha sa atong kinabuhi. Kitang
tana mga igsoon. Ang kasing kasing sa Diyos nga ang kanang gasa
nga naa sa imoha mamahmong maakoa ug kini nga gasa nga naa
sa akoa mamahimong maimuha. Dili kita mtagbaw lang sa usa
lamang ka parte ni Hesus. Amen ba?
Nakita mo na ba karun nganong nagaingon kami nga kinahanglan
ka mag maisogon? Ang mga butang kinahanglan may kausaban!
Dili nimo mahimong ipadayon ang mga butang nga imo nang
naandan. Gikinahanglan ka mo desisyon nga imo pa gayong
gamiton ang gasa nga anaa kanimo ug dawaton mo usab ang gasa
sa uban. Gikinahanglan ka mo desisyon nga mag masinugtanon ug
makabaton ug kaisog. Kun ikaw magapadayun nga mag sege ra ug
lingkod ug dili nimo gamiton ang imong gasa nan kanang imong
gasa mapadayunong dili magamit. “Siya nga getagaan ug pagsalig
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kinahanglan magpakita nga masaligon siya.” Nakahinumdom
ba ikaw sa usa ka tawo nga iyang gelubong ang iyang talento? Si
Hesus miingon, “Ikaw nga dautan, tapulan nga suluguon.” Mao
kana ang isulti ni Hesus kanto kung dili nato buhaton ang sakto
natong pagabuhaton. Kun dili nako gamiton ang akong gasa o kun
dili nimo gaiton ang imong gasa, kita mga “daotan og tapulan.”
Unsa kaha kun ikaw usa ka Olympic nga magdudula ug dagan ang
imong apilan, apan sege ka lang ug higda sa imong hegdaanan ug
adunay tawo nga magkuha ug pisi ug gaposon ka? Maski pa siguro
ikaw usa ka kampyon nga magdudula, kun ikaw gegapos sa imong
mga tiil diha sa imong hegdaanan, ang imong mga kusug mahurot
hangtod ka mamatay. Ang tanan nga potensyal nimo mawala
tungod kay ikaw gegapos sa imong hegdaanan sa pipila ka mga
bulan o kaha tuig. Nakita mo ba ang tradisyon sa mga tawo nga
maoy nangawat sa pulong sa Diyos? Sa atong paagi sa pagtukod sa
1800 nga katuigan sa Balay sa Diyos gegapos niini ang katawhan
sa Diyos sa ilang higdaanan! Sila dili makabarog ug mudagan ug
para matuman ang ilang distinasyon sa kinabuhi tungod ang tawo
nagtukod man niino sa sayop nga pamaagi, wala nila getagaan
ug katungod ang Pulong sa Diyos. Kun atong pagatukorun kini
sa estructora sa simbahan nga nagatuboy ug usa ka tawo o mga
“staff ” ug gepugngan ang gasa sa matag usa, kita mga mamamatay
tawo sa Ginghariang Husgado tungod sa pag guba ug pagkawala
sa daghang mga gasa, nag antos sa “Usa ra ka tawongdaotan ang
gikinahanglan aron pagdaot kaninyong tanan sama sa diyotang
igpapatubo sa tibuok minasa.”
Dili sa ingon nga ang tawo mga “daotan” nga ato kining getukod
sa sayop nga pamaagi. Kasagaran gayud kita wala masayod unsaon
pagtukod sa Balay sa Diyos sa Iyang desinyo. Sa 1800 nga katuigan,
and Kristohanong kalibutan nalibog sa mga isyo kung kinsa ang
Kristohanon…kinsa ang lider…unsa ang iyang hulagway sa matag
adlaw niyang kinabuhi…ug unsay ilang pagabuhaton sa ilang
mga pag pulong pulong. Ang atong Amahan gusto nga mabalik
kining mga butanga sa atong kinabuhi karon. Susamang paagi sa
panahon ni Haring Hosiah’s ang pulong sa Diyos nasalikway, ang
Kamatuoran didto nakaplagan sa lubnganan sa mga tradisyon
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sa tawo ug sa ilang gingharian. Busa ang Kamatuoran sa Diyos
karong adlawa, nga sa kadugay atong nag ignor [apan anaa pirmi
sa Biblia] makapahigawas sa tawo. Ang Diyos sa milagrosong
paagi magausab sa imong kinabuhi ug sa sa kinabuhi sa uban nga
nagapalibot kanimo. Kini mga gamhanang pulong sa kamatuoran.
Daghan man o gamay ang mga tawo sa imong gepuy-an nga lugar
“Ang Diyos dili mapugngan sa pagluwas sa daghan o gamay” sa
susamang paagi sa panahon ni Jonathan, ang suod nga amigo ni
David, nagkanayon. “Siya nga gatagaan ug pagsalig kinahanglan
magpakita nga masaligan.” Kinahanglan makabaton kita ug kaisog
sa paghimo ug butang nga sa kadugay atong gebaliwala og gesupak
kaniadto. Ug Siya mismo maoy imong Magbalantay, imong
kasandiagn, ug imong taming sa likod samtang magkinabuhi
ikaw’ng maisogon Kaniya.

ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS:
Samuel v. Saolo

Aw o, adunay gayo’y nagkalain-laing gasa ug pagdumala diha sa
lawas ni Kristo [Epeso 4; 1 Korinto 12; 1 Timoteo 3; Tito 1]. Sa
Epeso 4 wala lamang naghisgot ug pagkahamtong ug posibling
pagkalalom sa pag-alagad diha sa lawas ni Kristo, naghisgot usab
kini sa mga huramentas aron kini makab-ot:
“Ang mga gasa Niya mao nga an uban Iyang gihimong mga apostoles,
and uban mga propeta, ang uban ma ebanghelista, ang uban mga
pastor ug mga magtutudlo. Gihimo Niya kini aron pag-andam sa
tibuok katawhan sa Diyos alang sa buluhaton sa Kristohanong pagalagad, aron mutobo ang lawas ni Kristo. Ug magkahiusa kitang
tanan sa pagtoo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa
Diyos. Unya mahingkod kita uban sa kahingkod ni Kristo. Dili na
unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod, ug
mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtolunan sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinagi
sa mga tanghaga nga ilang minugna. Hinunua pinaagi sa pagsulti
sa matuod uban sa gugma, kinahanglan mutuo kita sa tanang
paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Ubos sa Iyang pagbuot
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magkahaom ang tanan mga bahin sa lawas, ug magkadugtong
ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa ka lutahan niini. Busa kun
mulihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang
tibuok lawas motubo u malig-on pinaagi a gugma.” [Epeso 4:11-16]
Kun wala kining mga gasa sa pagdumala [apostoles, propeta,
ebanghelista, pastor ug magtutudlo], kita magapadayong “maanodanod nganhi ngadto,” ug dili gayud nato masinatian ang tinuod nga
“pagkadugtong sa mga lutahan niini.” Lahi kini kaayo hinuon, sa
nahitabo sa usa ka normal sa kalibutnon simbahan. Ang “opisyal ga
kini o kna dili maoy pamaagi sa Diyos. O tinuod, mag mater kana!
Mga titulo nga dinadili ni Hesus mismo sa Iyang kaugalingon. Kini,
mismo, mao ang usa ka pagsulay sa “pagkatinuod” sa Diyos sa Iyang
Klase sa pagdumala sangka sa tawo nga klase nga pagdumala.
Sa nagkalin-laing nasud sa kalibutan, kitang tanan nangasayop
mahitungod sa pagdumala sa simbahan. Sa daghang lugar ang
tawo nga nag eskuwela sa mga seminario or sa Bible Schools, or ba
kaha siya negosyante o maayo nga musulti, siya maoy mahimong
pangulo or “pastor.” Nakita kini namo sa India ug sa ubang nasod, sa
makadaghan na, nga ang tawo nga adunay bisikleta unya kahibalo
mubasa maoy mapilian nga mamahimong lider. Dili ingon niani
ang pamaagi sa Dios! Ang pagpangulo sa Ginoo wala gebasi diha
kun kinsa ang kahibalo mubasa, o kinsa ang adunahan, o kinsa ang
maantigo mubasa, o kinsa ang maayo experyensa sa pagdumala ug
negosyo, o kinsa ang dato o nag eskuwela, o maayo ug nawong or
adunay bisekleta.
Ako ehulagway kanimo and duha ka klase ka pangulo. Ang usa
nangulo gekan sa iyang kasing-kasing, sumala sa iyang relasyon
diha sa Ginoo. Ang usa ka lider kay pinaagi ug posisyon o titulo
o opisyal nga “pinakalider,” mao ang bossing. Si Hesus miingon
nga ang pagkalider sa posisyon dili kini maoy inyuha. Ang lider sa
simbahan mao kadtong nagalakaw sa kasuod diha sa Dios KARON.
Kun ang usa ka igsoong lalaki o babaye wala magalakaw diha sa
pagsunod sa Dios karon, dili man gani siya makonsiderar nga usa
ka lider. Ug ang usa usab sa nilabay nga semana wala maglakaw
diha sa pagpangalagad sa Dioys apan naghinulsol sa iyang sala ug
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karun maayo na kaayong maminaw sa tingog sa Ginoo, siya mas
maayo pang lider karong semanahuna kaysa niaging semana. Ang
“Pagiging usa ka lider” nagagikan diha sa iyang relasyon sa Diyos ug
sa katawhan sa Diyos. Dili magagikan sa titolo o posisyon. Aduna
kitay daghang mga lider sa syudad nga diin ako nagpuyo, apan wala
kami mga “opiyalis.” Ang lider karon nga semana dili man gani lider
nasad sunud semana. Si Hesus miingon nga ang tanan nga otoridad
sa langit ug sa yuta ania Kanako. Kini tinuod pa gayud. Busa, sa
dihang kita makadungog sa tingog ni Hesus, nga anaa Kaniya ang
tanang otoridad, mao usab kana ang gedaghanun sa otoridad sa
usa ka tawo - sa mao lang usab sa gedaghanun sa iyang pagpamati
ni Hesus. Mao kini tanan. “Ang TANAN nga otoridad sa langit
ug sa yuta” anaa kang Hesus, SIya miingon. Ang tawo nga waka
makaila ni Hesus o wala nituman Niya nan si Hesus usa lamang
ka murag “figurin.” Kining klase sa mga tawo maangayan lamang
sundon kay tungod sa iyang “posisyon,” apan sila mamahimong
mga ‘lider’ lamang kun sila makaila, mahigugma, ug musugot sa
Pangulo, nga si Hesus.
Mao kini ang exampolo sa duha ka kalse nga lider diha sa Bibliya
sa aktwal nga pagkahitabo. Si Samuel og si Saolo pareho nga mga
lider sa katawhan sa Diyos, mao ang Israel. Si Samuel mao ang
tawo sa Diyos nga adunay influwensiya sa nadud kay siya nakaila
man sa Diyos. Aduna kaniya ang daghan hiyas sa pagiging usa ka
hari sa Israel - apan siya dili hari! Hinuon, si Saolo ang getawag sa
pagkahari. Ang Israrelita gusto ug naay hari - gusto nila nga adunay
usa ka tawo nga maoy ilang agalon. Gusto nila ug usa ka tawo nga
maoy mupuli kang Samuel, ug gusto nila nga ug hari nga susama sa
uabng nasud nga nagapalibot sa ilaha. Sa daghang pamaagi mura
ug parehos ra sila ug lidership, apan si Samuel wala lama’y usa ka
“posisyon” nga naghatag niya ug otoridad. Si Samuel nagapangulo
gekan sa iyang relasyon sa Diyos, ug si Saolo nagapangulo gekan
sa iyang posisyon/opisyal. Si Samuel walay opisina, sekretarya,
o sweldo. Wala siya’y mga kauban nga naay mga posisyon ingon
nga “staff ” bilang hari. Si Samuel usa lamang ka tawo sa Diyos nga
gerespituhan nga murag hari, apan siya walay opisina o posisyon.
Dili siya hari. Dili siya “pastor.” Nahigugma lamang siya sa Diyos sa
tibuok niyang kasing-kasing. Ug kay tungod siya makadungog man
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sa tingog sa Diyos, siya adunay influwensiya. Wala siyay posisyon…
siya adunay influwensya. Kun ang tawo nakaila gayud sa Diyos,
siya mutabang sa katawhan sa Diyos. Kun siya getawag sa Diyos,
siya mutabang ug mga tawo. Ako kini isulti pag-usab: a tinuod nga
tawo sa Diyos walay posisyon…siya adunay influwensiya. Sa Job
29, mao ang diskripsyon sa usa ka tawo nga gerespituhan sa Diyos
ug sa mga tawo, ug siya gekahadlokan ug gekasuk-an ni Satanas.
SIya nga tawo wala manginahanglan ug opisina o titulo o sweldo.
Kun ikaw parehas ni Hesus, dili ka manginahanglan ug “gahom.”
Mahitungod sa mga Ansyano ug Diakono, imong makita sa
Kasulatan nga: 1] Ang mga qualipikasyon wala matuman sa atong
panahon karon [tan-awa 1 Timoteo 3 ug Tito 1], ug ang usa ka
tawo dili mamahimong usa ka magbalantay/ansyano o diakono/
suluguon kun dili niya matuman ang nakasaad sa kasulatan nga
mga qualipikasyon, aw o. 2] Ang usa ka Ansyano wala gayod
mahabutang sa pagpili-pili ingon nga butaran siya, walay nakasulat
sa Bibliya. 3] Ang Ansyano wala usab gebutang diha sa pag-alagad
sa Iglesia sa sayo kaayo nga panahon sa iyahang pagkinabuhi
kauban sa uban, apan sa diha lamang kun sila proben na sa ilang
kaugalingon ug andam na nga mag-alagad ingon nga magbalantay
ug maestro o amahan. [1 Juan 2:13] diha kauban sa pamilya sa
Diyos. Si San Pablo, mubiya man gani sa usa ka grupo nga bata pa,
apan mubalik siya alang sa pagpili niadtong nag-alagad na ingon
n ga magbalantay, diha gekan sa gugma, gasa ug pagkahamtaong.
Walay mga “Ansyano” sa Herusalem sa usa ka dekada siguro sa
dihang nahumana ang simbahan pagtukod. Sa kasulatan, ang
ansyano’magbalantay ug suluguon/diakonos, sila dili mga “opiyalis
sa usa ka institusyon sa simbahan,” nga maoy gesundan karon sa
mga simbahan.
Usa ka exampolo, kun ako usa ka karpentero, ako magatukod diha
sa kahoy. Ako maghimo ug lingkuranan, lamisa, o pultahan diha
sa kahoy kay ako karpentero man. Kun ako usa ka mason, nan
maghimo akog mga bricks. Ang akong gehimo nga mga bricks nag
proweba nga ako usa ka mason. Ang gepanghimo nako nga gekan
sa mga kahoy magpamatuod nga ako usa ka karpentero. Busa,
kining pulong nga “pastor” sa Bibliya [hinuon, pinakapordoy nga
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hinubaran kini] usa kini sa gasa sa magbalantay, nga nagapanlihok
adlaw adlaw diha taliwala sa katawhan sa Diyos kauban sa ubang mga
gasa - dili amo o ‘sege ug “yawyawirong lider” diha sa panagtipon.
Asa ang proweba nga ako usa ka pastor/magbalantay?Ang
proweba mao ako nahigugma sa Katawhan sa Diyos! Ako silang
getabangan adlaw gabie. Wala ko manginahanglan ug opisina para
buhaton nako kini. Wala ako manginahanglan ug titulo. Wala ako
manginahanglan ug agalon. Ako nahigugma lamang sa katawhan
sa Diyos kauban sa gasa nga ania kanako. Ang proweba nga ako usa
ka pastor/magbalantay kay ako nagapakaon sa katawhan sa Dioys
matag adlaw, ug sila nahimong suod ni Kristo tungod nako. Kun
ako makakita sa usa lamang kanila nga gegutom, kini nakapasakit
sa akong kasing kasing. Kun ako makakita sa usa lamang kanila
nga katawhan sa Diyos nga aduna sa kagubot o sa dilikado nga
sitwasyon, ang magbalantay nga kasing kasing nga ania kanako
mudagan ngadto kanila alang sa paghatag ug proteksyon. Mao kini
ang proweba nga ako usa ka dinihugan sa Diyos nga mamastor. Wala
ako manginahanglan ug I.D. nga naay akong pangalan. Wala ako
manginahanglan ug certificate sa akong bong bong o kaha diploma
gekan sa eskuwelahan nga kolehiyo. Nanginahanglan lamang ako ug
kasing kasing nga mahigugma ug mubuhat sa buluhaton sa Ginoo,
ug busa kini magapamunga ug supernatoral nga bunga sa basin asa
nga bahin nga diin Iya akong getahasan ug gasa.
Unya, ikaw usa ka karpentero? Paghimo ug lingkuranan. Aduna
ikaw gasa sa usa ka magbalantay? Nan higugmaaa ang katawhan
- pakan-a sila, proteksyuni sila, ug tabangi sila. Usa kini ka
kamatuoran sa basin unsa nga gasa! Ang proweba sa basin unsa
nga gasa didto makita sa iyang bunga.
Sa laing bahin usab nagpamatuod kini. Sa makahibulunganong
nahitabo sa mga pagano nga scientipiko ug medicina ug mga
industriyas nag demand kini nga ang opinyon ug kritiko ug mga
kinaugalingong pag proklama nga sila mga “experto” adunay
ikapakita, pipila lamang kanila nga nagbunga sa ilang kinabuhi,
aron mapadayag sa uban nga sila lamang ang adunay katungod nga
mutudlo o di kaha mukondinar sa uban. Sa relihiyoso usab nga
bahin sa kalibutan, makahibulunganon, daku kaayong kulang sa
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ilang integridad nga gepakita, ug labaw pa gani sa mga gepadayag sa
mga pagano. Hinuon, sa relihiyon, ang mga tawo labaw pa sa ilang
pagkabuta ug pagpangilad. Ang pagka kritiko, pagkamahusgaon,
ug maski ang pagguba sa relasyon ug pagpanamastamas sayon
lamang nilang pagabuhaton niadtong pagkangil-ad nga bunga
sa ilang kinabuhi, pamilya ug ilang katawhan. Grabe gayud nga
kahibulungan, apan tinuod, kun tan-awon nimo ang relihiyon sa
tawo pag-ayo ug sa tinud-anay gayud. Ang tawo nga nagbuhat ug
bakak, pagdaut o kaha nagpakaaron ingnon nga experto diha sa
pagka-engeneer, o medicina, o negosyo sila mapreso gayud. Apan,
sa relihiyon dali lamang sila makatapok ug mga katawhan diha
sa kahadlok, o pagpangilad, or daug daugn lang sa pagsubmitar
kunuhay diha sa dili mabungahong makinarya ug “experto.” Lisod
hisabtan, apan tinuod. Kini nahitabo pirmi, tungod kay ingon
niini ang mga sayop nga gingharian magtipig sa ilang gedaghanon.
Kahadlok ug kabuang, magdinaotay, mangilad, sa ilang pagbati. Dili
kahibulungan nga si Hesus mismo dili madawat sa relihiyosong
kalibutan niadtong adlawa. Apan, kita makakat-on Kaniya ug
hangupon ang Kasulatan, ug mangita sa bunga, dili sudya lamang o
tinaguang mga bukog, kwarta, ug hambog alang maproteksyunan.
Nakuha na nimo ang pamaagi. :-)

