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PASIUNA 
 

DIOSNONG PAGKABAHIN 
 

Diosnong Pagkabahin: Ang duha ka mga pulong daw nagkasumpaki – 

gipahayag nga ideya nga murag adunay hingpit nga panagkasumpaki 

sa mga pulong. 

 

Ang "Diosnon" nagpasabot nga adunay usa ka butang nga gikan sa 

Dios o nagagikan kaniya. Ang "Pagkabahin" mao ang buhat sa pagba 

hinbahin, pagbulag ngadto sa duha ka mga bahin, o nagahimo’g utla 

nan tali sa. 

 

Si Jesu-Kristo, ang Anak sa Dios, gitawag nga principe sa kalinaw 

(Isaias 9: 6). Sa panghitabo sa pagkatawo ni Kristo, ang mga anghel 

nagpahayag ug kalinaw sa yuta (Lucas 2:14) ug si Propeta Zacarias, 

ubos sa pagdihog sa Espiritu Santo, mipahayag nga si Jesus magagiya 

sa atong mga tiil ngadto sa dalan sa kalinaw (Lucas 1:67 ug 79). 

 

Sa wala pa siya mobalik ngadto sa langit, gihatag ni Jesus ang gasa sa 

kalinaw ngadto sa iyang mga sumusunod, nagasaad nga "Ang kalinaw 

ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw akong ihatag nganha kaninyo: 

Dili sama sa paghatag sa kalibutan, ang akong paghatag kaninyo. Dili 

magkaguol ang inyong kasingkasing, ni mahadlok" (Juan 14:27). 

 

Si Apostol Pablo naghisgot sa kalinaw nga anaa kang Jesus nga mola 

baw sa tawhanong pagsabot ug magtipig sa mga kasingkasing ug mga 

hunahuna sa mga magtotoo nga adunay kasigurohan diha kang Kristo 

(Filipos 4: 7). 

 

Busa sa unsa nga paagi nga atong gilangkit sa usa ka hugpong sa mga 

pulong ang sama sa "Diosnong pagkabahin"? Ang pulong "pagkaba 

hin" nagpahinumdom sa mga problema ug panagbangi, dili sa kalinaw 

ug panaghiusa. Kini nga konsepto sa Diosnong pagkabahin, bisan pa, 

makita sa Biblia sa mga pulong nga gipamulong ni Jesus mismo nga 

mipahayag: 
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 Nagdahum ba kamo nga mianhi ako aron sa paghatag ug pag 

 dinaitay dinhi sa yuta? Sultihan ko kamo, dili pagdinaitay kon 

 dili pagbahinbahin: Kay sukad karon sa usa ka balay adunay 

 lima nga mabahin, tulo batok sa duha, ug duha batok tulo.  Ang 

 amahan batok sa anak nga lalaki ug anak nga lalaki batok sa 

 amahan;  ang inahan batok sa anak nga babaye, ug ang anak 

 nga babaye batok sa inahan;  ang ugangan nga babaye batok 

 sa iyang umagad nga babaye, ug ang umagad nga babaye 

 batok sa iyang umagad nga babaye.  (Lucas 12: 51-53) 

 

Sa unsa nga paagi nga ang usa ka tawo nga adunay ngalan nga "princi 

pe sa kalinaw" ug nagbilin sa iyang mga sumusunod sa gasa nga labaw 

sa kinaiyahan nga kalinaw posibling nakahimo sa maong deklarasyon 

sama sa, "Ako mianhi aron sa pagdala ug pagkabahin? " 

 

Kini tungod kay si Jesus naghisgot bahin sa pagkabahin kansang tinub 

dan dili dautan, apan naggikan sa Dios mismo ug nagtuman sa iyang 

langitnong katuyoan. 

 

Kung atong dawaton nga ang Dios usa ka balaang magbabahin, nan 

kini nagpatungha sa uban nga importanting mga pangutana nga kina 

hanglang ikonsidera. Pila ka mga panahon, diha sa mga pagkabahin 

nga personal natong nasinati, nga ang Dios sa pagkatinuod ang numa 

hat sa atong mga kinabuhi inay si Satanas? 

 

Kasagaran atong gipasidunggan ang nadaut nga mga relasyon, mga 

panagbulag sa simbahan, ug ubang mga pagkabahin ingon nga buhat ni 

Satanas. Apan kini ba kanunay tinuod?   Pipila ba ka mga pagkabahin 

ang gipasiugdahan sa Dios aron matuman ang iyang mga katuyoan? 

Aduna ba gayu’y ingon niini nga butang sama sa diosnong pagkaba 

hin? 
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KAPITULO 1 
 

ANG DIOSNONG MAGBABAHIN 
 

Gikan sa sinugdanan sa panahon, ang Dios gihulagway nga usa ka 

magbabahin. Dili - siya dili maoy sinugdan sa kalibog nga nagbulag sa 

mga pamilya, nasud, ug mga organisasyon. Ang Biblia tin-aw nga 

nagpahayag nga "... Ang Dios, dili Dios sa kasamok, kondili sa pakig 

dait. Ingon sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan. " 

(1 Corinto 14:33). 

 

Ang pagkabahin nga ang hinungdan kasina, panag-away, kalibog, ug 

nagresulta sa dautan tin-aw nga dili gikan sa Dios: 

 

 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa pagka 

 bahin sa inyong kasingkasing, dili kamo managhimaya, ug dili 

 kamo magbakak sa kamatuoran. Kay kini nga kaalam dili 

 gikan sa kahitas-an, apan yutan-on, lawasnon, yawan-on. Kay 

 kung hain ang  kasina ug ang espiritu sa pagkabahin, atua usab 

 ang kagubot ug ang tanang mangil-ad nga buhat. Apan ang 

 kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna ulay, ug unya makigda 

 iton, maaghop, mapuanguron, puno sa kalooy, ug sa mga maa 

 yong bunga, walay panagbingkil ug walay pagkasalingkapaw. 

 Ug ang bunga sa pagkamatarung ginapugas sa pakigdait 

 alang kanila nga nagatinguha sa pakigdait. (Santiago 3:14-18) 

 

Sa matag higayon nga ang pagkabahin naggikan sa kasina, panag-

away, kalibog, ug dautan - pinaagi sa imong panggawi o sa uban - ang 

gigikanan yawan-on. Kinahanglan nga walay ingon nga pagkabahin 

diha sa Lawas ni Kristo. 

 

Si Judas nagpasidaan nga”... Adunay mga mayubiton sa katapusan nga 

kapanahonan, nga magagawi sa ilang kaugalingong mga kailibgon 

nga dili-diosnon. Kini sila mao ang nagabuhat sa mga panagbulag, 

mga lawasnon nga walay Espiritu. “(Judas 18-19) 
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Ang Gahum sa Panaghiusa 
 

Ang Biblia nagpadayag sa kamahinungdanon sa panaghiusa: 

 

 Ania karon, pagkamaayo ug pagkamalipayon gayud sa mga 

 managsoon nga magpuyo sa panaghiusa!  Kini sama sa bilil 

 hong lana sa ibabaw sa ulo, nga nagadaligdig ibabaw sa 

 bungot, bisan pa sa bungot ni Aaron: nga midaligdig sa liab sa 

 iyang bisti. Sama sa tun-og sa Hermon, nga nangatagak sa ka- 

 bukiran sa Sion: Kay didto gisugo ni Jehova ang panala 

 ngin, bisan sa kinabuhi nga walay kapatusan. (Salmo 133: 13) 

 

Didto - diin ang mga magtotoo nagkahiusa - ang dihog sa Dios nagsu 

go sa iyang mga panalangin. 

 

Sa dihang ang mga magtotoo nagasimba sa panaghiusa, ang presensya 

sa Dios gipasulod sa ilang taliwala. Sa pagpahinungod sa templo nga 

gitukod ni Haring Solomon... 

 

 Ug nahitabo nga ang magtutunog sa mga trumpeta ug mga 

 mag-aawit daw usa, aron sa paghimo ug usa ka lanog nga ma 

 dungog sa pagdayeg ug sa pagpasalamat kang Jehova; ug sa 

 diha nga ilang gipatugbaw  ang ilang tingog uban ang mga 

 trumpeta ug mga piyangpiyang ug mga tulonggon sa musika, 

 ug nagdayeg kang Jehova, nga nagaingon: Kay siya maayo; 

 kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay 

 katapusan: nga unya ang balay napuno sa panganod, bisan  

 ang balay ni Jehova; sa pagkaagi nga ang mga sacerdote wala  

 na makapadayon sa pag-alagad tungod sa panganod: kay ang 

 himaya ni Jehova nakapuno sa balay sa Dios.  

 (2 Cronicas 5: 13-14). 

 

Sa adlaw sa Pentecostes, sa dihang ang mga magtotoo nagkahiusa did 

to sa itaas nga lawak nga tiguman sa pag-ampo, ang gasa sa Balaang 

Espiritu gihatag nganha kanila ug ang gahum sa Dios gipakita sa milag 

rosong paagi (Mga Buhat 2). 

 

 

 

 

 

6 



Si Apostol Pablo nagtambag sa mga magtotoo... 

 

 ... Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga kamo 

 nga tanan magasulti sa mao ra nga butang,  ug nga walay mga 

 pagkabahinbahin sa taliwala ninyo; kondili mamahingpit kamo 

 sa usa ra ka hunahuna ug sa sama nga paghukom.  

 (1 Corinto 1:10) 

 

Siya naghatag ug panudlo sa duha ka nagkasangka nga mga babaye, 

nga magmalinawon ug maanaa sa sama nga panghunahuna diha sa 

Ginoo (Filipos 4: 2). 

 

Si Pablo naghisgot mahitungod sa "Pagtinguha sa pagbantay sa panag 

hiusa sa Espiritu diha sa gapus sa pakigdait "(Mga Taga-Efeso 4: 3). 

Siya usab nagpatin-aw nga ang dakong katuyoan sa mga gasa sa Bala 

ang Espiritu mao ang pagdala sa mga magtotoo ngadto sa "...Panaghi 

usa sa pagtoo ug sa pag-ila sa Anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong 

nga  tawo, ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo 

"(Mga Taga-Efeso 4:13). 

 

Ang panaghiusa taliwala sa mga magtotoo kanunay nga gihatagan ug 

gibug-aton diha sa Pulong sa Ginoo. Busa sa unsa nga paagi nga kita 

makapahayag nga ang Dios - nga sa makadaghan naghatag ug gibug-

aton sa panaghiusa - usa usab ka Diosnong magbabahin? Aduna bay 

butang sama sa diosnong pagkabahin ug aduna bay bisan unsa nga 

positibo mahitungod sa mga pagkabahin nga atong nasinati sa atong 

mga kinabuhi? 

 

Aron matubag kini nga mga pangutana, kita kinahanglan nga mobalik 

sa sinugdanan sa biblikanhong kasaysayan. 

 

Ang Unang Diosnong Pagkabahin 

 

Ang unang natala nga diosnong pagkabahin nahitabo sa dihang ang 

Dios mihingilin kang Satanas ug sa iyang mga sumusunod gikan sa 

Langit tungod sa ilang pagrebelde: 

 

 Naunsa ka pagkahulog gikan sa langit, Oh Lucifer  anak sa ka 

 buntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga 

 ikaw man unta ang nagalumppag sa mga nasud.  
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 Kay ikaw miingon diha sa imong kasingkasing: Ako mokayab 

 ngadto sa Langit, ituboy ko ang akong trono ibabaw sa mga 

 bitoon sa Dios: Ako magalingkod sa ibabaw sa bukid nga tigu 

 manan   sa kinatumyan nga dapit sa amihanan;  Ako mokayab 

 ibabaw sa kahitas-an sa mga panganod;  Ako mahimo nga 

 sama sa Hataas Uyamut. Apan ikaw pagadad-on ngadto sa 

 Sheol, sa kinahiladmang mga dapit sa langub.(Isaias14:12-15) 

 

Si Jesus mipahayag, "Nakita ko si Satanas ingon nga kilat nga nahulog 

gikan sa langit" (Lucas 10:18). Ang unang Pedro 2: 4 ug Judas 6 midu 

gang niini nga tudling nga ang mga anghel nga miduyog kang Satanas 

sa iyang pagrebelde usab nahimulag gikan sa presensya sa Dios. 

 

Kining unang Diosnong pagkabahin nagtukod ug espirituhanong panag 

bulag tali sa maayo ug dautan nga gipasa pinaagi sa panahon ug mo 

lungtad hangtud sa kahangturan. 

 

Sa Sinugdan 

 

Sa Genesis kapitulo1, sa atong unang pagpadayag sa Dios, siya 

namuhat na sa uniberso pinaagi sa parehong paglalang ug pagbahin. 

Ang Dios naglain sa kahayag gikan sa kangitngit (bersikulo 4); ang 

mga tubig ubos sa kalangitan gikan niadtong anaa sa itaas (bersikulo 

7); ug ang mamala nga yuta gikan sa mga katubigan (bersikulo 9); ug 

gibuhat niya ang mga kahayag aron mabulag ang adlaw gikan sa gabii 

(mga bersikulo 14-18). 

 

Sa dihang gisusi sa Dios ang mga resulta niining mga pagbahinbahin 

nga mga buhat, siya mipahayag nga kini maayo (bersikulo 31).  Ang 

Dios nagpahayag mahitungod sa iyang kaugalingon,  

 

 "Kay ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbahin sa da 

 gat, kansang mga balud nagdahunog..." (Isaias 51:15). 