ANG PAGKA-PANGULO NI HESUS:
DIHA SA MGA PAGTIGUM

Laing butang nga makabaton kita’g kaisog sa pag-usab mao ang
pagkabaton ug mga pagtapok-tapok susama sa gehulagway sa
Biblia diha sa 1 Taga-Corinto 14: “Ang gepasabot ko mga igsoon,
mao nga sa magtigum kamo aron pagsimba, ang uban mag-awit,
ang uban magtudlo, ang uban magwali, and uban magsultig laing
mga pinulongan ug ang uban pa gayod maghubad sa kahulogan
niini.” Kun kita magkinabuhi ug ingon niini, nan maski ang dili
magtotoo muyukbo sa iyang nawong ug mupasundayag, “Ang Dios
anaa gayud kaninyo!”
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Walay laing Agalon gawas lamang ni Hesus! “Ayaw kamo pagtawag
ug pangulo, agalon, maestro, o pastor. Kamong tanan mga igsoon.”
Kamong tanan adunay Hesus sa sulod ninyo ug Siya parehas ra
sa usa’g usa dinhi kanato. Aduna gayo’y deperensya sumala sa
pagkahamtong, ug ang ubang gasa mas ‘dayag,’ kaysa laing mga
gasa nga dili kaayo mapadayag. Apan, ang tanan magamit ra
gayud sa umaabot nga mga oportonidad. Usahay manginahanglan
kita sa kalooy ni Hesus ug usahay manginahanglan kita sa
pagtudlo ni Hesus. Usahay kinahanglan kita sa alawiton ni Hesus
ug usahay manginahanglan kita sa tabang ni Hesus sa pagsolbad
ug problema. Apan ang tanan pareho ra nga Hesus. Palihug sa
pagbasa sa 1 Taga-Corinto 14:26-40. Walay ni usa nga nagdumala
gawas lamang ni Hesus.
Kita magakatapok ingon nga “Magdinasigay kita sa pagpakita sa
gugma ug sa pagbuhat ug maayo” [Heb. 10:24-26]. Kinahanglan
maghunahuna kita ug mainampuon unsaon nga magtinabangay
kita sa usa ug usa sa dihang magtigom kitang tanan, ug ang usa
ug usa kanato modawat sa maong responsibilidad nga magdala sa
Pulong sa Dios ug sa Gugma sa Dios. Walay “espesyal nga tawo”
nga “otomatik” mag-expek nga mohimo sa tanan - maliban lang sa
pagpamati ug muresponde sa Dios susama sa uban.
Kun adunay usa nga magadala ug pagtudlo gekan kang Hesus ug
ang uban magdala ug pulong sa kaalam o alawiton o rebelasyon;
kun kini nga igsoon natong lalaki o babaye mupasundayag ug
butang nga gepakita kaniya ni Hesus ug ang ikaduha makadawat
ug rebelasyon, nan ang unang nipasundayag ‘mulingkod’ - kun
kita muresponde sa sugo sa Dios kaysa tradisyon sa mga tawo.
Ang Biblia padayong naga-ingon, “Kun ang rebelasyon maabot sa
ikaduhang tawo, ANG NAHAUNA PALINGKURON!” Mao kini
ang gesulti sa 1 Taga Corinto 14. Dili kini susama sa sikat nga sa
usa ka tawo ‘gustong mahauna’ ug gusto nga maoy mangulo ug
malantaw nga maoy ‘pinaka espitituhanon’ ug maoy mukuha
sa mga kwarta sa mga kaigsoonan. Ato gayong nakuha ang mga
bug at nga tradisyon sa Romano Katoliko ug mga ‘protestante’
ug ‘denominasyon’ ug mga pagano natong nahauna pa nga mga
amahan sa pagtoo. Ang ‘pari’ o ‘pastor’ o MC o CEO maoy naa sa
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atubangan, maoy nagasaysay didto sa mga ‘mugbo’ nga mga tawo
getawag ug laity - nga maong mga pobre nga mga tawo, tanan
mga audience ra - lingkod ug pamati. Mao kini ang ‘doktrina’ nga
gekaligotgutan ni Hesus - kanang mga taga “Nicolaitans” [nga
gehubad niadtong mga tawo nga ‘gebungtod nila ang katawhan sa
Dios’]. Apan ang Dios naga-ingon nga kining tanan kinahanglan
mausab, alang sa kaayuhan sa Iyan Ngalan ug sa atoa.
Sa praktikal nga hulagway, Ako mohangyo nga kun ato gyud
tagaan ug dungog ang gasa nga ana sa tagsa-tagsa kanato, ug
dasigon kining mga gasaha nga magamit sa tanang katawhan sa
Dios, nan daghang mga butang ang mangausab. Binuang man
gani, usa sa mga butang nga maangayang mausab mao ang atong
posisyon sa nilingkuran sa dinag magakatigum kita. Sa dihang si
Hesus dinhi pa sa kalibutan, aduna Siya’y mga tawo nagpalibot
Kaniya. “Kadtong mga nilingko palibot sa Iyaha - sila mao ang
akong mga ginikanan, igsoong lalaki, ug igsoon babaye” [Marcos
3]. Naglingko palibot sa Iyaha! Dili ba mao kini ang pinakanatoral
nga buhaton, sa dihang kita magtapok palibot Kaniya alang sa pag
paminaw, dili lang tawo nga adunay limitado nga mga gasa? Kini
usa man gani ka simply lang nga butang, ug dili man gani siguro
importante, apan ako magahatag kanimo ug kasiguruhan. Akong
nadunggan ang pulong nga ‘pulpito’ ug ‘unod’ nga maora ug tingog
sa pinulongang Kinatsila.
Sa dihang kita magakatigum nga nag-atubang sa atubangan, din
ang tanan nga atensyon ato sa usa ka tawo. Dili na kita patas sa
usag usa. Nagpailahom nako sa kung si kinsa ang naglingkod sa
trono atubangan sa ako nga maoy agalon nako, o ang nagdala o
ang nagpahiluna, o nagtinghan-ay, o experto sa iyang nahiba-an.
Kung atong eplastar ang mga lingkuranan ingon nga naglinya
nga unta palibot ni Hesus, kini susama nga ang puntarya didto
lamang sa usa ka tawo. Ang uban tigtan-aw ra ug ang usa maoy
pokus sa atraksyon. Kini usa ka dakong sayop tungod kay adunay
daghang mga gasa dinhi kanato, ug ang tanan kaparte ni Hesus.
Kung eplastada nato ang tanan nga mag-atubang sa atubangan,
usa lamang ka gasa ang atong getuboy. Unsa kaha ka garboso ng
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tawhana nga iyang getugutan ang iyang kaugalingon nga solohun
ang lugar.
Ang Getugahan o Nagtuboy sa Iyang
Kaugalingon, Opisyal nga Mang-aawit o
Otomatik nga Tig-pama-ba

Kini nga modelo nga nakita sa taas, usa ka tipikal nga relihiyusong
institusyon o ‘mga balay simbahan,” adunay pipila nga mga tawo
nga opisyal nga “nagdumala” nga diin ang tanan kinahanglan
muagi kaniya. Siya maoy mo-opisyal kun kanus-a magsugu o
kanus-a mahuman, siya usab mutudlo o si kinsa ang iyang e “asign”
sa pagtudlo o sa “pagsimba.” Siya maoy muhatag ug dereksyon,
mutubag sa mga pangutana, ug mukuntrolar sa dagan sa maong
institusyon. Kini dili Biblikal [1 Taga-Korinto 14:26] ug layo ra
nga mamunga. Leaven in the batc, mupalong sa kalayo sa Espirito,
ug ang mawad-an ug pagka Ginoo si Hesus sa niining klase nga
modelo. Usa sad kining klase nga ‘pamaagiha’ dili makit-an sa
Biblia. Makonbikta nata ani.
Mikaylap na gayud kini sa tibuok kalibutan [kining klase nga
relihiyuna, apil ning Kristohanon sa kultura] clergy/laity sa sistema
ug plenano nga mga “pasundayag” nga wala sa Biblia, ni naa sa
kasing-kasing ug huna-huna sa Ginoo. Si Hesus klaro gayud ug
mapugsanong sukwahi kaayo, maghingalan pa gani, sa niining
sistemaha nga puno sa mga tradisyon ug pang hire ug mupataas
sa ilang kaugalingon taliwala sa katawhan sa Dios. Maski gani ang
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“Dose ka Apostoles sa Karnero” pareho ra sa tanang katawhan
sa Dios “Igsoon kauban sa mga Kaigsoonan” diha sa “taliwala”
sa mga Magtotoo, dili “ubos” sa ilaha, miingon si Hesus mismo.
Ang tinguha sa Dios sa pagkalider ni Samuel, taliwala sa Kinabuhi,
walay titulo o posisyon, kundili mao lamang ang gugma ug gasa,
kun kinahanglanun. Kay kundili, kita mismo atong “balibaran
ang Dios” pinaagi sa pagtugot ug tinguha nga susama ug pareha
kang Saolo nga klase nga pagkalider, mao kini ang deklarasyon sa
Dios sa kang Samuel, ug sa Iyang tibuok katawhan. Tinuod, kini
usa ka radikal nga tawag ekomparar sa naandan ng tradisyon sa
tawo nga diin ang ilang hunahuna nahugawan na hangtod sa ilang
tobuok kinabuhi. Apan, hangtod nga atong lantawon ug timbangtimbangon kining atong mga pamaagi diha sa Pulong sa Dios, kita
magapadayun lang gehapon sa atong init-init ug bugnaw-bugnaw,
puno sa dili maayong resulta, moderno man nga klase nga relihiyon
sa pag-pangalagad sa Ginoo.
Adunay usa ka butang nga kinahanglan nato e-reconsiderar: Kini
bang atong pagtigum-tigum “mahitungod” ni Hesus o “gekan”
kang Hesus? Ang pagsunod ug pagpaubos ug ang kagawasan sa
TANANG mga magtotoo maoy maghatag ug deperensya! “Diha
Kaniya ug uban Kaniya ug para Kaniya mao ang TANANG
BUTANG!” Ang binuhat sa tawo nga modelo nga “pag-apil” ug
“balaan nga tawo” nga klase nga Kristyanismo nag-garantiya
nga GRABE nga pagkawad-on. Si Hesus DILI manguha ug mga
pamaagi diha nimo, o pamaagi nimo, sa dihang Siya mahimuot
sa mga tawo nga mukontrolar - pinaagi sa ilang mga ‘abilidad’ ug
pagduladula sa gahom. Ang basihanan sa kahadlok, o pagtuboy sa
kaugalingon, kini maoy usa ka pangwarta ug pagsugnod sa garbo
sa kaugalingon para sa mga tig-paubos nga mga tawo o clergy.
Dili kahibulongan nga makusganon kini ug adunay paghingalan
sa dihang kini marepresentar kanila. Ang maong “Bato maoy
gesalikway sa mga magtutukod nga maoy nahimong Labawng
Patukuranan.” And maong “magtutukod” maoy mawad-an. O at
lest sila ang naghunahuna nga silay nawad-an, tungod kay sila wala
musalig ni Hesus o sa Iyang mga Katawhan sa sufisyente gayud.
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Hinuon, sigurado gayud nga si Hesus nagpugong [Mateo 23, etc]
niining binuhat sa tawo nga pyramid nga straktura ug sa mga
relihiyusong titulo nga makita nato karon. Usa ka makao-olaw
ug pagkadakong pildi gayud tungod kay ang Iyang mga Gasa
nausik man, ug ang Iyang tingug wala madungog. Ug kini tinuod
maski pa ang usa ka “wali” “maayo” o Biblikal, o ang “alawiton”
“makadasig.” Ilikay nalang tamo sa “resulta” sa dili maayong
“bunga” mahitungod niining moderno nga klase sa Kristyanismo,
taliwala sa “maanindot nga wali” ug “madasigong awit.” Ang
basihanan sa pag-apil apil, clergy ang maoy nangontrolar nga
klase sa relihiyon wala magagekan Kaniya, maski kini “alang” pa
Kaniya. Kini makahimo ug dakong deprensya nga “ang dalan ba
sa Impyerno magmadaugon” ba o di kaha sila MANGAPILDI
pinaagi sa Iyang adlaw-adlaw nga Kinabuhi [1 Taga-Korinto 12,
Mga Buhat 2:42-47. Hebruhanon 3:12-14]. Gusto Niyang Siya
ang Ulo sa Iyang Simbahan, dili nga maoy hisgotan lang sa mga
nagtapok sa Iyang Ngalan.
Gasa
Pag-awit
Magsasangyaw

Tabang

Pagkapangulo

Pagtoo

Gasa

Hesus
Buhi!

Gasa

Pag-alagad

Apostoles

Pagkamang-gehatagon

Pag-awit

Pagdinasigay

Pag-alagad
Pagtoo

Magsasangyaw

Kalooy

Pagtudlo

Tabang

Kalooy

Kaalam

Pagtoo

Pagkamang-gehatagon

Pagdinasigay
Pag-awit
Kalooy

Gasa
Kaalam
Magbalantay

Pagkapangulo
Tabang
Pagtudlo

Magbalantay

Apostoles

Unsa kaha, kung ang tanang gasa adunay parehos nga lugar? Usa
ba kaha adunay gasa sa pag-atiman nga anaa naglingkod taliwala
kanato. Ug dili ba kaha adunay usay gasa sa pagtudlo kauban kanato
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ug gasa sa kaluoy didto. Ang gasa sa pagtabang kauban usab kanato
kauban sa gasa sa pag-propesiya naglingkod dinhi. Ang tanan nga
gasa adunay parehos o ekwal nga lugar tungod kay silang tanan
kang Hesus man!
Ato na kining gehisgutan, si Pablo sa 1 Taga-Corinto 14 nagpadayag
ug klaro nga sa dihang “and tanang kasimbahanan” magakatigum.
Siya nagapadayag nga ang tanang Kristohanon may kalabutan
gayud tungod kay sila aduna may Kristo sulod kanila. Ang mga
Kristohanon, sa dihang kini gehulagway ganina [kapitulo 12], nga
nagkinabuhi adlaw adlaw kauban sa tanan diha sa Pagka-Ginoo
ni Hesus kinahanglan magapadayun sa pagkinabuhi ingon nga
mga Pari sa dihang sila magakatigum sa usa ka lugar. Ang tanan
adunay oportunidad nga musugot ngadto ni Hesus ug sa Iyang
Pagkapangulo, bilang mga tinuod nga mga Pari, sa dihang sila
magakatigum. Walay nagdominar o tawo nga nagbuot lag pangulo
sa iyang kaugalingon pagkarelihiyuso, lalaki man o babaye nga
maoy nagapamulong nga inandam ng daan nga wali o alawiton.
Kini nga modelo nga “kung ang rebelasyon muabot sa ikaduha,
nan ang nahauna MULINGKOD” nahisukad sa MAO ra gahong
hulagway sa Bag-ong Tugon sa Pagka-{angulo ni Hesus diha sa
Pagpulong-pulong sa Iyang “Gingharian nga mga Pari.” Ang tanang
gasa nga gebubo dha sa Lawas ni Kristo, ang Simbahan, arangan
nga mulihok, MAGAMIT sa maski KANUS-A nga panahon.
“Kun ang rebelasyun maabot sa ikaduha, nan ang nahauna
MULINGKOD!” naga-ingon ang Ginoo. Walay lugar alang sa
pagkontrolar sa nahitabo, plenano man daan ang gesulti o gekanta,
o pag-entertenar, o sa controlado man nga mga katuyuan.
Sa Simbahan nga diin si Hesus gehulagway nang daan nga
naglihok, may kalabutan, ug Buhi, kaysa sa nahaagi ng estorya
o larawan nga diin geamuma ug gesimba ug getudlo, adunay
kagawasan. Ang tagsa tagsa nga diin si Hesus nagpuyo sa sulod
kanila ug nagapanlihok sa adlaw-adlaw taliwala kanila nga mga
magtotoo, adunay responsibilidad nga ehalad ang ilang mga gasa
“alang sa kalambuan sa Lawas.” Ang TANAN nga anaa kang
Hesus gebubo diha sa Iyang Lawas, and TANAN nga Iyang Gasa
- ni maski unsa man nga gasa nga kinahanglanun dayun maski
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unsang orasa. Kun adunay batan-ong lalaki nga nagapasundayag
ug kalisod sa iyang getarbahuan, o igsoong babaye nga naglisod
sa iyang mga anak, ang Gasa sa Pagtudlo, o Pagdasig, o Pagatiman, o Pagtabang pweding mulihok, samtang ang “Rebelasyon
muabot didto sa ikaduha!” Mao lamang kini ang “Hulagway” nga
“dihang ang tibuok kasimbahanan magakatigum” diha sa Biblia.
Ug kining maong “hulagway” si Hesus matagaan ug katungod
nga mamahimong BUHING Ulo sa Iyang simbahan, kaysa ang
binuhat sa tawo nga organisasyon, kontrolado sa tawo.
Ang tagsa-tagsa nga gepuy-an sa Buhing Kristo kinahanglan nga
adunay kagawasan nga mulihok o magpagamit ni Hesus sa dihang
adunay pagpanginahanglanun. KINI mismo mao ang “Lawas ni
Kristo.” Nan, ang maong “Pagtigum-tigum” mao nalang ang pagawas-awas ug unsay nahitabo adlaw-adlaw diha sa “balay-balay”
sa Dungan-Nga-Pagkinabuhi-Nga-Kauban ni Hesus. Kinahanglan
adunay lugar sa kang HESUS sa Iyang pagdumala diha sa Iyang
KATAWHAN ug sa Iyang Gasa SA TANANG PANAHON, diha sa
mga balay ug sa atong getawag nga “panagtigum.” Ang mga tawo
musundog sundog niini pinaagi sa ilang getawag nga “oras sa pagministeryo” - unsa man gani na - apan pagpugong sa kaugalingon.
Ayaw ug pagdawat sa mga sundog sundog lang kung si HESUS
pweding magapanlihok pinaagi sa Iyang mga Gasa ug Katawhan.
Ang IYANG kasing-kasing usa ka “Gingharian sa mga Pari” - nga
si Hesus mismo ug Siya ang Praktikal nga Ulo sa Iyang Lawas mao ang atong gehisgotan dinhi. Kini nga paghisgot hisgot dili
lang kini nga mura kita ug mga bata ug magpasundayag sa atong
mga dili Biblikal nga paghuna huna o mga opinyon, ug ang tanan
“pwede lang musulti tungod kay sa pwede ra,” ug kay tungod
nakasulti kana manlang ug 5 minutos nilabay nga semana, na
hala karong ‘semanaha’ pwede nasad ka muestorya. Ang Iyang
Simbahan dili nato getawag nga “Demokrasya.” Ang Iyang
Simbahan usa ka Theocracy nga diin and DIHOG ug GASA ug
ANG IYANG PANGHUNAHUNA KARON Magdumala sa atong
panaglambigitay, diha sa mga pagsurprisa sa mga dili-plenanong
mga pamaagi. Udunay panahon [sa walay pagplano] usa ka tawo
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muresponde sa Ginoo sa hataas nga panahon. Apan wala siya “geexpektar” niining panahona o maski kanus-a pa.
Hinuon, ang isyo dili “mandatory nga mapadayunon” [though kini
gehimo ni Hesus diha sa Mateo 10:20 nga diin importante ang
pagsalig dihsa sa atong Amahan nga maoy maghatag kanato diha
sa kadagaya, kaysa mga plenano ng daan UG sinulod sa lata nga
andam nalang ablihan nga dili nalang kita maminaw sa BUHING
Dios.” Maski diha sa Hebrohanon 10:25 - adunay Hebrohanon 10:24!
“MAGDINASIGAY” kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug
maayo sa dihang ang mga Kristohanun magakatigum. Sa 1 TagaCorinto 14, klaro nga ang “tagsa-tagsa” adunay alawiton o pulong
sa pagtudlo nga andam magpagamit diha sa kadagaya sa atong
mga kasing kasing ug kinabuhi. Ang tagsa-tagsa kahibalo “mu40