 

Ang Genesis kapitulo 2 nagtala sa pagkabahin sa lalaki ug babaye: 

 

 Ug si Jehova nga Dios nagpahinanok kang Adan ug siya nahi 

 katulog; unya mikuha siya ug usa sa iyang mga gusok ug gitak 

 pan niya ug unod sa dapit niini;   
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 Ug ang gusok, nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tawo 

 gibuhat niya kini nga babaye, ug iyang gidala siya ngadto sa 

 lalaki. Ug miingon si Adan: Kini karon mao ang bukog sa 

 akong bukog ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga 

 babaye, kay gikuha siya gikan sa lalaki. (Genesis 2: 21-23) 

 

Diha sa unang buhat sa paglalang sa Dios, nakita nato siya nga namu 

hat sa labaw sa kinaiyahan nga nagalalang ug nagabahin sa pagtuman 

sa iyang piho nga mga katuyoan. Gikan sa pagsugod sa panahon 

sumala sa atong nahibaloan, ang Dios nahimong usa ka langitnon nga 

magbabahin ug ang iyang pagbahin anaa kanunay nahilinya sa iyang 

gipahayag nga mga katuyoan. 

 

Espirituhanong Pagkabahin 

 

Diha sa hingpit nga palibot sa Tanaman sa Eden, ang Dios nagtukod ug 

usa ka mahinungdanon nga espirituhanong pagkabahin: 

 

 Ug gikuha ni Jehova nga Dios ang tawo ug gibutang siya sa 

 tanaman sa Eden, aron kini iyang atimanon ug bantayan. Ug si 

 Jehova nga Dios nagsugo sa tawo nga nagaingon: makakaon 

 ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy sa pag-ila 

 sa maayo ug dautan, dili ka magkaon nini; kay sa adlaw nga 

 mokaon ka niini, mamatay ka gayud. (Genesis 2: 15-17) 

 

Kining espirituhanong pagkabahin tali sa maayo ug dautan naghatag sa 

katawhan ug gahum sa pagpili: Siya mahimong mosukol batok sa Dios 

o mopili sa pagsugot kaniya.  Kini nag-establisar sa pasikaranan nga 

ang mga balaod sa Dios kanunay nga naglangkob sa pagbulag, apan 

sila wala gihatag aron sa dili-makatarunganon nagdili kanimo, apan 

aron makahimo ka sa pagpuyo diha sa malipayon ug may katagbawan 

nga kinabuhi. 

 

Pagkaanindot unta nga kinabuhi ang matagamtaman ni Adan ug Eva 

kung sila nakahimo pa sa lahi nga mga pagpili. Apan sa wala damha, 

ang Genesis kapitulo 3 nag-asoy sa makapasubo nga sugilanon sa ilang 

pagkahulog ngadto sa sala pinaagi sa iyang pagsalikway sa Diosnong 

pagkabahin sa Dios: 
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 Karon ang bitin labaw nga malalangon kay sa bisan unsang 

 mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga  Dios. Ug 

 siya miingon  ngadto sa babaye, diay, ang Dios nag-ingon: 

 Dili kamo makakaon sa tanan nga kahoy sa tanaman? Ug ang 

 babaye mitubag sa bitin: Makakaon kami sa bunga sa mga 

 kahoy sa tanaman: Apan sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tana 

 man, miingon ang Dios; dili kamo magkaon niana,  bisan mag 

 hikap niana, aron kamo dili mamatay. Ug ang bitin miingon sa 

 babaye: Dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaloan sa Dios, 

 nga sa adlaw nga kamo mokaon niini mangabuka ang inyong 

 mga mata, ug mahimo kamo nga sama sa Dios, nga manghi 

 balo sa maayo ug sa dautan. Ug sa hingkit-an sa babaye nga 

 ang kahoy maayo nga kan-on ug nga kini makapalipay sa 

 mata, ug nga ang kahoy takus nga tinguhaon aron makapahi 

 mong makinaadmanon sa tawo, mikuha siya sa bunga niini ug 

 mikaon, ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban 

 niya, ug mikaon siya. Ug nangabuka ang mga mata nilang 

 duha, ug sila nanghibalo nga sila hubo, ug nanagtahi sila sa 

 mga dahon sa higuera, ug nanagbuhat ug mga tapis alang sa 

 ilang kaugalingon. (Genesis 3: 1-7) 

 

Ang unang sala sa katawhan mao ang pagbaliwala sa pagbulag nga gi-

establisar sa Dios. Ang pagkabahin tali sa maayo ug dautan gihimo 

alang sa ilang kaayohan, apan si Adan ug Eva nagbaliwala niini nga 

linya sa panagbulag,  mikaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dau 

tan, ug ang sala misulod sa ilang hingpit nga palibot. Pinaagi sa ilang 

mga kalapasan, gibuhat nila ang hinimo-sa-tawo nga bung-aw, usa ka 

bung-aw tali sa ilang kaugalingon ug sa ilang Magbubuhat. 

 

Agi’g tubag sa ilang sala, ang Dios pag-usab nagbahin, nagabulag 

kang Adan ug Eva gikan sa matahum nga tanaman sa Eden: 

 

 Ug miingon si Jehova nga Dios, "Ania karon, ang  tawo nahi  

 mo nga ingon nga usa kanato," sa pagkahibalo sa maayo ug 

 dautan; ug karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug 

 mokuha usab sa kahoy sa kinabuhi, ug mokaon, ug mabuhi sa 

 gihapon –  
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 Tungod niini gihinginlan siya ni Jehova nga Dios gikan sa 

 tanaman sa Eden,aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kani 

 ya. Busa gipapahawa niya ang tawo, ug gibutang niya sa may 

 silangan sa tanaman sa Eden ang mga querubin ug ang siga sa 

 usa ka espada  nga nagalisoliso, aron sa pagbantay sa dalan sa 

 kahoy sa kinabuhi.(Genesis 3: 22-24) 

 

Ang pagpalagpot ni Adan ug Eva gikan sa tanaman sa pagkatinuod 

maoy usa ka buhat sa kalooy sa Dios, kay kon sila nakakaon sa kahoy 

sa kinabuhi human sila nakasala, sila unta naglungtad sa kahangturan 

sa ilang pagkahimulag sa Dios. 

 

Pagsumpay sa Dagkong Bahin 

 

Ang Dios wala maghimo sa kal-ang tali sa iyang kaugalingon ug sa 

iyang mga linalang. Ang sala maoy hinungdan sa pagkabahin tali sa 

katawhan ug sa Dios: 

 

 Apan ang inyong mga kasal-anan maoy nagapahamulag kanin 

 yo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa 

 iyang nawong gikan kaninyo, aron siya dili makadungog. 

 (Isaias 59: 2) 

 

Kining dagkong bahin nga gibuhat sa sala masumpay lamang pinaagi 

sa paghalad ug dugo, tungod kay kon walay pagpaagas sa dugo walay 

kapasayloan sa sala (Mga Hebreohanon 9:22). Ang Dios ang nagbuhat 

sa unang halad sa dugo alang sa sala. Unya iyang gisul-oban si Adan 

ug si Eva sa panit sa gipatay nga mananap nga simboliko sa pagtabon 

pinaagi sa pagkamatarung nga naangkon tungod sa dugo. 

 

Sukad niadtong panahona, ang mga magtotoo sa Daang Tugon nanga 

luwas pinaagi sa pagtan-aw ngadto sa krus tungod sa paghalad sa dugo 

sa mga mananap. Kita naluwas pinaagi sa pagtan-aw balik ngadto sa 

krus ug pinaagi sa pagdawat sa dugo nga sakripisyo sa atong Manlu 

luwas, si Jesu-Kristo: 

 

Apan si Kristo nga miabot nga usa ka labawng sacerdote sa 

mga maayong butang nga moabot, pinaagi sa labing dako ug  
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labing  hingpit  nga  tabernaculo, nga dili binuhat sa mga ka 

mot, nga kong sayron dili niining pagkabuhata; dili usab 

pinaagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating baka, kondili 

pinaagi sa iyang kaugalingong dugo misulod sa makausa 

ngadto sa dapit nga balaan, sa nakab-ot ang walay katapusan 

nga pagtubos alang kanato. Kay kon ang dugo sa mga toro nga 

baka ug sa mga kanding, ug ang mga abo sa usa ka dumalaga 

nga baka nga gisablig kanila nga mga mahugaw, nagapa 

balaan ngadto sa pagkahinlo sa unod: Unsa ka labaw pa 

gayud ang dugo ni Kristo, nga pinaagi sa Espiritu nga walay 

katapusan naghalad sa iyang kaugalingon nga walay buling 

ngadto sa Dios, magahinlo sa inyong kaisipan gikan sa patay 

nga mga buhat sa pag-alagad sa Dios nga buhi? Ug tungod 

niini nga hinungdan siya mao ang tigpataliwala sa bag-o nga 

tugon, nga pinaagi sa kamatayon, alang sa pagtubos sa mga 

paglapas nga nahisakop sa nahauna nga tugon, sila nga gita 

wag makadawat sa saad sa panulondon nga walay katapusan. 

(Hebreohanon 9: 11-15) 

 

Ang makasasala nga pagkabahin tungod sa pagsupak sa tawo wala 

pasiugdahi sa Dios, apan usa kini sa giayo niya sa dihang iyang gipa 

dala ang iyang Anak, si Jesu-Kristo, aron mamatay alang sa atong mga 

sala: 

 

 Apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingong gugma 

 alang  kanato, nga, sa makasasala pa kita, si Kristo namatay 

 alang kanato. Busa, labi na gayud, nga ginapakamatarung kita 

 karon diha sa iyang dugo, kita maluwas gikan sa kaligutgut 

 pinaagi kaniya. Kay  kong, sa mga kaaway pa kita, gipasig-uli 

 kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak, labi 

 na gayud nga gipasig-uli kita, malinuwas kita tungod sa 

 iyang kinabuhi. Ug dili lamang niini, kondili kita usab naga 

 himaya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga 

 pinaagi kaniya nadawat nato ang pagtabon sa sala.  

 (Roma 5: 8-11) 

 

Ang dakong bung-aw sa panagbulag tali sa Dios ug sa tawo gisumpay 

sa makausa ug alang sa tanan pinaagi ni Jesu-Kristo sa dihang namatay 

Siya  sa krus alang sa kasal-anan sa tanang katawhan: 
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 Kay siya (si Jesus) mao ang atong pakigdait nga naghimo sa 

 usa sa duruha, nga maoy nagguba sa bungbung nga nakapabu 

 lag sa gipaila niya, pinaagi  sa iyang unod ang panagkaaway, 

 bisan ang balaod sa  kasugoan nga nagsakop sa mga tuloma 

 non, aron gikan sa duruha mahimo niya diha sa iyang kaugali 

 ngon ang usa ka bag-ong tawo, sa ingon niini naga buhat siya 

 sa pakigdait; ug aron makapagpasig-uli ngadto sa Dios kanila 

 nga duruha diha sa usa ka lawas pinaagi sa krus, sa napasig-

 uli niya ang panagkaaway pinaagi niini. Ug sa nakaanhi siya 

 nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga atua sa halayo, ug pakig 

 dait kanila nga ania sa haduol: Kay piaagi  kaniya ang usa ug 

 usa kanato may pultahan diha sa usa ka espiritu ngadto sa 

 Amahan. (Efeso 2: 14-18) 

 

Ang sala nga nagbulag kanimo gikan sa mahigugmaong Dios nawag 

tang pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus. Ang pagkabahin tali kani 

mo ug sa Dios giwagtang sa diha nga ikaw mitoo ug mibuhat niining 

dako nga kamatuoran pinaagi sa pagdawat kang Kristo ingon nga 

imong personal nga manluluwas. Ang Dios naghatag kanimo ug kapi 

lian sa pagpuyo sa espirituhanong kangitngit sa sala o sa kahayag sa 

bag-ong kinabuhi. Ang pagpili imoha: 

 

 Unya si Jesus misulti pag-usab kanila,  nga  nagaingon: Ako 

 mao ang kahayag sa kalibutan: siya nga mosunod kanako dili 

 magalakaw sa kangitngit, apan adunay kahayag sa kinabuhi. 

 (Juan 8:12) 

 

Si Jesus mipahayag, "... Ako mianhi niining kalibutana alang sa 

paghukom [sama sa magbabahin, aron nga adunay panagbulag tali sa 

nagtoo kanako ug niadtong nagsalikway kanako], aron  ang dili-

makakita makakita ug ang makakita mangabuta. " (Juan 9:39, AMP)  

Usa sa balaan nga katuyoan ni Kristo mao ang paglain - aron sa 

paghimo ug pagkabahin - tali sa mga nagtoo ug niadtong nagsalikway 

kaniya. 

 

Si Jesus miingon, "Walay bisan kinsa nga arang makaalagad ug duha 

ka agalon; kay magadumot siya sa usa ug mahigugma sa usa: kun ma 

gadapig ba hinoon sa usa ug magatamay sa usa"... (Mateo 6:24). Ikaw 

dili mahimo nga neyutral sa espirituwal. 
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Adunay duha ka mga paagi sa pagtukod sa imong kinabuhi, mahimong 

diha kang Jesu-Kristo o sa nagakaunlod nga balas sa kalibutan (Mateo 

7: 24-27). 

 

Adunay duha ka espirituhanong agianan ug duha ka mga ganghaan nga 

nahimutang sa imong atubangan, balaang mga pagkabahinbahin nga 

nagagiya sa bisan hain sa kalaglagan o kinabuhi. Si Jesus miingon: 

 

 Sumulod kamo sa pultahan nga masigpit; kay dako ang pulta 

 han, ug sangkad ang dalan, nga padulong  ngadto sa kalagla 

 gan, ug daghan ang nagasulod agi  niini:Tungod kay masigpit 

 ang pultahan,ug hiktin ang dalan, nga nagapadulong ngadto 

 sa kinabuhi, ug diyutay ra ang mga nakakaplag niini.  