adjust” kung unsay mahitabo diha diha kun ang mga Kristuhanon
nagakatigum ug ang mga butang Mahitabo, nga timing ra kun sa
“kanus-a” musulti, ug “unsay” unod sa gesulti. Ang preparasyon
usa ka maayong butang, samtang ang pagiging flexible usab sa kun
kanus-a, unsa, ang isulti mandatory, kun si Hesus maoy Ulo. Kun
ang mga Kristuhanon magakatigum kinahanglan sila FLEXIBLE,
dili sila kaayo mandatory ra nga “mga panghitabo.” Ma adlawng
Huebes man o Byernes o maski kanus-a, diha sa sala sa balay o sa
coliseum, ni kanang orasa geplanuhan lima ka adlaw ang milabay
o 20 minutos ba una nahitabo, kun kita preparado sa KINABUHI,
ang kamatuoran sa isulti ni Hesus o buhaton MAO ang unahaon
nato sa pag-preparar sa kanus-a nga kita magakatigum kauban sa
ubang Kristuhanon, ma-tenisan mana o basketbulan. :-) Ug, kini
usabd tinuod kun ang tanan makabutan ug “warning” nga sila
magtigum. Busa! Ang maong issue dili ang “spontaneity” kundili
ang “pagka-awas” sa kun unsa ang gehimo sa Dios dinhi sulod
kanato, kaysa kita “mag-andam ug inug-tudlo” para maoy atong
“epasundayag.” Karon sa panahon sa “pagka-awas” mag-take note
man gani ta sa atong mga nakat-unan diha sa Pulong kun kini
makatabang kanato sa”pagproklamar diha sa klaro gayud” [sama
sa gisulti ni Pablo]. Apan, “ang pag-andam ug mensahi alang sa
pagpasundayag” [labi na kun kita ang tawo nga ilang “ge-expektar”
nga muhimo niini, nan atong gekuhaan ug katungod ang Pagkaparianong responsibilidad ug oportunidad niini] kini lahi ra gayud
kaysa atong “preparahon ang atong kinabuhi” sa pag “pasundayag
sa kun unsay tinuod nga Iyang gehimo dinhi kanato” kun kita
geduot sa mga tinud-anay nga sitwasyun mga mitunga atubangan
kanato, ni diha sa atong tigumanan o sa shopping mall kauban sa
ubang kristuhanon. Nasabtan ba? Kun kita magakatigum tungod
kay adunay usa ka tawo nga adunay isulti, dili kini problema basta
ang hisgutan pweding mausab-mausab, ug ang timing, ug ang
kausaban sa dagan sa pagahisgutan - kini usa ka responde kun
unsay buhaton ni Hesus nga surprisa niaanang panahona. :-)
Adunay kagawasan ug pagtuman sa Iyahang mga pamaagi diha sa
1 Taga-Corinto 14. Apan, pagbantay kay si Pablo usab naghisgot
niaadtong mga tawong kusug mangabuso ug mu-egnor nalang
sa pagka-angulo, o gamiton nila ang ilang “pagkagawasnun”
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tungod lang sa ilang ambisyon, o mga pagbati, ug pagkakulang
sa kaalam. Timan-e nga ang context sa 1 Tag-Corinto 14 apil ang
mga “kapitolo” 10-13, nga diin ang kasing-kasing sa Dios sa Iyang
mga Katawhan nagapuyo diha sa ‘usa lamang ka pan’ diha sa Iyang
Lawas ug sa PANG-ADLAW-ADLAW nga pakigpuyo nga gekan
sa ilahang paglinambigitay nga kinabuhi sa bug-os gayud. Niining
context nga Kristohanong PAGKINABUHI diha sa simbahan, 1
Taga-Corinto 14 pwede usab nga matuman. “Kun ang pinadayag
maabot sa ikaduha nga tawo, nan ang una MULINGKOD.” Walay
“salida” o “balaan nga awo” nga maoy nagdumala sa serbisyo. “Siya
mao ra gehapon gahapon, karn ug sa hangtod sa walay katapusan!”
Ang pagkahadlok, pagkahakog, gahom, ug ambisyon sa uban dili
hatagan ug permiso nga maoy mangawat sa Iyang Katawhan sa
ilang kabilin. Si Hesus bUHI ug NAKIGSULTI diha sa Iyang mga
GASA “kun kinsa Iyang tugahan” sa dihang kita mamahimong
iyang Lawas, kaysa nag-dra drama rata sa atong seremonyas
matag-balaan nga adlaw.
Tinuod, aduna ma gani mga “overseers” nga nag-alagad ug
nagtabang sa pagpundar. Ug tinuod man, nga aduna usay mga
panahon nga atong “eproklamar” didto sa mga dili-Magtotoo
diha sa kadaghanan sama sa gihimo ni Pablo sa ubang higayun
nga nahasulat diha sa mga Buhat. Kini mapadayunon, dili pareho
karong mga panahona, nga diin sila “mu-proklamar” sa Pulong sa
Dios kini usa ka “panaghisgotay” [sama sa nahitabo didto sa Troas] dili kay kanang dili madisturbo nga “pagwali” sa usa ka magwawali.
Ug kini nga klase sa pagsangyaw dili nato ikatandi kun ang ‘tanang
Kristuhanon magakatapok.” [Mahitabo man nga ang usa ka dili
magtotoo mutipon sa dihang ang pamilya sa Dios magtapok - 1
Taga-corinto 14.] Mga panahon nga diin ang lokal nga lawas ni
Kristo nalingaw sa ilang panagtigum sa usa ug usa diha sa parehon
rang lugar, lahi kini sa dhang ang usa magali diha sa ‘kadalanan’
taliwala sa daghan dili magtotoo. Usa ka pananglitan niaana, mao
nga si Pablo nigamit ug pagano nga ‘eskoylahan” alang sa katuyuan
sa pakig pulong sa mga dili magtotoo mahitungod kang Hesus
[Buhat 19:8-10], gesangyaw ang Pulong sa Dios sa ‘tanan tawo diha
sa Probensya sa Asya.’ Kini, hinuon, lahi sa dihang ang simbahan,
ag mga niukat ug gepu-an sa Dios, nagakatigum sumala sa 1 Taga42

Corinto 12: 14 o Buhat 20 nga diin si ablo “nakig-hisgotay” [sa
Grego mao kini ang pulong gegamit] sa iyang Pamilya hangtod sila
nakadlawnan nalang sa ilang npormal nga panagtigum.
Si Hesus nagatinguha nga ang Iyang Simbahan nga pagatukuron
dili makapukan niini ang Impyerno! “INGON niini nga
“PAMAAGIHA” nga ang tanang tawo makaila nga kamo AKONG
mga Disipolo.” Gusto Niya nga KITANG TANAN “mamahimo
nga Iyang Kapuy-an” - matag-adlaw, sa panaglambigitay “sa tagsa
tagsa nga lutahan,” ug “nibarug diha sa Usa Ka Tawo sa Pagtoo.”
Ug kining adlaw adlaw nga panaglambigitay sa mga “ginikanan,
ug mga igsoong lalaki ug babaye” sa Qulidad nga Kinabuhi nga si
Hesus mismo ang angtukod, NAN ang tanan Niyang Katawhan
[gekan sa pagkaawas sa ilang mga “adalw-adlaw” nga kinabuhi ug
panaglambigitay, Buhat 2:42-47, 1 Taga-Corinto 12-13] Gamiton
sa Espirito ni Hesus, sa tukman oras. Sayun ra gayud kaayo. :-)
Susama sa nga dihang ania Siya sa Iyang Pisikal nga Lawas,
IYAHA ang storya. Kun dili nato tagaan ug kaguol ang Iyang
espirito pinaagi sa tawhanong plano ug mga tawhanong lider ug
mga relihiyusong programa ug mga tradisyon ug mga tawhanong
pasundayag, ug mga independenting mga kinabuhi, Siya adunay
kagawasan nga magpasundayag sa Iyang Kaugalingon ug sa Iyang
mga Gasa, susama nga Siya ani sa Iyanhang Pisikal nga lawas. Ang
Iyang Panghunahuna karon ug Gahom, karon man o “hangtod
sa kadlawn” - mao kni ang atong pasyon. “Kun and Rebelasyon
muabot sa ikaduha, ang una mulingkod...!”

Ang Pagpangulo ni Hesus:
Diha sa Kinabuhi

Nahisgutan na nato ang tanan, hinungdanun kung isulti pagusab nga kining mga butanga WALAY unod kun walay Kalidad
nga pagkinabuhi sa adlaw adlaw nga gesaysay diha sa 1 Korinto.
12-13 nga panginahanglanaun sa “kaptitulo 14.” Sa pagkatinuod,
kun walay pagkina-Buhi sa kada-adlaw kini medyo “dilikado.” Dil
nato yanong hisgutan ang “panagtapok” nga nga adunay mawala
nga krusyal kaayo. Ang maong Gehisgutan maoy mas dako
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pa. Kini mahitungod sa maabtikong Kinabuhi ni Hesus diha sa
Iyang katawhan! Ug ang kalibutanhon, geBugto, pagka-ako-akoong pagkinabuhi sa mga relihiyusong tawo ang maoy hinungdan
niining inandam na nga pasundayag sa usa ka tawo nga nihumong
dayag nga “panagang” gekan sa kahibudnganung, makasasalang
mga tawong naggamit ug “kagawasan” nga maoy plataporma sa
ilang mga ambisyon. Kalidad sa adlaw-adlawng kinabuhi, 1 Korinto
12-13, ang maoy panginahanglanon ug pagpakaingon alang sa
Kagawasan sa 1 Korinto 14.
Kinahanglan atong tapukon kining mga nahaunang mga
“hulagway” nga paghunahuna sa oras sa dihang ang mga
Kristohanon magakatigum ingun nga usa ka dakung lawas bilang
mga Kaparian nungkang mga “tumatambong”, nga adunay laraw
[Epeso 3:10] Pang-adlawng kinabuhi sumala diha sa Buhat 2:42-47,
1 Korinto 12, Hebruhanon 3:12-14, ug mga “usaka gatos ka inahan,
igsoong lalaki ug igsoong babaye.” Si Hesus miingon nga mao KINI
ang Plano. Kini ang Kalidad sa Kinabuhi nga diin getawag niya
ang Iyang Katawhan sa pagkinabuhi kauban sa tanan nga maoy
nakasalalay dinhi, dili ang “pagkahapning sa panagtigum”! Ang
Iyang tinguha mao ang Panulundon, dili ang “panagtigum” o “pagshare sa atong mga nahibal-an” o “emosyonal nga panag-awit” Ang
Iyang Kasing-kasing mao ang Korporal nga Tawo, Lukas 9:23-27,
57-62—tinuod nga Kristyanismo, “gekan sa gamay paingon sa
dako” nga gebistihan diha sa Iyang Espirito.
Dili ning mahitungod sa atong medyo relax o mausab-usab sa
atong mga plenano o wala geplano nga panagtigom, ug e label nato
kana nga “gepanguluhan sa Espirito.” Kay tungod lang wala kita
masayod unsay buhaton sa unahan wala kini magpasabot nga ang
mga butang “gepanguluhan sa Espirito.” Halos. Dili ingun niana
lang. Bisan gani “hisama nila ni Jannes ug Jambres,” mga mini, tanawon sa kalibutanong perspektibo, daw pareho sa mga Tinuod nga
mga Butang.
Ang deprensiya tali sa yanong pagreporma sa relihiyusong
denominasyon, kontra sa pagkinabuhi diha sa reyalidad sa
nabanhaw’ng, buhing Hesus…nagsusampiday. Mamugnaong pag44

usab-usab sa “panagtigum” ug “estruktura” [diha sa relihiyusong
kasangkapan, o diha sa “balay”] dili gayud important, ekomparar sa
Oportunidad nga Iyang gepwesto daan sa atoa karon. Wala kita niya
getawag diha sa “bag-o ug miasensong” estruktura. Siya nagtawag
kanato diha sa adlaw-adlaw nga pakig-relasyong pakigkaon kauban
gekan sa Tanum sa Kinabuhi, kauban sa Dinihugang Hesus! Oo!
Kana magausab sa atong mga “panagtigum”—apan kana mao ang
bunga, dili ang tuyo. Ang pag-ilis lang ug bag-o ug pag-uswag sa
doktrina, tiknik, maabtikong panangtigum, unsa ka dug-ol nagpuyo
ang mga tawo, and dili biblical nga “komon nga panudlanan,” o
pipila ka mga bag-o nga membro ug pinalabi kini walaybali, diha sa
reyalidad. Unsa gyud ang atong gegukod [kun atong getinguha ang
Iyang Tinguha!] mao ang Puluy-anan diin si Hesus magapuyo ug
“magalibot” [Pinadayag 1-2] walay babag, isip Buhi, NagHARI. Kini
mao lang gayud ang ZOE nga KINABUHI [isip tawag ni Hesus].
SUPERnatoral, Langitnong kinabuhi, Malungtaron ug Walay
katapusang Kinaiyahan, halapad nga realidad sa dili makitang
Gingharian sa Gahom ug Kamatuoran ug Gugma ug Kinabuhi.
Gidala ni Hesus kining “Kinabuhi nga madagayaon,” “Suba nga
Buhing Tubig” Kinabuhi sa Iyang Katawhan gekan sa laing sukod,
usa ka Uniberso nga dili makita sa tawhanong mga mata ug yutanong kasobsob nga kahayag.
Nagka-ubang Kinabuhi diha ni Kristo dili mahitungod kun “unsaon
pagtapok-tapok.” Ang gedala ni Hesus diri sa kalibutan kauban
sa linibo ka mga Anghel dili mahimo nga ingon ana ra kamabaw
ug gawasnong mga butang ra. Ang “panagtapok”—nga diin mas
daghan ang “mu-partisipar”—mao ba kini ang Iyang gepakamatyan?
DILI GAYUD! Si Hesus wala mianhe aron magdala kanato ug bagong klase sa pagtapok-tapok o “kaha unsaon nga mag simba” o di
kaha “kalihokan.” Kimpang kaayo kana kun ekomparar sa “Iyang
mga Intensyon, karon pinaagi sa Simbahan!” [Epeso 3:10].
Gusto Niyang dayag nga bungkagon, wagtangon, pakaulawan ang
kaaway - ug magausab ug kinabuhi ngadto sa laing kinabuhi ug sa
laing kinabuhi, diha sa kinaiyahan ug Kinabuhi ug Pagkaalamon
ug Kakusog sa Anak. Siya “magadala ug daghang mga anak diha
sa Kahimayaan”—dili lang sa Kaluwasan. Siya ang magtukod sa
Iyang SIMBAHAN, nga ang ganghaan sa Impyerno DILI kapukan.
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Pinaag sa Grasya ni Hesu Kristo ug sa Iyang otoridad, atong
bakwion ang atong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye ug
mga kapamilyahan ug mga kasilinganan gekan sa pagbihag ug sa
pagkaulipon ni satanas. Ang mga kinabuhi mangausab. Gedala kita
Niya diha sa kinatibuk-ang kabag-ohan sa Gingharian nga pinuyanan tupad Kaniya—bag-ong hangin nga hinguson, bag-ong mga
mata sa pagtan-aw, bag-ong mga dunggan sa pagpaminaw, ug
bag-o nga kasing-kasing sa pagbati ug paghigugma. Kining mga
kalahian nagaapekto gayud sa tanang pagkinabuhi, apil ang atong
“panagtigum”!
Nakita ba nimo nga kini kinahanglan adunay kaisog? Makita ba
nimo nga kini kinahanglan adunay pagtoo ug pagsugot? Nakita
ba nimo nga kini magausab sa imong kinabuhi kun imong sugdan
kining mga butanga? Dili na kinahanglan nga ikaw magapos sa
imong gehigdaan! Kita mga Harianong Pari matag-adlaw. Ug,
ang panagtapok extra lamang, bitaw. Nobenta porsyento sa atong
pagtubo magagekan sa pagkauban nga pagkinabuhi, ug siguro
ten porsyento lamang magagekan sa atong panagtapok. Kini
nagpasabot nga mugawas ka sa imong balay ug musulod sa laing
balay. Magdala ka ug tubig, o pagkaon, o senina sa ilang mga balay.
Kun nakita nimo nga suko sila sa ilang anak, kinahanglan siguro
nimo silang storyahun o manlakaw kamo. Kun nakita nimo nga
garboso sila sa ilang kinabuhi, agbayan nimo sila ug sultihan nga
dili maayo ang garboso nga tawo. Kun nakita nimo nga adunay
pagkahakog sa iyang kinabuhi, agbayan nimo siya ug sultihan,
“Palihug ayaw na paghinakog.” Dili lang kay mupiyong lang ta sa
atong mga mata hangtod sa sunud nga tigum. Kita nagapuyo sa
tunga-tunga sa tagsa-tagsa sa atong mga kinabuhi adlaw-adlaw
bilang mga pari nga naghimo sa buluhaton sa Ginoo, ug bilang “usa
ka gatos ka inahan, igsoon lalaki ug igsoong babaye.” Kini, usab,
bug-os nga sugo gekan sa Diyos diha sa Hebruhanon 3, ug uban
pang mga Kasulatan.
Hebruhanon 3:12-14: “Busa pagbantay kamo, mga higala.
Siguradua nga ang inyong kasing-kasing dili daotan ug walay
pagtoo, nga mubiya kamo sa buhing Diyos. Kinahanglan magabiso, magdinasigay, magbinadlongay, magtinabangay sa usa ug
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usa matag-adlaw, samtang getawag kining adlaw nga ‘Karon,’ para