 (Mateo 7: 13-14) 

 

Ikaw nagasulod sa sigpit nga dalan nga nagapadulong sa kinabuhi pina 

agi sa pagpili sa paglakaw sa dalan sa Dios. Ang Dios nagbutang sa 

imong atubangan niining langitnong pagkabahin, ang pagpili sa espiri 

tuhanong kinabuhi o kamatayon: 

 

 Gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi niining  adlawa ... 

 nga gibutang ko sa imong atubangan ang  kinabuhi ug kama 

 tayon, ang mga panalangin ug ang  mga tunglo; busa pilia 

 ang kinabuhi, aron ikaw ug   ang imong mga kaliwatan mabu 

 hi ug mahigugma kang Jehova nga imong Dios, motuman sa 

 iyang  tingog, ug mogunit kaniya. Kay siya mao ang imong 

 kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw...  (Deutero 

 nomio 30: 19-20) 

 

Kon imong dawaton si Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, 

imong gipili ang kinabuhi. Kon gisalikway mo siya, gipili nimo ang 

kamatayon: 

 

 Ug kini mao ang pagpamatuod, nga ang Dios naghatag kana 

 to sa walay katapusan nga kinabuhi, ug kining kinabuhia anaa 

 sa iyang Anak. Ang nakapanag-iya sa Anak may kinabuhi;  ug 

 ang wala magapanang-iya sa Anak sa Dios, walay kinabuhi.  

 (1 Juan 5: 11-12) 
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Ang pagpili sayon ra. Pilia ang kinabuhi. 

 

Kon ikaw wala pa matawo pag-usab nga magtotoo, hunong karon 

dayon - sa dili ka pa magpadayon niining libroha. Isugid ang imong 

sala, ilha si Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, ug wagtanga 

ang panagbulag tali kanimo ug sa Dios. Kini nga gintang kinahanglan 

nga masirad-an aron ikaw sa tinuod makasabot sa nahibilin niining 

libroha tungod kay ang diosnong pagkabahin sa Dios masabtan lamang 

sa usa ka espirituhanong hunahuna. 
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KAPITULO 2 
 

BIBLIKANHONG MGA PAGKABAHIN 

 
Sa miaging kapitulo, imong nadiskobrehan kon sa unsang paagi ang 

Dios namuhat labaw sa kinaiyahan nga nagabahin pinaagi sa mga 

buhat sa paglalang. Ikaw nagtuon mahitungod sa diosnong pagkabahin 

tali sa maayo ug sa dautan nga nahitabo sa langit ug didto sa Tanaman 

sa Eden. Ikaw nakakat-on mahitungod sa dako nga bung-aw tali sa 

Dios ug sa katawhan ingon nga resulta sa sayop nga mga pagpili nga 

gihimo ni Adan ug Eva ug giunsa ni Jesus pagsumpay kana nga panag 

bulag pinaagi sa iyang pagsakripisyo sa krus. 

 

Ang Dios dili buot nga adunay bisan kinsa nga malaglag, busa ikaw 

kanunay nga makakita kaniya nga namuhat sa kalibutan nga naga 

hangyo sa makasasala nga katawhan nga mopili sa kinabuhi ug makig 

dait uban kaniya. 

 

Apan ingon sa imong nahibaloan, ang Dios usab usa ka magbabahin. 

Atong tan-awon ang pipila sa unang pagbahin nga natala sa Biblia ug 

sa labaw sa kinaiyahan nga mga katuyoan nga gihimo sa Dios pinaagi 

kanila. 

 

Si Cain Ug Abel 

 

Usa sa mga dagkong diosnong pagkabahin nga natala sa Daang Tugon 

mao ang tali ni Cain ug Abel, ang mga anak ni Adan ug Eva. 

 

 Ug si Abel magbalantay sa mga carnero, apan si Cain mag-uu 

 ma sa yuta. Ug sa nagairog ang panahon si  Cain nagdala gi 

 kan sa abot sa yuta ingon nga halad  ngadto kang Jehova.  Ug 

 si Abel nagdala sa mga panganay sa iyang mga carnero ug sa 

 mga matambok niini. Ug gitamod ni Jehova si Abel, ug ang 

 iyang halad.  Apan kang Cain ug sa  iyang halad wala siyay 

 pagtamod. Ug nangisog si Cain sa hilabihan gayud, ug nangil-

 ad ang iyang panagway. Ug si Jehova miingon kang Cain:  
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 Nganong nasuko ka ug nganong nangil-ad ang imong panag 

 way? Kon maayo ang imong ginabuhat kini dili ba pagadaye 

 gon? Ug kon dili ka magbuhat ug maayo, ang sala nagahay-ad 

 sa ganghaan; ug kanimo mamao ang iyang tinguha; apan ikaw 

 magabuot niini. " (Genesis 4: 2-7, NIV) 

 

Si Cain nagdala sa bunga sa yuta ingon nga halad ngadto sa Dios, sam 

tang si Abel naghalad sa panganay sa iyang carnero. Ang Dios mida 

wat sa halad ni Abel, ug misalikway sa kang Cain. Ang nahibilin sa 

Genesis kapitulo 4 nagsaysay kung giunsa ni Cain pagkasuko nga 

iyang gipatay ang iyang igsoon ug gisilutan siya sa Dios tungod sa 

iyang sala. Ang halad ni Abel gihimo sa pagtuman sa gikinahanglan 

alang sa dugo nga sakripisyo nga gisugdan sa Dios, apan wala si Cain. 

Ang iyang halad maoy puli nga halad sa bunga sa iyang mga kahago 

nga nagsimbolo sa kinaugalingong-pagpaningkamot. 

 

Ang diosnon nga pagkabahin niini nga panig-ingnan tin-aw: Kung 

buhaton nimo kung unsa ang husto dawaton ka, apan kung dili nimo 

buhaton kon unsa ang husto nan ang sala naghulat sa imong pultahan 

ug makabuntog kanimo. Ang Dios naghimo sa diosnon nga pagkaba 

hin tali sa husto ug sayop. Ikaw makahimo sa bisin hain sa duha 

mosurender niini o modumala niini. Ikaw ang mopili. 

 

Ang Pagkabahin Sa Mga Nasud 

  

Usa ka diosnong pagkabahin nga nakaapekto sa padulngan sa tibook 

kalibutan nahitabo sa dapit nga gitawag ug Babel: 

 

 Ug ang tibook nga yuta may usa lamang ka sinultihan, ug usa 

 usab ka pinulongan. Ug nahitabo, samtang sila mipanaw gikan 

 sa sidlakan, sila nakakaplag sa usa ka patag nga yuta sa Shi 

 nar; ug sila mingpuyo didto. Ug sila nanag-ingon ang usa  ug 

 usa: Umari kamo magbuhat kita ug tisa, ug pagbahon ta ug 

 maayo. Ug sila adunay tisa nga gigamit nga alili alang sa bato, 

 ug may salong nga alili sa apog. Ug sila miingon "Umari 

 kamo, maghimo kita alang kanato ug usa ka lungsod ug torre, 

 nga ang iyang bubungan moabot sa  langit,  ug kita magbuhat 

 alang kanato ug usa ka ngalan. kay tingali unya kita pagapat 

 laagon sa halayo sa tibook nga nawong nga yuta.  
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 Ug nanaug si Jehova sa pagtan-aw sa lungsod, ug sa torre: 

 nga gitukod sa mga anak sa mga tawo. Ug si Jehova miingon, 

 ania karon, ang katawhan may usa ka lungsod, ug usa lamang 

 ka pinulongan silang  tanan; ug kini mao ang ginasugdan nila 

 sa pagbuhat; ug karon walay bisan unsa nga makapugong ka 

 nila sa ilang gihunahuna nga buhaton. Umari kamo, manga 

 naug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron 

 sila dili makasabot sa usag usa. Busa gipapatlaag sila ni 

 Jehova sa halayo sa ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta: ug 

 ilang gibiyaan ang pagtukod sa lungsod. Tungod niini ang nga 

 lan niadto gitawag nga Babel; kay didto gilahugay ni Jehova 

 ang mga sinultihan sa tibook nga yuta: ug gikan didto gipapat 

 laag sila ni Jehova sa nawong sa tibook yuta. (Genesis 11: 1-9) 

 

Unsa unta ang nahitabo kung kining mga tawhana nagpadayon sa pag 

tigum ug pagtapos sa ilang magarbohon nga pasalig? Ang Dios mismo 

ang naghatag sa tubag: Siya mipahayag nga"...walay ilang gihunahuna 

nga buhaton nga dili nila mahimo alang kanila" (Genesis 11: 6, AMP). 

 

Busa pag-usab - sa Pulong sa Dios ug aron matuman ang iyang balaan 

nga mga katuyoan - ang Dios naghimo sa diosnong pagkabahin. Siya 

naglahugay sa ilang pinulongan ug, isip resulta, ang proyekto nahu 

nong, ang mga tawo nagkatibulaag, ug ang mga nasud sa ngadto-ngad 

to naporma. Ang ilang dautan nga mga plano nawakli pinaagi sa dios 

nong pagkabahin.  

 

Usa ka Tawo Ug Ang Kalibutan 

 

Sunod, kita gipailaila sa usa ka tawo nga ginganlan ug Noe. Paggahin 

ug panahon sa pagbasa sa iyang istorya sa Genesis mga kapitulo 6-8. 

 

Daghan kaayo ang dautan sa kalibutan sa panahon ni Noe nga ang 

Dios nakahukom nga kinahanglan niyang laglagon ang iyang nila 

lang. Sa dihang gipadala sa Ginoo ang baha sa paglaglag sa tibook 

yuta, si Noe lamang, ang iyang pamilya, ug ang mga mananap nga gisu 

go sa Dios kaniya nga pagadad-on sa arca ang naluwas. 
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Sa makausa pa, ang Dios naghimo sa usa ka diosnon nga pagkabahin 

tali sa maayo ug dautan. Ang tanan nga anaa sa arca - usa ka espirituha 

non nga tipo sa anaa kang Kristo Jesus – ang naluwas gikan sa kapu 

ngot sa Dios. 

 

Ang Pagbiya Ni Lot 

 

Ang laing diosnon nga pagkabahin nahitabo sa dihang ang Dios nagpa 

kita sa usa ka tawo nga ginganla’g Abram - sa ulahi ginganlan pag-

usab sa Dios ug Abraham. Si Jehova miingon kang Abraham, "... Paha 

wa ka gikan sa imong yuta, ug gikan sa imong kaubanan, ug gikan sa 

balay sa imong amahan, ngadto sa usa ka yuta nga akong ipakita kani 

mo ... "(Genesis 12: 1). 

 

Timan-i nga si Abraham mobiya sa iyang kaliwatan. Apan, sa Genesis 

12: 4 atong mabasa, "Busa milakaw si Abram, ingon sa gisulti ni Jeho 

va kaniya; ug si Lot miuban kaniya." Usa ka mubo nga pamahayag, 

apan usa nga adunay lalum nga kahulogan. Si Abraham mipakuyog 

kang Lot uban kaniya sa diha nga siya mibiya sa Haran, ug ang mga 

problema ni Lot nahimong mga problema ni Abraham. 

 

Si Lot ug ang iyang pamilya walay laing mahimo gawas sa kasamok 

alang kang Abraham. Ang mga problema una nga mitungha sa diha 

nga ang yuta dili na makahimo sa pagsuporta sa parehong mga kalala 

kin-an ug sa ilang kahayopan, nga miresulta sa panagbangi tali sa ilang 

mga magbalantay sa carnero.  Ang Genesis 13, nagtala kon giunsa ni 

Abraham paghatag si Lot ug oportunidad sa pagpili sa yuta ug mobu 

lag gikan kaniya.  Imbis nga mopili sa pagpanag-iya sa usa ka dapit sa 

Canaan, si Lot mipili nga mopuyo duol sa Sodoma ug Gomorra. Kini 

nindot ug tambok nga dapit, apan ang mga ciudad napuno sa maka 

sasala, tigsimba ug diosdios nga mga tawo. Usahay ang mga butang 

nga maayo tan-awon sa gawas dili kaayo maayo kung imo ning tan-

awon pinaagi sa mga mata sa pagtoo. Nganong  wala man pilia ni Lot 

ang yuta sa Canaan? Ang Yutang Saad dako kaayo ug makahimo 

kaayo sa pagsuporta kaniya ug ni Abraham. 

 

Ang Genesis 14 nagtala kon giunsa ni Abraham pagluwas si Lot sa 

dihang siya gibihag sa kaaway.  
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Ang Genesis 19 nagrekord sa katapusang paghukom sa Sodoma ug 

Gomorra ug giunsa ni Abraham pagpangaliyupo aron maluwas si Lot. 

Sa dihang miabot ang anghel aron sa pagluwas ni Lot ug sa iyang pa 

milya gikan sa kalaglagan sa Sodoma, si Lot misulay sa pagdani sa 

iyang mga umagad nga lalaki nga mokuyog kanila, apan sila nagdumili 

ug nagbugalbugal kaniya. Atol sa pagbakwit, ang asawa ni Lot milingi 

sa paglapas sa mga instruksyon sa Dios ug siya namatay. Ang mga 

anak nga babaye  ni  Lot  sa ulahi nakighilawas sa duol nga kabanay 

tungod  kay ang  ilang  mga  bana nangamatay sa Sodoma.  Ikaw naka 

sabot na ba kung nganong giingnan sa Dios si Abraham sa pagbiya sa 

iyang mga kaliwatan? 

 

Samtang ikaw nagpanaw ngadto sa imong kaugalingon nga espirituha 

nong destinasyon,  ikaw usab, gikinahanglan nga mobiya sa pamilya o 

mga higala. Ang pipila ka mga panagbulag tingali yano nga resulta 

lamang sa imong panginahanglan nga magpadayon sa sunod nga bahin 

sa imong espirituhanong panaw. Apan aduna tingali’y mga panahon sa 

dihang ang Dios mosugo kanimo sa pagbulag gikan sa usa ka tawo, ug 

kung ug sa dihang siya mosulti niini, kinahanglan nimo kini nga 

buhaton! Kung dili ka mosunod ug ikaw magpabilin nga molanggikit 

sa maong tawo, ang ilang mga problema mahimo nga imong mga 

problema. 

 

Pagkahuman lamang sa pagbulag gikan kang Lot nga misulti ang Dios 

ngadto kang Abraham sa makausa pa... "Ug si Jehova miingon kang 

Abram, human nga si Lot nahimulag gikan kaniya... "(Genesis 13:14). 