walay usa kaninyo nga mailad sa iyang sala ug magmagahi diha
sa Ginoo. Kay kun kita magmatinud-anon hangtod sa katapusan,
makusganong pagsalig sa kaniadto pa nga naluwas kita, kita
makaambit sa tanan diha kang Kristo.”
Kamatikod ka unsa ang gesulti niining Kasulatan—kini gekan
sa Diyos. Ang Labing Makagagahom naga-ingon kanimo ug
kanako nga kinahanglan magbinantayay kita sa usa ug usa ug
magtinabangay. Kinahanglang tupad kita sa usa ug usa. Ang Balaang
Espirito Santo nagpili ug pulong sa pag-ingon “kada-adlaw.” Wala
Siya miingon kada-Domingo. Wala Siya miingon kada Domingo ug
kada-Merkules. Wala man gani Siya maga-ingon nga kada-tapok.
Miingon Siya nga pakiglambigit diha sa kamatuoran sa usa ug usa
ka kinabuhi kada-adlaw. Kun ang uban naa apan ikaw wala tungod
sa estilo sa imong kinabuhi, o garbo, o pagkahakog, o kapilian sa
imong pagpuyo, ang Diyos nag-ingon nga magmagahi ug dili ikaw
makabati sa Iyang gebati. Ikaw mailad sa imong kaugalingong huna
huna nga sakto kuno ka apan sayop diay. Mao kini ang ge-specific
nga gesulti sa Kasulatan! Wala lang Siya naga-ingon nga buhaton.
Nisulti Siya nga kung dili nimo buhaton, masakitan ka gayud. Kun
wala akoy mga kaigsoonan mga makig-estorya kanako kada-adlaw
mahitungod sa akong kinabuhi—kada-adlaw—ako magmagahi.
Ako mailad. Moingon man gani ka, “Apan nagbasa man ko sa akong
Biblia kada-adlaw!” “Apan, nag-ampo ko kada-adlaw!” “Ang akong
asaw Kristuhanon ug magkita man me kada-adlaw!” Dili kana
maoy gesulti sa Ginoo. Pwede kang mubasa sa imong Bibliya ug
amg-ampo kada-adlaw, apan kun dili ka manginlabot sa kinabuhi
sa uban matag-adlaw, ikaw magmagahi pag-ayo, ug mailad pa gyud
ug maayo. Ang Diyos nag-ingon niini sa Hebruhanon 3:12-14.
Motoo ba ikaw sa Biblia? Motoo ba ikaw sa Dioys?
Kinsay nagsulat sa Biblia? Ginoo! Ang Diyos naga-ingon nga
kinahanglan kita makiglambigit sa kinabuhi sa uban kada-adlaw.
Kun nakita nimo nga ako may pagkahakog, kinahanglan ka
muduol kanako ug ingnun mo ako, “Igsoon, ayaw paghinakog.
Maguol si Hesus niaana.” Kun nakita nimo nga ako magarboso,
palihug tabangi ako ug pahinumdumi nga ang Diyos magabatok
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niadtong mga garboso. Dili ko gusto nga batokon ko sa Diyos!
Kinahanglan mo akong tabangan kay dili kini nako makit-an sa
tanang higayon. Wala ni bisan kinsa. “Paghimatngunay kamo sa
usa ug usa matag-adlaw para walay usa kaninyong magmagahi ug
mailad.” Kini important gayud [ug hapit tanan niini nisukwahi sa
tibuok kalibutan] nga parti sa atong adlaw-adlaw nga pagkaubang
pagkinabuhi. Kini ang maong usa ka yawi nga ikaw usa ka pari sa
paggamit sa imong mga gasa, ug “ambahador ni Kristo, susama nga
ang Diyos nag-apela pinaagi nimo.”
Kun getuman mo kining mga kamatuoran nga anaa dinha pirmi
sa imong mga Biblia, mahibulong ka lang kun unsa kana kasuod
ni Hesus duha ka tuig sumad karon. “Paghimangnuay kamo sa usa
ug usa matag-adlaw.” Pakiglambigit sa usa ug usa ka mga anak ug
sa atong ka menyo ug sa diin asa kita mutrabaho “matag-adlaw.”
Lakaw didto! Kinahanglan ka mubiya sa imong “pagkaharuhay” ug
adtoa kadtong usa ka lugar nga diin wala nimo naadto! Oo, ang
buot kung ipasabot IKAW! : ) Palihug, para kang Hesus! Pakigsulti
sa Pulong “nga iya sa Diyos” sa usa ug usa ka kinabuhi, sa praktikal,
mahigugmaon, ug maalamong pamaagi, matag-adlaw. “Kun kamo
magakatigum, mga igsoon, ang tagsa-tagsa adunay mga pulong
sa instruksyun, alawiton, mga pinadayag.” “Ug kun ang pinadayag
maabot sa ikaduha, ang nag-una palingkura.” Samtang kini atong
larawon, masuta nimo nga ang uban nga imong gehunahuna nga
nahigugma sila kang Hesus bilang Kritohanon labaw pa sa imong
gehunahuna diay. Masuta usab nimo nga kadtong uban nga imong
gehunhuna nga maluya mamahimong makusganon ug maalamon
pa kaysa imong imahinasyon. Ang pamaagi sa Diyos nagapadayag
niadtong mga malimbungon ug mga mini, ug himuong mas
makusganon ang luya. Dalaygon ang Diyos!
Kining mga bahandi gepiyal diha kanimo. Buhata kini alang sa
katuyuan ni Hesus. Kinahanglan nimong klaruhon kun unsa
gayud ang Kristohanon sumala sa geingon ni Hesus. Kinahanglan
ka makasabot kun unsa ang pagpangulo ug unsa gayud ang
kintahay niini. Pagkinabuhi sa imong kinabuhi matag-adlaw,
magkauban, magdinasigay sa usa ug usa, maglinig-onay sa usa ug
usa. Pagtinabangay sa usa ug usa nga motubo ug sa paghigugma pa
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gyud pag-ayo ni Hesus pinaagi sa inyong mga hapon ug mga gabie.
Tara ug magtigom kita palibot ni Haring Hesus.
Ang Biblia 100% tanan tinuod. Mahitungod kini ni Hesus ug sa
Iyang mga sumusunod. Kini mga estorya kun naunsa sila pagsakit
ug nakat-on sa ilang mga experyensya diha sa Ginoo. Makakaton gayud kita sa ilang mga estorya, apan makakat-on usab kita
sa susamang paagi sa ilang gehimo: sa pag-atubang sa Diyos nga
magkauban sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa niini nga
pamation kita usab mga “buhing sulat.” Ang tanan nga sinulat sa
kalibutan dili gayud makausab susama sa pamaagi sa pagkinabuhing
magkauban nga experyensya. Mga butang nga laglom dili mutisok
sa atong mga kasing-kasing kun kini basahom lang sa papel.
Samtang magkauaban kitang magkinabuhi matag-adlaw, si Hesus
magatudlo kanato sa mga lawom nga mga pagtulun-an sa kinabuhi
nga dili nato makat-onan sa tanang mga pagtuon sa Biblia sa
kalibutan, maski kining mga kamatuoran ania sa atong tagsa-tagsa
ka mga Biblia. “Ang haligi ug pondasyon sa Kamatuoran mao ang
ekklesia—ang katawhan sa Diyos nga mao ang Simbahan.” “Ang
KAHAYAG nahimong kahayag sa katawhan.”
Ang Kinabuhi wala gepasabot nga mura ug pulunglaan sa
eskwelahan nga diin kita makakat-on ug mga ideya ug unya mutoo
ug tino nga listahan o “kredo” sa mga butang. Imbes, ang Diyos
nagatawag kanato sa parehong mga lalaki ug babaye sa Diyos isip
niadtong nahauna pa kanto—konektado sa maorang Diyos nga
diin—nahigugma pag-ayo sa maorang Hesus sa una. Para mahitabo
kana, dili lang kinahanglan tang makahibalo sa ilang nahibaloan, ug
kun dili sa ila usabnga gebati. Para mabati nato ang ilang gebati, ang
Diyos magadala kanato sa susama ra nga laraw nga ilang naagian.
Nan atong dawaton kining laraw sa pagtuman sa Pulong sa Diyos
nga magkauban sa atong mga kinabuhi. Larawon ta kining byahe
kauban sa mga luha sa atong mga mata, kauban sa atong kaluyahon
ug kusug, maghigugmaay sa usa ug usa, ug magtinabangay sa usa ug
usa—sa dautang panahon o maayo—uban sa atong mga mata diha
sa Paglaom, atong Mesiyas. Kita nagapadayong nagmauswagon,
masaligon sa Diyos nga maoy atong tinghatag, nagtabang kanato
samtang kita mapadayunong magkauban.
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Kun ikaw nahigugma kang Hesus ug magtukod sa insakto nga
pamaagi, ang ganghaan sa Impyerno dili kapukan. Ang sala
mapukan. Ang kaluyahon ug mga balatian mamaayo. Ang mga
sala mapasaylo. Ang kaluoy magageya sa kadaghanan ngadto sa
kapasayloan. Mga relasyon matukod o mauli., kaayo pa sa imong
mga imahinasyon sa damgo. Ikaw musidlak ingon nga bituon
diha sa kawanangan, nagpasundayag sa kaayo sa Ginoo. Ug ang
Kaslunon, ang Simbahan, mag “andam sa iyang kaugalingon” ug
andam sa pagbalik sa iyang Pamanhunon!! Uyon ka ba?