Si Abraham modawatay na sa mga detalye sa iyang diosnong destina 

syon, ug kini nahitabo human sa iyang pagkahimulag gikan kang Lot. 

 

Ang Dios ba mipakita na kanimo sa usa ka tawo o usa ka butang diin 

ikaw kinahanglan nga mobulag? Ikaw dili makadawat ug pagpadayag 

sa sunod nga lakang sa imong panaw padulong sa imong destinasyon 

hangtud nga imo kining buhaton. Unsay gisugo sa Dios nga imong 

biyaan? Unsa ang diosnong pagkabahin nga iyang gipangayo kanimo 

nga pagabuhaton apan wala nimo panumbalinga? Unsa nga mga kali 

sud nga imong nasinati tungod kay ikaw wala mohimo sa tanan nga 

pagbulag? Unsa ang nagabira kanimo balik sa karaang kinabuhi? 
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Ang Pagkabahin Sa Mga Nasud 

 

Daghang lain nga diosnong mga pagkabahin ang nahitabo sa kasugiran 

sa pagpanganak sa nasud sa Israel. 

 

Si Isaac gikan kang Ismael. Si Ismael usa ka bata nga gipanganak 

pinaagi sa unod gikan sa relasyon tali ni Abraham ug sa sulugoong 

babaye. Si Isaac gipakatawo ingon nga gisaad nga anak sa Dios.Miabot 

ang punto sa dihang ang Dios nagkinahanglan kang Ismael (ang unod) 

nga ibulag gikan kang Isaac (ang anak sa saad).  Kini pagahisgutan nga 

detalyado sa kapitulo 9 niini nga pagtuon " Ang Pagkabahin Sa Unod 

Ug Espiritu " . 

 

Si Jacob gikan kang Esau. Sukad sa pagkatawo, adunay labaw sa 

kinaiyahan nga diosnong pagkabahin tali sa mga anak nga lalaki ni 

Isaac, si Esau ug Jacob. Si Esau mao ang panganay nga anak ug maka 

dawat sa katungod sa pagkatawo ug sa panalangin, apan si Jacob 

miangkon niini ug dayon mikalagiw gikan sa kasuko sa iyang igsoon. 

Si Jacob adunay  diosnong destinasyon ug nakalahutay sa daghang 

mga panagbulag aron ang mga katuyoan sa Dios matuman sa iyang ki 

nabuhi. 

 

Si Jose gikan sa iyang mga kaigsoonan. Ang anak nga lalaki ni 

Jacob, si Jose, maoy lain usab nga pananglitan sa diosnong pagkabahin 

nga namuhat. Gibudhian sa iyang kaugalingong mga igsoon, si Jose 

nahimulag sa iyang pamilya ug sa kinabuhi nga iyang nahibaloan mao 

ang pagluwas sa katawhan sa Dios ug ang nailhan nga kalibutan kani 

adto gikan sa gutom. Ikaw mas mahibalo ug daghan mahitungod niini 

nga mga pagkabahin  nga nahitabo sa iyang kinabuhi sa kapitulo 6 

niini nga pagtuon sa "Ang Pagkabahin Sa Panan-awon." Ang Biblia 

nagpakita sa labaw sa kinaiyahan sa Diosnon nga mga panalangin nga 

anaa kang Jose samtang gihulagway ingon nga"...nahimulag gikan sa 

iyang mga kaigsoonan"(Deuteronomio 33:16 ). 

 

Israel gikan sa Ehipto. Usa sa pinakadako nga pagkabain sa Daang 

Tugon nga mga kapanahonan nahitabo sa dihang gipahigawas sa Dios 

ang iyang katawhan, ang Israel, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. 

Human sa kamatayon ni Jose, usa ka bag-ong magmamando miabot sa 

Ehipto. Pagbati nga nahulga pinaagi sa paspas nga pagdaghan ug pana 
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langin sa mga Israelita diha sa ilang taliwala, kining bag-ong Faraon 

miulipon sa katawhan sa Dios. 

 

Sulod sa 400 ka mga katuigan, ang mga Israelita nag-antus sa mapintas 

nga gapus sa pagkaulipon. Sa katapusan, usa ka tawo nga ginganla’g 

Moises ang nagdala sa Israel sa maayong balita sa plano sa Dios sa 

pagluwas: 

 

 Tungod niini, mag-ingon ka sa mga anak sa Israel:  Ako mao si 

 Jehova, ug ako magadala kaninyo sa gawas sa mga mabug-at 

 nga mga lulan sa mga Ehiptohanon, ug pagabawion ko kamo 

 gikan sa pagkaulipnan nila, ug pagatubson ko kamo uban sa 

 bukton nga tinuy-od, ug uban sa dagkong mga paghukom: Ug 

 pagakuhaon ko kamo ingon nga akong katawhan, ug ako 

 mainyong Dios, ug managpakaila kamo nga ako si Jehova nga 

 inyong Dios, nga nagapagula kaninyo gikan sa ilalum sa mga 

 mabug-at nga lulan sa Ehiptohanon. Ug pagadad-on ko kamo 

 ngadto sa sulod sa yuta, nga gipanumpa ko sa paghatag kang 

 Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob; ug igahatag ko kini 

 kaninyo nga panulondon: Ako mao si Jehova. Ug si Moises 

 misulti sa ingon sa mga anak sa Israel: apan sila wala magpa 

 nimati kang Moises tungod sa kasakit sa espiritu, ug tungod sa 

 mapintas nga kaulipnan. (Exodo 6: 6-9) 

 

Ang Dios buot nga luwason ang Israel ug nagpadala’g manluluwas 

ngadto kanila, apan sila nahasol pag-ayo nga wala gani nila madungog 

ang mensahe. Buot sa Dios nga ikaw makagawas gikan sa usa ka bu 

tang, aron mabulag ka gikan sa pagkaulipon pinaagi sa diosnong pagka 

bahin? Nagapaminaw ka ba sa iyang mensahe, o ikaw ba nagbakho 

nga ikaw nagakasipyat sa Pulong sa Dios nganha kanimo nga kini mao 

na ang panahon nga mogawas gikan sa pagkabihag sa usa ka tawo, usa 

ka problema, usa ka emosyon o sala? 

 

Tungod kay si Faraon sublisubling nagdumili sa pagbuhi sa Israel 

gikan sa pagkaulipon, ang Dios nagpadala ug sunodsunod ka napulo ka 

makalilisang nga mga katalagman sa Ehipto. Ang Dios mihimo ug 

pagkabahin tali sa mga Ehiptohanon ug giluwas ang mga Israelita 

samtang kini nga mga hampak miabot sa yuta. Ang Dios miingon, "... 

Ako magbutang ug usa ka ulang tali sa akong katawhan ug sa imong 

katawhan" (Exodo 8:23).  
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Kini nga pagkabahin miabot tungod sa Pulong ni Jehova ug sa pagdu 

mili ni Faraon sa pagtuman niini - ang sama nga hinungdan sa daghang 

diosnon nga mga pagkabahin nga nahitabo sa kinabuhi sa usa ka 

magtotoo. 

 

Human sa siyam nga mga hampak, ang Ginoo mipahayag "Usa pa ka 

hampak igapadala ko sa ibabaw ni Faraon, ug sa ibabaw sa Ehipto 

human niana siya magatugot kaninyo sa pagpalakaw gikan dinhi; sa 

dihang magatugot na siya sa pagpalakaw kaninyo, sa walay duhadu 

ha igasalikway gayud kamo niya dinhi nga tanan" (Exodo 11: 1). 

 

Ang katapusan nga hampak sa Ehipto mao ang kamatayon sa tanan nga 

panganay nga mga anak nga lalaki. Aron mapanalipdan gikan niining 

makalilisang nga paghukom, ang mga Israelinhon gimandoan nga mar 

kahan ang mga poste sa pultahan sa ilang mga balay nga adunay dugo 

sa gipatay nga carnero (Exodo 12). Ang Dios mipahayag: 

 

 Ako moagi latas sa yuta sa Ehipto niining gabhiona, ug patyon 

 ko ang tanan nga panganay sa yuta sa Ehipto, tawo ug mana 

 nap usab; ug magahukom ako batok sa tanang mga dios sa 

 Ehipto, ako mao si Jehova, Ug ang dugo timaan sa mga balay 

 diin kamo magapuyo; ug kong makita ko ang dugo molabay 

 ako sa ibabaw kaninyo sa diha nga patyon ko ang mga panga 

 nay sa yuta sa  Ehipto. (Exodo 12: 12-13) 

 

Ang dugo sa nating carnero nagtimaan sa kalainan tali sa Israel ug sa 

mga Ehiptohanon (Exodo 11:7). Gikan niining makasaysayang panghi 

tabo miabot ang pagsaulog sa Pasko sa mga Judio ug ang matagnaong 

paghulagway sa gipatay nga Cordero sa Dios nga mikuha sa mga sala 

sa kalibutan (Juan 1:29). 

 

Ang imong kinabuhi gimarkahan pinaagi sa dugo sa Cordero sa Dios 

sa diha nga imong gidawat si Kristo ingon nga imong kaugalingong 

Manluluwas. Kini nga dugo nagbulag kanimo gikan sa mga dili-luwas 

nga mga tawo sa kalibutan ug gipanalipdan ka gikan sa kapungot sa 

Dios ug paghukom sa sala. 
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Pagbantay Sa Nagkasagol Nga Mga Panon 

 

Sa dihang ang katawhan sa Israel sa katapusan naluwas na gikan sa 

Ehipto, ang Biblia nag-ingon nga ang nagkasagol nga panon sa kataw 

han miuban kanila (Exodo 12:38). Ang mga komentador naghunahuna 

nga kining nagkasagol nga panon sa katawhan mahimo nga gilang 

kuban sa ubang mga tawo nga  nabihag sa Ehipto o tingali pipila ka 

mga Ehiptohanon kinsa nawad-an sa tanan sa mga hampak ug nagmulo 

sa ilang nasud. Sigurado, kita nahibalo nga dili sila mga Israelita. 

 

Kini nga grupo sa mga tawo - ang nagkasagol nga panon sa katawhan - 

nahimong babag sa katawhan sa Dios: 

 

 Ug ang nagkalainlain nga panon sa katawhan nga diha sa 

 taliwala nila nagpakighilawas sa hilabihan gayud: ug ang mga 

 anak sa Israel nanagpanghilak pag-usab ug miingon: kinsa 

 man ang magahatag kanato ug pagkaon nga unod?  Nahinum 

 dum kita sa isda nga gikaon nato sa Ehipto sa walay bayad; 

 ang mga pepino, ug ang mga melon, ug ang mga bawang, ug 

 ang mga sibuyas, ug ang mga ahos. Apan karon ang atong 

 kalag nagamala: walay bisan unsa gayud, gawas niini nga  

 manna nga pagatan-awon. (Numeros 11: 4-6) 

 

Ang orihinal nga pagtawag sa Dios ngadto kang Moises mao ang paglu 

was sa Israel gikan sa Ehipto. Ilang laglagon ang mga Ehiptohanon - 

huboan sila sa ilang mga bahandi - ug molakaw, dili magdala kanila 

diha sa ilang panaw! Ang mga pangibog sa nagkasagol nga panon nag 

dala sa Israel ngadto sa sala, gipadala sa Dios ang diosnong paghukom, 

ug daghang mga tawo ang nagamatay (Numeros 11). 

 

Kon ang mga Israelita nagpatalinghug lamang sa diosnong pagkabahin 

nga gitukod sa Dios ug gibiyaan ang nagkasagol nga panon sa dihang 

sila mibiya sa Ehipto, sila unta nakaluwas sa ilang mga kaugalingon sa 

daghang mga kalisud sa panahon sa ilang panaw sa kamingawan. 

 

Ikaw ba naningkamot sa pagpadayon sa imong espirituhanong panaw 

uban sa nagkasagol nga panon sa katawhan nga nagakapyot - mga 

tawo nga dili tinuod makapasalig  ngadto sa destinasyon nga aduna ang 

Dios alang sa imong kinabuhi?  
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Unsa nga mga relasyon nga aduna ikaw nga nahugawan sa espirituha 

non nga Ehipto - sala, unod, pagkaulipon, ug pagkadili-matinuohon? 

Ayaw pagsulay sa pagpanaw sa espirituwal uban sa nagkasagol nga 

panon ug nagdala sa Ehipto uban kanimo. 

 

Mga Rason Nga Ang Dios Nagbahin 

 

Kita nagsusi lamang sa bahin sa unang pipila ka mga libro sa Biblia, 

ug nagsugod na kita pagkakita sa nagpahiping tema sa diosnong pagka 

bahin.  Ang Dios nagbahin sa paglalang. Siya nagbahin sa pagpanali 

pod sa iyang katawhan gikan sa paghukom. Siya nag-establisar sa 

pagkabahin tali sa maayo ug dautan, espirituhanong kahayag ug kangit 

ngit, kamatuoran ug kasaypanan. Ang Dios nagbahin sa pagpakyas sa 

dautang mga plano, siya nagbahin aron sa pagluwas sa iyang katawhan 

gikan sa pagkaulipon, ug iyang gibahin ang mga tawo ug mga nasud 

ug gitawag sila aron matuman ang ilang mga diosnong destinasyon. 

 

Diha sa imong personal nga kinabuhi ingon nga magtotoo, ikaw 

balikbalik nga makatagbo sa mga pagkabahin. Tingali adunay panag 

bulag gikan sa mga higala ug mga minahal. Tingali adunay pagkabahin 

sa imong simbahan o pangalagad. Usahay ikaw mapugos sa pagbalhin 

sa heyograpikanhong paagi. 