Ang Katuyuan sa Diyos…KARON!

Nakakita ko ug usa ka dokyumentaryo mahitungod kang Albert
Einstien. Sa introduksyon adunay usa ka pahumolong nga nagaingon, “Usahay, usa ka hataas nga panahon niana adunay usa ka
tawo nga nagkanayong lahi nga pagsabot sa Uniberso pinaagi sa
lahi nga panan-awon ug nausab ang uniberso nga iyang gepuy-an.”
Gusto namong ibutang kining susam nga paghagit diha kanimo.
Himuang klase ang imong kaugalingon nga nakakita sa uniberso, dili
pinaagi sa natoral nga mga mata, kundili pinaagi sa Espirituhanong
mga mata. Hagita ang imong kaugalingon nga mamahimong usa sa
mga tawo nga maoy gehisgutan sa Hebruhanon 11. Tan-awa ang
panan-awon sa Diyos nga Pinuy-anan sa Ginoo diha sa Espirito
uban sa kanunayng-malambuong himaya. Tan-awa ang hulagway
diha sa imong mata sa hunahuna, susama sa paglantaw sa mga
magtotoo diha sa Hibruhanon 11. Nakita nila ang Syudad nga diin
and Magtutukod ug Tiggama mao ang Ginoo, ug busa wala silay
katagbawan sa ubang butang. Dili sila musugot nga mubalig sa daan
syudad. Nakita nila sa halayo ang Langitnong Plano, ug maskin
dili kini nila masakop sa ilang mga kamot, maskin dili pa kini nila
mapuy-an ning Syudara nga maoy geandam sa Dioys kanila, dili
gehapon sila musugot sa pagbalik. “Busa, ang Diyos wala maulaw
kanila nga matawag nilang Diyos ug sila Iyang mga Katawhan.”
Kining paghagita anaa kanimo, ug kanako. Tan-awa ang palibot sa
imong kalibutan nga imong gepuy-an, ang uniberso nga diin asa ka,
ug labi na sa “simbahan” diin imong gesakupan, nahimutang ikaw
ingon nga pwede ka nga musugot nga erisgo ang tanan sa imong
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kinabuhi aron lamang makita nimo nga matuman kini sa imong
palibot. Erisgo mo ang imong kinabuhi. Erisgo mo ang imong
pamilya [Salmo 69:-8-9]. Erisgo mo ang imong trabaho. Erisgo mo
ang bisag-unsa alang-alang sa Ginoo ug sa Iyang mga Katoyuan.
Ingun ani gayud kini diin asa kita magagekan. Biblikanhong
pagkasulti mao ra gayud kana ang klase sa Kristyanismo. Dili kana
popyular or sikat nga pangisip o ideya, apan sa Roma 4 nag-ingon,
“Kadtong kauban sa pagtoo ni Abraham mao ang mga anak ni
Abraham.”
Diay, bisan unsa ang imong sitwasyon o simbahan nga diin ikaw
nahimutang, ug maski asa man ka karon [basig-asa nga nasod
or pinuy-anan ka nahimutang o kaha balay pinuy-anan karon],
kinahanglan kaayo ka mag-amping nga dili ka mudawat sa mga
butang nga wala gedawat sa Diyos. Ayaw ug dawat diha sa katapol,
sa pagka-ignorante sa Pulong sa Diyos, o sa kawad-on sa pananawon o sala sa imong personal nga kinabuhi nga maoy nagbuta
kanimo o nagpaangol kanimo nga gebati nimong dili ka bastante.
Ayaw itugot ang uban nga kontento na sa Laodicea nga moblackmail nimo o magtamay kanimo paingon sa kabugnawon.
Siguro ikaw nahalin sa katinuoran nga ikaw usa ra ka ‘komon’ nga
tawo ug wala’y ikatampo. Siguro naghunahuna ka nga walay unod
ang imong opinion kay daghan kaayo diha ang mga maalamon
nga tawo ug daghang nakat-onan busa…”Unsa man ang imong
nahabaloan?” Gusto kong dasigon ko ikaw nga kun kinsa ka man,
ikaw adunay ikatampo. Kun imo gayod getawag ang Ngalan sa
Diyos ug gehangyo nga mukontrolar sa imong kinabuhi, ikaw
adunay ikatampo. Kun imo Siyang gehangyo nga mulimpyo sa
imong mga kasal-anan, ikaw adunay ikatampo. Ang Iyang tinguha
mao nga gekan sa gamay paingon sa dako ang tanan makaila
Kaniya, magpuyo diha sa Iyang tambag ug pakigkuyug sa Iyaha,
ang Tulo ka Persona, sa adlaw-adlaw.
Sa hataas kaayo nga panahon nga milabay, usa ka tawo o mga tawo
nagakatapok alang sa pag-kweston sa uniberso nga ilang gepuy-an
ug sila naghimo ug kalahian nga nga butang palibot kanila. Mao
kining mga butang ang nahitabo sa Hebruhanon 11. Niining mga
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butanga nga Iya kitang getawag kun kita adunay kaisog ug musugot
ug kumunyon diha sa ulo. Masinulondon diha Kaniya, aduna gayo’y
daghang bunga nga ikapakita. Mamahimo ikaw’ng usa ka tawo nga
muhimog ug kalahian sa imong kalibutan nga nahimutangan.
Manghinaot ko nga akong na-klaro kining usa ka nasaypan butang
nga maoy mituhop sa Kristyanismong katilingban. Nga kanang
mahimo na gani kang Kristohanon mao nana ang katapusan sa
estorya. Un unya ang “pag-apil sa simbahan nga imong napilian
matag-domingo” maoy magmentinar kanimo hangtod sa pagbalik
ni Hesus ug muadto kana dayon sa mansyon nga atoa mahimutang
sa bukid. Gustong kong hingpiton pagpapas kining panghunahunaa
nga dili panghunahuna sa Diyos. Ang Ginoo nagatawag niana
nga konsepto nga sayop nga relihiyon ug Laodicea, nga maoy
nakapasipok sa Iyang tiyan.
“Ang intensyon sa Diyos nga mao karon, aron nga pinaagi sa iglesia
ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa
mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit…”
Epeso 3:10
Mao kini ang intensyon sa Diyos DINHI KARON. Ang Iyang
kabubut-on mao nga mapasundayag ang Iyang mapilo-pilo nga
kaalam pinaagi sa Simbahan. Dili lang pinaagi sa indibidwal nga
naluwas, ug dili sa dili-makapaanak nga katilingban nga naminaw
sa mga diskurso sa partikular nga adlaw sa semana sa senina ug
kurbata…kundili pinaagi sa dagan sa kinabuhi, pinaagi diha sa
komyunidad sa mga magtotoo nga “natakdo ug nasumpay pinaagi
sa matag-usa ka lutahan nga gekapadapat diha niana,” sa mga tawo
nga diin ang mga gasa nagbalikos kaayo nga mga “membero sa usa
ug usa.” Dasok nga “usa sila sa kaing-kasing, sa gekasabotan, ug
sa katuyuan.” Nakigbugno diha sa panan-awon sa mga Buhat sa
magtotoo dili sa paghupot sa kabutangan, nasumpay sa uban—
“milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga
apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa
pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo,” ug “sa adlaw-adlaw
sila nanagpadayon sa paghiusa didto sa templo, ug sa pagpikaspikas
sa tinapay sa ilang kabalayan.” Ginlantaw nga katawhan sa Diyos
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bilang organismo—nagkahiusa, diha sa dagan sa nagkaubang
kinabuhi kana ang ganghaan sa Impyerno dili makabuntog. Ang
simbahan nga “binasihan sa pagtambong” nga relihiyon okay ra sa
mga Hindus ug Muslims, apan dili kini mao ang gesugdan ni Hesus
ug geordinahan.
Ang Iyang intensyon mao “karon, pinaagi sa Ekklesia,” pinaagi
sa Organismo nga tinuod ug dili lang grupo sa mga tawo nga
naay geapilan, kundili ang kinabuhi nabalikos—“nagsinugiray sa
ilang mga sala,” “nagtinabangay sa kabudlayon sa tagsa-tagsa,” ug
“naghigugmaay sa usa ug usa.” Kana mao ang klase sa kinabuhi nga
gustong tan-awon sa mga tawo. Kana mao ang klase sa kinabuhi
nga gihisgutan ni Hesus sa dihang miingon siya, “pinaagi sa atong
paghigugma sa usa ug usa” nan “ang tanang tawo mahibalo” nga
kini gekan sa langit [Juan 13]. Siya miingon nga kini “magpakaulaw
sa punuan ug kagamhanan.” Ang intensyon sa Diyos karon “pinaagi
sa Simbahan” nga mao nga pakaulawon sa publiko si satanas ug
ang tanang kapunoan ug kagahuman. Ug ang Iyang intensyon,
sumala sa kasulatan, mao “KARON” pinaagi sa simbahan nga
himuon Niyang tumbanan ang Iynag mga kaaway—dili lang sa
Iyahang ikaduhang pagbaik ug sa walay Katapusang Gingharian, sa
nahuman ng buluhaton, kundili KARON.
Ug, bitaw, wala kita naghisgot ug perpektong katilingban diha sa
nabulag nga isla. Wala kita naghisgot ug sosyal nga aktibista, dili sa
usa ka libo pa nga tuig ang muabot, dili dominyon nga tiyolohiya.
Dili nagkalumbid-lumbid nga unod, kundili krus…Naghisgot
kita ug mga Katawhan nga diin nag-ekspres sa nagkaubang
kinabuhi susama sa pag-ekspresa sa kinabuhi ni Hesus, isip Hari
sa tanang hari. Natawo Siyang anak sa gawas sa pasungan, nisakay
sa hinulamang asno, ug walay gayo’y iyahang kabutangan nga
naangkon—walay gahom, walay edukasyon, walay politikanhong
porma, walay “kaanyag o kaharianon aron naay maaghat Kaniya.”
Naghisgot kita’g usa ka tawo nga mahigugmaon ug mga tawo nga
maoy makakita sa ilang mga kasing-kasing ug madala niya didto
sa krus. Kita naghisgot ug nagpakita sa mga tawo sa eskandal sa
Iyang pagkahimugso ug Iyang Kinabuhi, ug sila Iyang getawag aron
mamahimong mangisda ug mga tawo. Para mamahimong kaparte
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sa Iyang Balay, Iyang “pinuy-anan.” Para mamahimong mga buhing
bato. “Sa una dili mga katawhan, para mamhimong katawhan.”
Mao kana ang kasing-kasing sa Diyos.
Dawata si Hesus nga taga-Nazareth, uban sa Geingharian nga
“wala niining kalibutana,” dili isip magbubuntog sa Roma o unsa pa
kaha nga nasura nga atong gepuy-an, o diha sa sistema sa
“simbahan.” Dawat Siya ingon nga yanong us ka Karpenterong Hari
nga nahigugma, ug nipasaylo, ug naghatag sa Iyang kinabuhi…ug
misugot sa pagbalikwad sa mga lamisa sa templo ug nihimo ug
bunal kun kinahanglan alang sa paghigugma sa Iyang Amahan ug
Iyang Balay.
Si Hesus misugot sa pagkwestyon sa uniberso nga Iyang gepuyan ug nausab kini, ug kita Iyang getawas nga susama ra nga klase
sa tawo. Kini dili pagbalhin laamang ug impormasyon. Kini usa
ka pagtawag diha sa pagkabalaan ug pagkonsagrasyon alang sa
katuyuan sa Diyos., ug sa pagtawag sa pagtuboy sa Iyang pananawon diha sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi. Luhod ug
pag-ampo. Kini usa ka pagtawag dili lamang pag-usab sa nakitang
kalibutang uniberso ug dili usab sa dili makita nga kalibutanong
uniberso. “Ang Iyang intensyon mao karon pinaagi sa Simbahan
aron mapasundayag ang Iyang kaalam, ang pinopilo nga kaalam sa
Diyos, didto sa kapunuan ug kagahuman” ug sa tibuok katawhan…
Busa, himua nga ang nagkalayong oling mulimpyo sa imong mga
ngabil ug kasing-kasing, lantaw ngadto sa Diyos, ug pagtawag,
“Ania ako, ipadala ako!”
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