 

Samtang atong nahibaloan nga adunay daghang mga panagbulag 

tungod ni Satanas ug ang mga pagkabahin tungod sa atong kaugali 

ngong makasasala nga kinaiya - mahimo kaha nga ang pipila ka mga 

pagkabahin nga atong nasugatan sa atong kinabuhi sa tinuod lang 

giplano sa Dios? Ug mahimo ba kana – nga sama sa mga panig-ingnan 

ni Adan ug Eva ug sa ilang mga anak nga lalaki, ang mga rebelde sa 

Babel, Noe, Abraham, Jacob, Jose, ang mga Israelita ug ang uban pa- 

kini nga mga pagkabahin gisugdan sa Dios alang sa atong pagtul-id o 

proteksyon? 

 

Mahimo ba nga ang ubang mga pagkabahin nga imong nasinati ang 

Dios maoy namuhat sa pagtuman sa iyang diosnong mga katuyoan sa 

imong kinabuhi? 
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KAPITULO 3 
 

ANG ESPADA NGA NAGBAHIN 
 

Diha sa Biblikanhong mga rekord sa Biblia sa Diosnong Pagkabahin 

nga gisusi sa miaging kapitulo, adunay usa ka gamhanan nga pwersa 

nga naglihok luyo sa matag panagbulag: Sa matag hitabo, ang Dios 

namulong ug ang pagkabahin miresulta. Ang mga pananglitan nga 

gipakita dili dili-diosnon nga mga pagkabahin, apan mga labaw sa kina 

iyahan nga mga panagbulag nga gi-establisar aron matuman ang 

balaang mga katuyoan: 

 

-Ang Dios misulti, ug ang pagkabahin nahitabo sa paglalang, nagahi 

  mo ug positibo nga pwersa sa pagdumala sa natural nga kalibutan. 

 

-Ang Dios misulti, ug ang espirituhanong pagkabahin sa maayo ug 

  dautan gisugdan. 

 

-Ang Dios nagpahayag  nga  si  Adan  ug  si Eva papahawaon sa tana 

  man -- usa ka panagbulag sa diosnon nga kalooy aron mapugngan ang 

  ilang walay katapusan nga kinabuhi sa makasasala nga kahimtang. 

 

-Ang Dios misulti, ug ang mga tawo giluwas o gihukman sa ilang 

  tubag sa iyang Pulong. 

 

- Ang Dios nagpahayag - "Lahugayon nato ang ilang pinulongan"--   

   ug iyang gipahunong ang makasasalang mga plano sa mga magtutu 

   kod sa Babel. 

 

-Ang Dios misulti, ug ang mga tawo ug kanasuran nahimulag aron ma  

  tuman ang iyang balaang mga katuyoan. 

 

-Ang Dios misulti, ug ang dugo sa nating carnero nagbahin ug naglu 

  was sa iyang katawhan gikan sa Ehipto - usa ka simboliko nga tipo sa 

  makasasala nga katawhan sa kalibutan. 

 

Ang labaw sa kiniyahan nga pwersa luyo niining matag pagkabahin ug 

ang gahum luyo sa matag diosnong pagkabahin nga atong nasinati mao 

ang Pulong sa Dios. 
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Kita wala nagahisgot sa makasasala nga pagkabahinbahin nga resulta 

sa  kahakog,  kasina,  kasuko,  o  uban pang mga kadautan. Ang Biblia 

tin-aw nga nagtudlo sa pagpasaylo ug nagtambag nga higugmaon nato 

ang atong mga kaaway ug dili ipahilayo ang atong kaugalingon gikan 

kanila. Ang sala nagbahin sa negatibo nga paagi, apan ang Biblia usab 

nagpamatuod nga ang Pulong sa Dios adunay dako, positibo nga ga 

hum sa pagbahin: 

 

 Kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug labi pang mahait  

 kay sa bisan unsang espada nga duha ing sulab, ug nagadulot 

 hangtud sa pagkabahin sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga  luta 

 han ug sa utok sa bukog, malagmit sa pag-ila sa mga hunahu 

 na ug mga tuyo sa kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12) 

 

Kita dili makabahin sa kalag ug espiritu o sa mga lutahan ug utok sa bu 

kog, apan ang Pulong sa Dios makahimo. Ni makahibalo usab kita sa 

mga hunahuna ug mga tinguha sa atong mga kasingkasing o sa mga 

kasingkasing sa uban, apan ang Dios sayon nga makaila niini. 

 

Ang Pulong sa Dios ang nagmugna sa diosnong  pagkabahin. Ang tibo 

ok kalibutan nabahin tungod sa Pulong sa Dios. Ang katilingban gilang 

kuban sa mga magtotoo ug mga dili-magtotoo ug ang mga buhat sa 

mga tawo gibahin ngadto sa mga kategoriya sa maayo o dautan. Ikaw 

bisan hain nga kabahin sa Gingharian sa Dios ingon nga tinuod nga 

magtotoo o ikaw kabahin sa gingharian ni Satanas ingon nga dili- 

magtotoo. Ikaw magagakus sa bisan hain sa espiritu sa kamatuoran o 

sa espiritu sa kasaypanan: 

 

 Kita iya sa Dios: siya nga nakaila sa Dios nagapatalinghug 

 kanato; siya nga dili iya sa Dios dili magapatalinghug kana 

 to. Tungod niini maila ta ang espiritu sa kamatuoran, ug ang 

 espiritu sa sayop. (1 Juan 4: 6) 

 

Ikaw bisan hain nagkinabuhi diha sa espirituhanong kangitngit o kaha 

yag, pinasikad sa imong tubag sa Pulong sa Dios: 

 

 Kay kaniadto mga kangitngit kamo; apan karon kamo mao ang 

 kahayag diha sa Ginoo: managlakaw kamo ingon nga mga 

 anak sa kahayag ...  
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 Pagapakaayohon ninyo ang kahamut-an sa Ginoo. Ug dili ka 

 mo mag-ambit sa mga walay bunga nga buhat sa kangitngit; 

 kondili hinonoa pagabadlongon ninyo hinoon sila. 

 (Efeso 5: 8-11) 

 

Maayo ug dautan, kahayag ug kangitngit, kamatuoran ug kasaypanan - 

ang mahait nga espirtuhanong espada sa Pulong sa Dios siguradong 

makapagbahinbahin. Ang Diosnong pagkabahin kanunay mahitabo sa 

diha nga ang kamatuoran makatagbo sa kasaypanan ug ang espirituha 

non nga kangitngit makatagbo sa espirituhanong kahayag. 

 

Ang Pagsabot Sa Diosnong Pagkabahin 
 

Ang konsepto sa diosnong pagkabahin nahimong tin-aw kanako 

human sa mga tuig sa pagpaningkamot nga adunay positibo nga rela 

syon uban sa akong inahan. Tungod kay kadaghanan sa akong kinabu 

hi, ang akong inahan dili-magtotoo ug abusado niadtong anaa sa iyang 

palibot. Siya adunay tulo ka pakyas nga mga kaminyoon ug ako ug ang 

akong igsoong babaye mibiya sa balay sa unang higayon. 

 

Salamat sa impluwensya sa diosnon nga lola ug sa akong Papa, akong 

gidawat ang Ginoo ingon nga akong personal nga Manluluwas sa edad 

nga napulo. Kini nga buhat daw nagpalayo pa sa akong Mama, kay 

wala akoy mahimo nga husto sa iyang mga mata.   Kami wala  magko 

nektar sa bisan unsang lebel, ug ilabi na dili sa espirituwal tungod sa 

akong pagkakabig. 

 

Sulod sa mga katuigan, nakigbisog ako niining hilabihan ka negatibo 

nga relasyon ug gibuhat ang tanan nga akong mahimo aron sa pagsum 

pay sa kal-ang tali kanamo. Sa sinugdanan nangandoy ko nga maug 

mad ang inahan ug anak nga babaye nga relasyon. Sa katapusan nama 

tikdan nga kana tingali dili gayud mahimo, ako nakahukom nga makon 

tento na lang bisan sa matinahuron nga relasyon diin kami makapag-

istoryahanay nga wala ang paglitok sa binaba nga pang-abuso nga 

kanunay makuha gikan kaniya. 

 

Kanunay ko nga nakigbisog sa among relasyon ug wala makasabot kon 

nganong dili gyud namo masulti ang positibo sa usag usa hangtud usa 

ka adlaw ang Ginoo naghatag niini nga bersikulo sa akong espiritu. 
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Kini ang mga pulong ni Jesus kinsa miingon: 

 

 Nagdahum ba kamo nga mianhi ako aron sa paghatag ug pag 

 dinaitay dinhi sa yuta? Sultihan ko kamo, dili pagdinaitay kon 

 dili pagbahinbahin: Kay sukad karon sa usa ka balay adunay 

 lima nga mabahin, tulo batok sa duha, ug duha batok sa tulo.  

 Ang amahan batok sa anak nga lalaki ug anak nga lalaki batok 

 sa amahan;  ang inahan batok sa anak nga babaye, ug ang 

 anak nga babaye batok sa inahan; ang ugangan nga babaye 

 batok sa iyang umagad nga babaye, ug ang umagad nga 

 babaye batok sa iyang ugangan nga babaye. (Lucas 12: 51-53) 

 

Sa kalit, nasabtan nako ang hinungdan sa akong pakyas nga relasyon 

uban sa akong inahan. Sulod sa mga katuigan, kanunay kong nakigbi 

sog nga ang relasyon mahimo, apan bisan pa sa akong labing maayo 

nga paningkamot niini wala gayud mahimo. Ang wala nako matuman 

mao nga ako nakigbisog batok sa diosnong panagbulag nga gitakda sa 

Dios mismo. 

 

Ang Dios nagpakita kanako nga ang panagbulag sa among relasyon 

usa ka balaan nga pagkabahin nga gihimo sa Dios alang sa akong espi 

rituhanong proteksyon. Sa batan-on nga edad, ako mipili sa paglakaw 

sa dalan sa Dios ug ang kal-ang sa among relasyon tinuod gayud nga 

nanalipod kanako ug nagtipig kanako sa dalan uban sa Dios. Kon ako 

nakaugmad ug suod nga relasyon sa akong inahan, mahimo unta akong 

mosunod sa iyang paagi sa espirituwal. Mao kana ang gisulti ni Jesus 

sa dihang siya mipahayag, " ang inahan batok sa anak nga babaye . " 

 

Ang Amplified nga Bersyon naghisgot sa susama nga tudling niining 

paagiha: 

 

 Ayaw hunahunaa nga ako mianhi aron pagdala ug pakigdait sa 

 ibabaw yuta; Ako mianhi dili sa pagdala ug pakigdait, kondili 

 pinuti. Kay ako mianhi aron mobahin sa tawo gikan sa iyang 

 amahan, ug sa anak nga babaye gikan sa iyang inahan, ug sa 

 bag-ong naminyo nga asawa gikan sa iyang ugangan nga 

 babaye -- Ug ang mga kaaway sa tawo mao sila nga anaa sa 

 iyang kaugalingon nga panimalay. Siya nga nahigugma  
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 [ug nagkinahanglan ug dugang nga kalipay sa] amahan o 

 inahan labaw pa kay sa [diha] kanako dili takus kanako; ug 

 siya nga nahigugma [ug mas nalipay sa] anak nga lalaki kun 

 sa anak nga babaye labaw pa kay sa [diha] kanako dili takus 

 kanako; Ug siya nga dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod 

 kanako [matinud-anon kanako, nga nagasunod nga hingpit sa 

 akong ehemplo sa pagkinabuhi ug, kon gikinahanglan, sa 

 pagkamatay usab] dili takus kanako. Bisan kinsa nga makakap 

 lag sa iyang [mas mubo] nga kinabuhi mawad-an niini [mas 

 taas nga kinabuhi], ug bisan kinsa nga mawad-an sa iyang 

 [mas mubo] nga kinabuhi makakaplag niini [mas taas nga kina 

 buhi]. (Mateo 10: 34-39, AMP) 

 

Ang pagkahimulag sa akong Mama - ang panagbulag sa duha – tungod  

kay nakahukom ko sa batan-on nga edad nga mosunod ni Jesu-Kisto. 

Sa dihang kini nga pagpadayag miabot, mihunong nako sa  pagpakigbi 

sog sa pag-ugmad sa maong relasyon. 

 

Kini wala magpasabot nga akong gibiyaan ang akong inahan. Wala 

gayud ako mohunong sa pag-ampo alang kaniya ug wala gayud ako 

mohunong sa pagpakita sa akong gugma.  Akong gitawagan siya, 

gibuhat ko ang mga sugo niya, gidala ko siya sa doktor, ug uban kani 

ya sa panahon sa iyang pagkasakit. Apan ang pagkabahin kanunay atua 

didto. 

 

Ang among relasyon wala gayud magmalampuson hangtud nga usa ka 

adlaw, sa edad nga 83 ug pipila lang ka semana sa wala pa siya mama 

tay, gidawat sa akong Mama si Jesu-Kristo ingon nga iyang Manlulu 

was. Sa unang higayon sa akong kinabuhi nga akong nahinumdoman, 

siya miingon kanako, "Gihigugma ko ikaw." Sa nahibilin nga mga 

semana sa iyang kinabuhi, ang iyang tibook nga pagkatawo nausab. 

Pipila pa ka mga semana sa ulahi, siya hilum nga miadto sa atubangan 

sa Ginoo. 

 

Ang Tawag Sa Pagsunod 

 

Ang tawag sa pagsunod ni Jesu-Kristo ingon nga tinuod nga tinun-an 

nagkinahanglan ug usa ka diosnong pagkabahin. Si Jesus mipahayag: 
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 Kong may bisan kinsa nga moanhi kanako ug dili magdumot sa 

 iyang [kaugalingong] amahan ug inahan [sa diwa nga walay 

 pagtagad sa o kadugo nga nagbaliwala kanila kon itandi sa 

 iyang tinamdan ngadto sa Dios] ug [sa susama] sa iyang asa 

 wa ug mga anak ug mga igsoong lalaki ug babaye - [oo] ug 

 bisan pa sa iyang kaugalingon nga kinabuhi usab - dili siya 

 mahimong akong tinun-an. Bisan kinsa nga dili molahutay ug 

 magpas-an sa iyang kaugalingong krus ug magsunod (mosu 

 nod) kanako dili mahimong akong tinun-an. (Lucas 14: 26- 27,  

 AMP) 

 

Unsa nga mga relasyon nga imong gipaningkamutan nga himoon nga 

tingali gipahimutang sa Dios ingon nga diosnong pagkabahin alang sa 

imong proteksyon? Usab, kita wala maghisgot mahitungod sa imong 

kasuko, pagdumot, o kakulang sa pagpasaylo nga maoy hinungdan nga 

adunay kal-ang sa usa ka tawo. Kita nagahisgot mahitungod sa dios 

nong pagkabahin nga resulta gikan sa Pulong sa Dios nga naglihok sa 

imong kinabuhi ug nagbulag kanimo alang sa kawsa ni Kristo: 

 

 Ug igatugyan kamo ngadto sa inyong mga ginikanan, ug mga 

 igsoon, ug mga kabanay, ug mga higala; ug igapapatay nila 

 ang uban kaninyo. Ug kamo pagadumtan sa tanang mga tawo 

 tungod sa akong ngalan. (Lucas 21: 16-17) 

 

Si Jesus mihimo niining diosnon nga pagkabahin sa dihang siya mipa 

hayag: 

 

 ... Ako mianhi niining kalibutana alang sa paghukom [ingon 

 nga magbabahin, aron nga adunay panagbulag tali sa mga ta 

 wo nga mitoo kanako ug niadtong misalikway kanako]. 

 (Juan 9:39, AMP) 

 

Ayaw paggahin ug panahon sa pagbangutan tungod niining nawala nga 

mga relasyon. 

 

Si Jesus mipahayag: 

 

 Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga 

 tawo, ug pagalutoson kamo, ug kon pagaingnon kamo sa lon 

 lon kadautan ug pamakak batok kaninyo tungod kanako. 
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 Managmaya ug managkalipay kamo, kay ang inyong balus 

 dako didto sa langit: kay sa ingon gilutos nila ang  mga mana 

 lagna nga nanghiuna kaninyo. (Mateo 5: 11-12) 

 

Sa dugang nga pagpatin-aw, si Jesus napasabot: 

 

 Kong kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa 

 mga iya; apan kay kamo dili man iya sa kalibutan, hinonoa 

 gipili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan nagdu 

 mot kaninyo ... Kung sila naglutos kanako, sila usab magalutos 

 kaninyo... Apan kining tanan nga mga butanga ilang pagabu 

 haton kaninyo tungod sa akong ngalan, tungod kay wala sila 

 makaila kaniya nga nagpadala kanako.  

 (Mga bahin sa Juan 15: 19-21) 

 

Ang hinungdan sa maong diosnong pagkabahin? Ang kalibutan wala 

makaila kaniya! 

 

Sa wala pa ang iyang pagkakabig ngadto kang Kristo, ang  Apostol nga 

si Pablo naglutos sa mga magtotoo, nagahunahuna nga naghimo siya sa 

buluhaton sa Dios. Siya nahinumdom  kon sa unsang paagi sa panahon 

sa iyang pagkakabig nga kasinatian sa Dalan sa Damasco nga siya... 

 

 ... Nakadungog sa usa ka tingog sa Hebreohanong pinulongan 

 nga nag-ingon kanako, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo 

 ako [aron hasolon, samokon, ug sakiton ako]? Malisod ug 

 makapadaut kanimo kon ikaw kanunay nga motindak sa espue 

 la o igtutusok [ang pagpadayon sa pagtanyag sa walay pulos 

 ug makuyaw nga pagbatok]. (Mga Buhat 26:14, AMP) 

 

Makuyaw ang pagdumili sa mga panagbulag nga gipahimutang sa 

Dios. Sa diha nga ikaw mosulay sa makadaghan sa paghimo sa usa ka 

relasyon, usa ka plano, o usa ka ideya nga molampos ug kini dili mahi 

mo, ikaw ba mihunong sa paghunahuna niana nga tingali - tingali lang 

- usa kini ka utlanan nga gipahimutang mismo sa Dios? 

 

Ang Mga Proverbio nagpasidaan: "Ayaw pagpakighigala sa tawong 

masuk-anon; ug sa maligutguton nga tawo dili ka makigkuyog: tingali 

unya ikaw makakat-on sa iyang dalan, ug makabaton ka sa  lit-ag sa 

imong kalag "(Proverbio 22: 24-25).  
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Ikaw makakuha sa espiritu - mga kinaiya ug panggawi – niadtong suod 

nimo nga mga kakuyog. Ang pagbalhin sa mga espiritu mahitabo.  

 

Usa ka pananglitan sa pagbalhin sa maayong espiritu makita sa 

Numeros 11: 16-17: 

 

 Ug si Jehova miingon kang Moises: Tigumon mo alang kanako 

 ang kapitoan ka tawo sa mga anciano sa Israel, nga imong 

 hing-ilhan nga  mga anciano sa katawhan, ug mga pangulo sa 

 ibabaw kanila; ug dad-on mo sila ngadto sa balongbalong nga 

 pagatiguman, aron sila magatindog uban kanimo. Ug ako mo 

 kunsad ug makigsulti kanimo didto: Ug ako magakuha sa 

 espiritu nga anaa  kanimo, ug ibutang ko kanila; ug sila maga 

 dala sa lulan sa katawhan uban kanimo, aron dili ka magpas-

 an niini nga mag-inusara lamang. (Numeros 11: 16-17) 

 

Ang gamhanang dihog sa Dios diha kang Moises gibalhin gikan kaniya 

ngadto niining pinili nga mga anciano. Sila mianhi ilalum sa implu 

wensya ni Moises, nagapasabot nga ang ilang mga espiritu nagkahiusa 

uban sa ug nagatugyan ngadto kaniya. 

 

Usa ka pananglitan sa pagbalhin sa dili maayo nga espiritu nga natala 

sa Numero 13: 17-14: 39. Si Moises nagpadala sa napulo ug duha ka 

mga lalaki aron sa pagpaniid sa yuta nga gisaad sa Dios ngadto sa 

Israel. Ang napulo niini nga mga espiya mibalik nga adunay negatibo 

nga taho. Sila naghisgot mahitungod sa mga dagkong mga ciudad nga 

pinarilan ug gamhanang mga pwersa sa kaaway nga anaa sa kayutaan. 

Sila nagbalhin sa espiritu sa kahadlok ug pagkawalay pagtoo ngadto sa 

katawhan sa Dios nga nagaingon: 

 

 ...Dili kita makahimo sa pagtungas batok niadto nga mga ka 

 tawhan; kay sila labi pang kusgan kay kanato. Ug didto among 

 nakita ang mga higante,  ang mga anak nga lalaki ni Anac, nga 

 kagikan sa mga higante; ug kami sa among pagtan-aw: sama 

 sa mga dulon lamang, ug mao man kami sa ilang pagtan-aw 

 kanamo.. (Numeros 13:31, 33) 

 

Apan duha sa mga espiya adunay lahi nga espiritu: 
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 Ug si Josue, ang anak nga lalaki ni Nun, ug si Caleb, ang anak 

 nga lalaki ni Jephone, sila kauban niadtong mga nanagpaniid 

 sa yuta, nanagpanggisi sa ilang mga bisti; ug sila nanagsulti 

 sa tibook nga katilingban sa mga anak sa Israel, nga naga 

 ingon: Ang yuta diin kami miagi sa pagpaniid, mao ang yuta 

 nga hilabihan gayud pagkaayo. Kong si Jehova nahimuot kana 

 to, sa ingon niana siya makapasulod kanato niining yutaa ug 

 kini igahatag niya kanato; usa ka yuta nga nagapaagay sa ga- 

 tas ug dugos. (Numeros 14: 6-8) 

 

Dinhi ania ang duha ka nagkalainlaing mga espiritu nga nagtinguha sa 

pagkombinser sa mga tawo. Ang usa mao ang espiritu sa pagkawalay 

pagtoo. Ang laing usa mao ang espiritu sa pagtoo: 

 

 Ug gipahilum ni Caleb ang katawhan sa atubangan ni Moises, 

 ug miingon: Manungas kita gilayon, ug magapanag-iya niini; 

 kay kita makahimo kaayo sa pagdaug niina. (Numeros 13:30) 

 

Tan-awa kon sa unsang paagi ang negatibo nga espiritu sa napulo ka 

mga espiya nakaapekto sa katawhan: 

 

 Ug ang tibook nga katilingban mipatugbaw sa ilang tingog; ug 

 nanagsinggit; ug ang katawhan nanghilak niadtong gabhio 

 na. Ug ang tanan nga mga anak sa Israel nagbagulbol batok ni 

 Moises ug batok ni Aaron; ug ang tibook nga katilingban ming-

 ingon kanila: Apan hinoon nangamatay kami didto sa Ehipto! 

 O maayo pa unta nga namatay kami niining kamingawan! Ug 

 nganon man nga gidala kami ni Jehova niining yutaa, aron 

 mangapukan pinaagi sa espada, nga ang among mga asawa ug 

 ang among mga anak mamahimo nga mga tulokbonon? Dili 

 ba labi pang maayo alang kanamo nga mamalik sa Ehipto? Ug 

 sila miingon ang usa sa usa, magpili kita ug usa ka capitan, 

 ug kita mobalik sa Ehipto. (Numeros 14: 1-4) 

 

Adunay mga espiritu sa pagkawalay paglaum, pagbagulbol, ug pagre 

belde nga mibalhin sa katawhan sa Dios pinaagi sa napulo ka espiya. 

Ang Israel wala gipalagpot sa Yutang Saad tungod sa diyutay nga 

kasundalohan. Sila gipalagpot tungod sa sayop nga espiritu. Ang Dios 

nagpahayag: 

 

 

34 



 Apan ang akong alagad nga si Caleb, kay anaa kaniya ang lain 

 nga espiritu, ug sa hingpit nagsunod kanako, pagapasudlon  ko 

 siya ngadto sa yuta diin siya mosulod; ug ang iyang kaliwatan 

 manag-iya niini. (Numeros 14:24) 

 

Ngano nga ang mga tawo naapektuhan sa negatibong mga kinaiya im- 

bes nga sa maayo? Tungod sa pangunang kinaiyahan sa sala, ang mga 

tawo adunay kalagmitan nga dihadiha motoo sa dautang taho. Adunay 

kalagmitan usab nga "mosunod sa kadaghanan" ug modawat sa desi 

syon sa kadaghanan ingon nga kabubut-on sa Dios. Usab, kon ang 

Israel midawat sa positibo nga taho, kini nagpasabot nga ibutang ang 

ilang mga kinabuhi diha sa linya. Sila naghayag sa ilang kaugalingon 

ngadto sa dakong kapeligrohan. Ang atong tawhanong kinaiya gusto 

kanunay sa sayon nga paagi. 

 

Kining gamhanan nga estratihiya sa pagbalhin sa mga espiritu nag-a 

soy sa daghang espirituhanong mga gubat nga nasinati sa mga mag 

totoo karon. Kita wala naghisgot mahitungod sa pagpanag-iya sa 

demonyo, apan mahitungod sa sayop nga mga espiritu nga makuha 

pinaagi sa imong suod nga  pagpakiglambigit sa mga tawo nga adunay 

dili maayo nga mga kinaiya ug estilo sa kinabuhi. Kini nga asoy sa 

kalit nga kausaban gikan sa positibo ngadto sa negatibo nga kinaiya 

kanunay natong nasaksihan sa mga naglibot kanato. 

 

Sa diha nga ikaw nagpabilin sa suod nga pagpakig-uban ug mailalum 

sa impluwensya sa tawo nga adunay espiritu nga mas gamhanan kay 

kanimo, ikaw maimpluwensyahan niana nga espiritu ug ikaw makaku 

ha sa mao nga mga lihok ug mga kinaiya. Kana ang hinungdan nga si 

Apostol Pablo nagtambag sa pagbulag gikan niadtong mga padayon 

nga naglakaw nga sukwahi sa mga paagi sa Dios: 

 

 Karon kami nagtugon kaninyo, mga kaigsoonan, sa ngalan sa 

 atong Ginoong Jesu-Kristo, nga magpahilayo kamo sa tanang 

 igsoon nga nagalakaw nga salawayon, ug dili angay sa mga 

 pagtulon-an nga iyang nadawat gikan kanamo.  

 (2 Tesalonica 3: 6) 
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Sa diha Nga Ang Dios Nagbabag sa Dalan 

 

Diha sa hitabo sa Daang Tugon nga propeta nga ginganlan ug Balaam, 

usa ka asno ang gigamit sa Dios sa pagpanalipod kaniya gikan sa 

pagtabok sa linya sa pagkabahin nga gitakda sa Dios. 

 

Si Balaam gihangyo sa kaaway sa pagtunglo sa katawhan sa Dios, ang 

Israel. Ang Dios nagpasidan-an kaniya nga dili mouban sa mga princi 

pe sa Moab, nga nangadto  aron  sa  pagpakighibalag kaniya:  ug bisan  

pa ... 

 

 ... Si Balaam mibangon sa pagkabuntag, ug gisiyahan niya ang 

 iyang asno,ug miuban sa mga principe sa Moab. Ug ang kali 

 gutgot sa Dios misilaob tungod kay siya miadto: ug ang mano 

 londa ni Jehova mipahiluna sa iyang kaugalingon didto sa 

 dalan aron sa pagpakig-away batok kaniya. Karon siya naga 

 kabayo sa iyang asno, ug ang iyang duruha ka mga sulugoon 

 diha uban kaniya. Ug ang asno nakakita sa manolonda ni 

 Jehova nga diha sa dalan nga may espada nga linaas sa iyang 

 kamot; ug mitipas ang asno sa dalan, ug miadto sa uma. Unya 

 gibunalan ni Balaam ang asno aron sa pagpabalik kaniya sa 

 dalan. Unya ang manolonda ni Jehova mitindog sa usa ka agi 

 anan nga masigpit sa kaparrasan nga may kuta sa usa ka luyo 

 ug sa pikas. Ug nakakita ang asno sa manolonda ni Jehova ug 

 midap-ig siya sa kuta, ug gipiit niya batok sa kuta ang tiil ni 

 Balaam; ug giusban niya sa pagbunal siya. Ug ang monolonda 

 ni Jehova milakaw sa unahan, ug mitindog sa usa ka dapit nga 

 masigpit, nga walay dalan nga arang tipasan bisan sa dapit sa 

 too, bisan sa dapit sa wala. Ug nakakita ang asno sa mano 

 londa ni Jehova, ug milubog siya sa ilalum ni Balaam: ug misi 

 laob ang kasuko ni Balaam, ug gibunalan niya ang asno sa 

 iyang sungkod. Ug gibuka ni Jehova ang baba sa asno, ug siya 

 miingon kang Balaam: Unsa bay nabuhat ko kanimo nga gibu 

 nalan mo ako niini sa makatolo? Ug si Balaam miingon sa 

 asno; kay gitiaw-tiawan mo ako; maayo pa unta kong may espa 

 da sa akong kamot, kay karon gipatay ko na unta ikaw. Ug ang 

 asno miingon kang Balaam: Dili ba ako imo nga asno, sa iba 

 baw ko nagkabayo ka sukad nga ikaw naghupot kanako hang 

 tud niining adlawa?  
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 Nagbatasan ba ako sa pagbuhat ug ingon niini kanimo?Ug siya 

 miingon kaniya: Wala. Ug gibuka ni Jehova ang mga mata ni 

 Balaam, ug nakakita siya sa manolonda ni Jehova nga nagtin 

 dog sa dalan, nga may espada nga linaas sa iyang kamot. Ug 

 siya miyukbo ug miduko. Ug ang manolonda ni Jehova miingon 

 kaniya: Ngano nga gibunalan mo ang imong asno niini sa ma 

 katolo? Ania karon, ako migula aron sa pagbatok kanimo, kay 

 ang imong dalan mangil-ad sa atubangan ko: Ug ang asno 

 nakakita kanako ug mitipas siya sa atubangan ko sa makatolo 

 na karon, kong siya wala motipas kanako, karon sa pagkama 

 tuod gipatay ko unta ikaw, ug gibuhian ko unta siya. 

  (Numeros 22: 21-33) 

 

Kung si Propeta Balaam nagpadayon sa iyang dalan, siya unta mama 

tay didto sa tungatunga sa dalan. 

 

Adunay pipila ka mga dalan nga buot nimong lakwan nga labaw sa 

kinaiyahan nga gibabagan sa Dios. Siya naghimo ug diosnong pagka 

bahin. Sa usa ka kilid nga linya adunay kinabuhi. Sa pikas nga bahin, 

adunay kamatayon. Ayaw pagsulay sa pagtabok sa linya nga gitakda sa 

Dios. Pagkat-on gikan sa  asno ni Balaam! 
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KAPITULO 4 
 

ANG PAGKABAHIN SA PANAGBULAG SA 

KAMINYOON 
 

Kini malisud nga kapitulo, apan tingali usa sa labing importante  niini 

nga libro ug usa nga mahimong masaypan sa pagsabot kung dili nimo 

kini tun-an pag-ayo. Palihug basaha kini nga kapitulo sa mainampoon 

ug pamalandungi kini sa kinatibuk-an. Kini nagtagad sa hilisgutan ma 

hitungod sa panagbulag sa kaminyoon. 

 

Ang Daang Tugon nga mga balaod sa kaminyoon gihatag sa Dios aron 

sa pagbulag sa iyang katawhan gikan sa kalibutan. Kini nga mga bala 

od sa pagkabahin gidesinyo aron mapreserbar ang pagkalahi sa pakig 

saad sa katawhan sa Israel ug sa pagpanalipod  kanila batok sa sala sa 

pagsimba’g diosdios sa pagano nga mga nasud nga naglibot kanila. 

Diha sa Bag-ong Tugon, ang prinsipyo susama: Ang kaminyoon kina 

hanglan nga anaa lamang sa taliwala sa mga magtotoo - usa ka lalaki 

ug usa ka babaye - alang sa susamang rason: Aron mapanalipdan ang 

ilang espirituhanong panulondon (2 Corinto 6: 14-18). 

 

Sa wala damha, ang parehong Israel ug mga magtotoo sa Bag-ong Tu 

gon nagdumili sa pagsunod sa plano sa Dios ug ang panagbulag sa ka 

minyoon mao ang kasagarang resulta sa maong espirituhanong pagka 

kompromiso. 

 

Gikan sa pagsugod, atong gitukod nga ang Pulong sa Dios tin-aw nga 

ang panagbulag sa kaminyoon dili kabahin sa orihinal nga plano sa 

Dios. Sa dihang gipangutana sa mga lider sa relihiyon bahin sa panag 

bulag sa kaminyoon, si Jesus mipasabot: 

 

 Ug mitindog siya gikan didto ug miadto sa mga utlanan sa Ju 

 dea, ug sa unahan sa Jordan: ug ang panon sa katawhan miu 

 sab pagdugok sa tingob ngadto kaniya; ug ingon sa iyang naba 

 tasan, siya nagtudlo kanila pag-usab. Ug dihay mga Fariseo 

 nga miduol kaniya, ug nangutana sa pagtintal kaniya : Uyon 

 ba sa kasugoan nga ang usa ka bana magabiya sa iyang asa 

 wa? 
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 Ug sa pagtubag niya, miingon kanila: Unsay gisugo kaninyo ni 

 Moises? Ug nanag-ingon sila: Si Moises mitugot sa pagsulat 

 ug kalig-onan sa panagbulag, ug sa pagbiya kaniya. Apan si 

 Jesus miingon kanila: Tungod sa kagahi sa inyong kasingka 

 sing gisulat kaninyo kining sugoa. Apan sukad sa pagtukod sa 

 kalibutan; lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. Tungod niini 

 pagabiyaan sa usa ka lalaki ang iyang amahan ug inahan ug 

 makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha magausa ra ka 

 unod. Busa dili na sila duruha, kondili usa na lamang ka unod. 

 Busa ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo.  

 (Marcos 10:1-9) 

 

Tungod sa katig-a sa mga kasingkasing sa katawhan, ang panagbulag 

sa kaminyoon gitugotan, apan ang orihinal nga plano sa Dios usa ka 

lalaki, usa ka asawa, alang sa tibook kinabuhi. 

 

Ang mga panagbulag sa kaminyoon malisud sa espirituwal, pangisip, 

materyal, ug ilabi na kaayo sa mga bata.Toohi ako, nahibalo ako, ingon 

nga usa ka batan-on ako nagpuyo sa tulo ka mga panagbulag sa kamin 

yoon sa akong Mama. 

 

Apan kita nagpuyo sa makasasala nga kalibutan, ug sa pipila ka mga 

hitabo, ang kaminyoon yano nga dili maayo tungod sa katig-a sa 

kasingkasing sa usa o sa pareho nga mga kapikas. (Sa personal, ako 

gipanalanginan sa usa ka maayo nga kaminyoon ug wala makasinati ug 

panagbulag, busa kini wala gisulat gikan sa bisan unsa nga matang sa 

personal nga gidapigan.) 

 

Sa pipila ka mga hitabo, ang usa ka kaminyoon kinahanglan dili 

ayohon gawas kung adunay kalit  nga mga kausaban nga gihimo sa re 

lasyon. Hunahunaa ang kaso ni Ann *, usa ka batan-ong babaye nga 

nagpabilin uban sa iyang abusadong bana nga nagapaningkamot nga 

magpadayon ang ilang kaminyoon. Usa ka adlaw samtang nagtrabaho, 

si Ann nakadawat ug tawag gikan sa iyang bana nga nagdala sa ilang  

 

 

_________ 

* Ang mga ngalan nga gigamit niini nga kapitulo giusab aron 

mapanalipdan ang pagkapribado. 
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anak ngadto sa lawak sa kalit nga panghitabo sa ospital tungod sa mga 

samad nga naangkon sa pagbunal. Ang bata namatay ug siya ug ang 

iyang bana gidakop.  

 

Siya mipahayag nga iyang nasamdan ang bata sa wala pa siya mobiya 

aron magtrabaho, ug siya miingon nga iya kining gibuhat human siya 

mibiya. Silang duha gikasohan ug ang huwes dili makahukom kung 

hain kanila ang nakabuhat sa makalilisang nga buhat. Kini usa ka "ang 

bana miingon" ug "ang asawa miingon " nga problema, Busa gisenten 

syahan sila pareho ug 15 ka tuig nga pagkabilanggo. 

 

Sa ulahi, ang mga abogado gikan sa proyekto nga inosente mikuha sa 

kaso ni Ann, nakakuha sa kamatuoran sa insidente, ug siya nakagawas 

sa bilanggoan. Kung si Ann lang unta ang midala sa iyang anak ug 

mibiya sa abusadong relasyon, ang kinabuhi sa iyang anak nga lalaki 

unta maluwas ug siya wala unta mabilanggo. 

 

Adunay pipila ka mga relasyon nga dili na maayo. Kapila kaha, sa 

daghang katuigan sa pagpangalagad sa bilanggoan, nakita namo ang 

mga binilanggo nga moduol sa Ginoo, buhian, ug dayon mobalik sa 

ilang naandan nga makasasala nga pagkinabuhi tungod kay wala nila 

patalinghugi ang diosnong pagkabahin nga gipahimutang sa Dios. Kon 

kanang dili matioohon, nagadruga, nagaabuso, nagahuboghubog nga 

kapikas mobiya kanimo, ipasa-Dios sila. Ikaw makaampo kanila, apan 

ayaw pagbalik ug magpuyo uban kanila hangtud sila makasinati ug 

tinuod nga kabag-ohan pinaagi sa pagkakabig ngadto kang Jesu-Kristo. 

 

Ang abusador, alkoholiko, adik sa druga - silang tanan nagsaad nga di 

li na mousab, apan sila dili mabag-o kon walay tinuod nga kasinatian 

sa pagkatawo pag-usab. Ang mananapaw ug makihilawason nga moa- 

bot ug mogawas sa imong kaminyoon tingali makapatakod kanimo sa 

dili matambalan nga sakit nga makuha sa pakipagsekso nga mahimong 

makapatay kanimo.  Tingali kini maoy usa ka hinungdan nganong ang 

pakighilawas ug pagpanapaw - sekswal nga mga relasyon gawas sa ka- 

minyoon - espisipikong gihisgutan nga mga hinungdan sa kasulatan 

alang sa panagbulag sa kaminyoon. (Mateo 5:32). 

 

Pag-usab,  kini wala nagaduso sa panagbulag sa kaminyoon, apan naga 

pamatuod nga usahay adunay diosnon nga pagkabahin nga kinahang  
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lan mahitabo alang sa imong kaugalingon nga panalipod. Kung ang usa 

ka tawo naluwas gikan sa kamatayon o pag-abuso pinaagi sa usa ka 

tawo nga midawat niini nga kamatuoran, kini angayan lamang nga 

irisgo nga dili masabtan ang konsepto nga gipresentar niini nga 

kapitulo. 

 

Espirituhanong Pagkasusama 

 

Diha sa parehong Daan ug Bag-ong mga Tugon, ang kaminyoon nga 

relasyon gigamit isip usa ka natural nga panig-ingnan sa espirituhanon 

nga relasyon tali sa Dios ug sa iyang katawhan. Apan, usa ka higayon 

sa kasaysayan sa Israel, gibiyaan sa Dios ang iyang kaugalingong ka 

tawhan sa espirituwal tungod sa ilang sala: 

 

 Ug nakita ko, sa diha nga, ang tanang mga hinungdan nga ang 

 masalaypon nga Israel nakapanapaw akong gisalikway sila, ug 

 gihatagan ko siya ug usa ka sulat sa kabulagan; ugaling ang 

 iyang igsoong Juda nga maluibon wala mahadlok; apan miad- 

 to ug nagpakighilawas usab. (Jeremias 3: 8) 

 

Ang Dios mipahayag mahitungod sa Israel , "...siya dili akong asawa 

ug ako dili iyang bana "(Oseas 2: 2, AMP). Ang usa nga nagdumot sa 

panagbulag sa kaminyoon sa pagkatinuod mibulag gikan sa iyang kau- 

galingong katawhan sulod sa usa ka panahon. Hangtud nga ang Israel 

naghinulsol ug nagpakita sa tinuod nga kausaban usa gipahiuli sa Dios 

ang iyang suod nga relasyon uban kanila. 

 

Sulod sa among mga tuig sa pagministeryo sa bilanggoan, kami namu 

hat sa mga piniriso nga nakahimo sa labing makalilisang nga mga kri 

men nga mahunahuna. Kita nakahibalo nga ang Dios makahimo sa 

labaw sa kinaiyahan nga kabag-ohan sa kinabuhi, apan hangtud nga 

ang tinuod nga kausaban moabot sa kinabuhi sa tawo pinaagi sa pag 

katawo pag-usab nga kasinatian ug mopakita sa gahum sa Ebanghelyo, 

ikaw tingali nagkinahanglan nga ikonsidera ang panagbulag. Ang 

pipila ka mga tawo tig-a kaayo ug kasingkasing, nagapos sa druga, 

alkohol, ug kasamok nga ang usa ka relasyon dili molampus nga walay 

labaw sa kinaiyahan nga kabag-ohan sa ilang mga kinabuhi. Niining 

mga hitaboa, ikaw kinahanglan nga mogawas. 
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Tungod lang kay kinahanglan nimo nga biyaan ang imong kaminyoon 

wala nagpasabot nga ang Dios dili magpadayon sa pagdumala sa 

imong kapikas, ni kini nagpasabot nga ang Dios dili makapabalik pag-

usab sa maong relasyon sa umaabot. Kini wala usab magpasabot nga 

ikaw kinahanglan nga subay sa balaod nga makigbulag sa imong kapi 

kas.  

 

Ang buot ipasabot mao nga, alang sa karon nga panahon, ang diosnong 

pagkabahin anaa ug ang pinakamaayo nimong buhaton mao ang pagpa 

minaw. Kini makaluwas sa imong kinabuhi o mga kinabuhi sa imong 

mga anak o uban pang mga minahal. 

 

Pag-usab, kini wala nagaaghat sa pagpakigbulag sa usa tungod sa ga 

may nga mga isyu sama sa dili magkauyon, tungod kay ikaw gikapoy 

na sa relasyon, o tungod kay ikaw wala kaayo mopasalig nga molatas 

sa lisud nga mga panahon. Wala kini nag-ingon nga ang Dios dili maka 

ayo sa inyong kaminyoon. Usa ka magtiayon nga among nailhan nagbu 

lag kapin sa kawhaan ka tuig, ug unya ang Dios namuhat ug kahibu 

longang espirituhanong buhat sa ilang kinabuhi ug gibalik ang ilang 

kaminyoon nga magkauban. Ang gihatagan ug pagtagad niini nga kapi 

tulo mao ang diosnong mga pagkabahin nga kinahanglan himoon alang 

sa pangisip, espirituwal, ug pisikal nga pagpanalipod kanimo ug sa 

imong mga anak. 

 

Ang Biblikanhong Panglantaw 

 

Si Jesus mipakita nga ang panagbulag sa kaminyoon sa orihinal gitu 

gotan tungod sa katig-a sa mga kasingkasing sa mga tawo (Marcos 10: 

1-9). Sa Mateo 5: 31-32, siya miingon nga ang panagbulag sa kamin 

yoon gitugotan tungod sa pakighilawas, nga siyempre naglakip sa pag 

panapaw. Si Pablo nagsulat ubos sa inspirasyon sa Balaang Espiritu 

nga kon ang usa ka dili-magtotoo mobiya sa kaminyoon, ang ilang ka 

pikas dili na ubos sa pagkaulipon sa ilang mga panumpa sa kamin 

yoon (1Corinto 7:15). 

 

Ingon nga kabahin sa iyang pagtulon-an sa kaminyoon diha sa Marcos 

10, ang Ginoo miingon , " Tungod niini pagabiyaan sa usa ka lalaki 

ang iyang amahan ug inahan ug makighiusa sa iyang asawa. Ug si 

lang duha magausa ra ka unod.  
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Busa dili na sila duruha, kondili usa na lamang ka unod. Busa ang 

gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo." (Marcos 10: 1-9). 

 

Kini nga tudling sagad nga gigamit sa pagpaluya sa panagbulag sa 

kaminyoon. Apan ang usa kinahanglan gayud nga mangutana, ang 

Dios ba tinuod nga naghiusa kanimo sa maong adik, abusador, ug dili 

mahinulsulon nga alkoholiko o kini ba makasasalang sayop sa imong  

bahin? 

 

Ikaw ba nag-ampo na mahitungod niini?  Ikaw ba midumili sa pagpami 

naw sa biblikanhong pasidaan: 

 

 Dili kamo magpasangon sa samang yugo uban sa mga dili-

 matinohoon; kay unsa man ang pagpanagkakuyog sa pagkama 

 tarung ug sa pagkamasupilon? Kon unsaon man pag-inambi 

 tay sa kahayag uban sa kangitngit? Ug unsaon man pagka 

 angay ni Kristo uban kang Belial? Kon unsa ang  kaambitan sa 

 matinohoon uban sa dili matinohoon? Ug unsaon man pagka 

 angay sa templo sa Dios uban sa mga larawan? Kay kita mao 

 ang templo sa Dios nga buhi, matud pa sa giingon sa Dios: 

 Magapuyo ako kanila, ug magalakaw sa taliwala nila, ug ako 

 mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. 

 (2 Corinto 6: 14-16) 

 

Sa diha nga ang Dios naghiusa sa magtiayon diha sa kaminyoon, ang 

bugkos espirituhanon ug gitumong sa pagdala sa diosnong binhi: 

 

 Ug wala ba sa Dios himoa [ ikaw ug ang imong asawa] ingon 

 nga usa ka unod? Wala ba ang usa naghimo kanimo ug nagban 

 tay sa imong espiritu nga buhi? Ug nganong [gihimo man ikaw 

 sa Dios nga duha] ingon nga usa ra? Tungod kay siya nangita 

 sa diosnon nga kaliwat [gikan sa inyong panaghiusa]. Busa 

 magbantay kamo sa inyong kaugalingon aron walay bisan 

 kinsa nga magbuhat sa pagkamaluibon, ug dili mawad-an sa 

 pagtoo ngadto sa asawa sa iyang pagkabatan-on. 

 (Malaquias 2:15, AMP) 

 

Ang "Diosnong binhi" nagtumong sa natural nga mga anak ug sa mga  

gipakatawo sa espirituhanong paagi, sama sa gibuhat ni Pablo, pinaagi 

sa pagpaambit sa Ebanghelyo.  
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Unsaon nimo pagdala sa bisan unsang matang sa diosnong binhi kon 

ang imong kapikas dili-luwas, alkoholiko, abusado, naadik sa druga, 

ug gigapos sa pornograpiya o uban pang makasasala nga mga kinaiya? 

 

Kung ikaw natawo na pag-usab nga magtotoo, dili ka angay magmin 

yo sa dili-luwas nga tawo. Kung buhaton nimo kana, dili ka matingala 

kung ang ingon niana nga pagkamagtiayon mapakyas tungod kay si 

Jesus nagsulti niana, ang usa ka balay nga nabahin sa iyang kaugali 

ngon magun-ob (Lucas 11:17). Usa ka susama nga tudling sa Ampli 

fied nga Bersyon nag-ingon,  

 

 "... Walay  ciudad o balay nga nabahin batok sa iyang kauga 

 lingon molungtad o mopadayon sa pagbarug "(Mateo 12:25, 

 AMP). 

 

Kung ikaw magtotoo, dili ka makigtagbo (date) sa dili-luwas nga tawo. 

Ngano? Tungod kay kasagaran dili ka makigminyo sa tawo nga wala 

ka makigtagbo (date). Ingon niini kayano. Ayaw pakigtagbo (date) sa 

mga dili magtotoo ug dili ka matintal nga makigminyo sa usa. 

 

Pabalik-balik, ako gihangyo sa mga tawo nga mag-ampo kung kini ba 

kabubut-on sa Dios nga sila magminyo sa usa ka tawo. Ang akong una 

nga pangutana kanunay mao ang, "Ikaw ba usa ka magtotoo?" Kung 

ang tubag oo, unya ang akong sunod nga pangutana mao, "Ang imong 

bang umaabot nga kapikas magtotoo? "Kung ang tubag dili, ako moi- 

ngon kanila," Dili, ako dili mag-ampo mahitungod niini tungod kay 

ang Dios nagpadayag na sa iyang kabubut-on diha sa iyang Pulong. 

Ikaw dili angay nga makigyugo uban sa dili magtotoo. " Ayaw gayud 

butangi ug marka sa pangutana diin ang Dios nagbutang na ug tuldok--  

nagpasabot nga dili kinahanglan nga mag-ampo mahitungod sa mga 

isyu  diin  ang  iyang  kabubut-on  gipadayag na nga tin-aw diha sa Pu 

long sa Dios. 

 

Ang Propeta nga si Amos nagpahayag, ubos sa inspirasyon sa Dios, 

"Makalakaw ba ang duruha, gawas kon sila magkasabot?"(Amos 3:3). 

Ang espirituhanon nga kasabutan labi ka mahinungdanon kay sa pag 

uyon sa ubang bahin sa kaminyoon tungod kay kini makaapekto sa 

imong mahangturong padulngan ug sa imong mga anak. 
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Ngadto sa mga naghunahuna nga dili makigyugo, ang Dios nagpaha  

yag: 

 

 Dili kamo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dili-

 magtotoo. Kay unsaon man pagpanagkakuyog sa pagkamata 

 rung ug sa pagkamasupilon? Kun unsaon man sa pag-inambi 

 tay sa kahayag uban sa kangitngit?  Ug unsaon man pagkaa 

 ngay ni Kristo uban kang Belial? Kun unsa man ang kaambitan 

 sa magtotoo uban sa dili magtotoo? Ug unsaon man pagka 

 angay sa templo sa Dios uban sa mga diosdios? Kay kita mao 

 ang templo sa buhi nga Dios. Sama sa giingon sa Dios: "Ako 

 magpuyo uban kanila ug maglakaw taliwala kanila, ug ako 

 mahimo nga ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan." 

 Busa manggula kamo sa taliwala nila ug managpamulag 

 kamo, nagaingon ang Ginoo. Ayaw paghikap sa mahugaw nga 

 butang, ug dawaton ko ikaw. Ako mahimong imong Amahan, 

 ug ikaw mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak 

 nga babaye: nagaingon ang Ginoo ang Makagagahum.  

 (2 Corinto 6: 14-18, NIV) 

 

Ikaw mahimong bisan hain, anak sa Dios o anak sa yawa (1 Juan 3:10). 

Kon ikaw anak sa Dios, siya imong Amahan. Kung ikaw anak sa yawa, 

nan si Satanas ang imong espirituhanong amahan. Kini gikasulti na nga 

kung ikaw, ingon nga anak sa Dios, magminyo sa dili magtotoo nan sa 

espirituwal ikaw nakigminyo sa pamilya sa yawa. Busa ayaw kahibu 

long kon ikaw adunay mga problema sa imong espirituhanon nga 

"ugangan nga lalaki"! 

 

Mobiya o Dili Mobiya 

 

Kini wala magpasabot nga ang tanan nga naminyo sa dili magtotoo 

kinahanglan mobiya kanila. Giklaro kini ni Apostol Pablo: 

 

 Apan sa uban nagaingon ako, dili ang Ginoo: Kong adunay 

 igsoon nga may asawa nga dili matinoohon, ug miuyon siya 

 nga makigpuyo kaniya, dili niya pagbiyaan siya. Ug ang asawa 

 nga may bana nga dili matinoohon, ug siya malipayon nga 

 makigpuyo, dili niya pagbiyaan ang iyang bana.  Kay ang bana 

 nga dili matinoohon ginabalaan diha sa asawa, ug ang asawa 

 nga dili matinoohon ginabalaan diha sa bana:  
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 Kay sa lain nga paagi ang inyong mga anak dili putli; apan 

 karon sila balaan na. Ngani kong ang dili matinoohon mobu 

 lag, pabulaga siya; kay ang igsoon nga lalaki o igsoon nga ba 

 baye wala sa ilalum sa pagkaulipon niini nga mga kahimtang. 

 (1 Corinto 7: 12-15) 

 

Kita nakasaksi sa daghang mga sitwasyon sulod sa mga katuigan kung 

diin ang usa ka tawo moduol kang Kristo, magpabilin sa ilang kamin 

yoon, matinud-anong nagpuyo sa ilang pagtoo, nagpadayon sa pag-am 

po alang sa ilang dili-magtotoo nga kapikas, ug sa kadugayan makita 

ang hinigugma nga modawat sa Ginoo ingon nga Manluluwas. 

 

Apan sa ubang mga hitabo ang relasyon dili na masalba, ug sa pipila 

ka mga hitabo - ilabi na sa mga sitwasyon diin adunay pang-abuso – 

ang relasyon kinahanglan dili na isalba. 

 

Kon ang diosnong pagkabahin nahitabo sa inyong kaminyoon, hunong 

sa pagsulay sa pag-ayo niini. Dawata kini ingon nga gikan sa Dios ug 

salig nga kung iyang kabubut-on nga maayo kini, iyang ibalik kini 

pag- usab. 

 

Kinabuhi Human Sa Panagbulag Sa Kaminyoon 

 

Ang panagbulag sa kaminyoon dili labaw kay sa bisan unsa nga kalapa 

san. Ang mga mamumuno sa daghang mga tawo natawo pag-usab ug 

nausab ang ilang kinabuhi, lakip ang salawayon nga si Ted Bundy nga 

gikataho nga gipatay ang kapin sa 100 ka mga babaye sa Estados Uni 

dos. Ang mga manglulugos ug ang mga nangmolestiya sa bata kasaga 

ran gihatagan ug laing higayon sa katilingban. Adunay mga rehabi 

litado nga mga adik sa druga ug kanhi mga kriminal nga nagapuno sa 

atong mga pulpito ug nagahimo sa mga dagkong buhat alang sa Dios. 

Bisan pa niana, kadtong kinsa gibulagan ug mga biniyaan gitagad sama 

sa mga sanlahon diha sa Kristohanong komunidad. 

 

Kung ikaw masayop nga magaminyo sa dili magtotoo, kung ikaw mihi 

mo na sa tanang posible nga mga butang aron maisalba ang inyong 

kaminyoon ug kini napakyas gihapon, kon ang imong kapikas mibiya, 

o kon ikaw anaa sa mapang-abuso nga sitwasyon ug kinahanglan nimo 

nga mobiya alang sa imong kaugalingong kaluwasan –  
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nan ilha nga kini diosnon nga pagkabahin. Wala nay lain pa nga imong 

mabuhat aron sa pagsulay nga kini molampos. Kung ikaw magtotoo ug 

gibuhat na ang tanan kutob sa imong mahimo, nan mosandig niana nga 

kamatuoran: Imong gihimo ang tanan nimong mahimo. Ipiyal ang rela 

syon sa mga kamot sa Dios. 

 

Ang panagbulag sa kaminyoon dili mao ang dili mapasaylo nga sala. 

Pangayo sa Dios ug pasaylo sa imong bahin niini sama sa imong gibu 

hat alang sa bisan unsa nga sala. Dawata ang iyang pagpasaylo, pasay 

loa ang imong kaugalingon, ug dayon magpadayon sa imong kinabuhi. 

 

Adunay kinabuhi human sa panagbulag sa kaminyoon. Tagda ang 

kahimtang ni Daniel * kinsa adunay tawag sa pag-alagad sa Dios ingon 

nga usa ka ministro. Ang iyang asawa misupak sa maong pagtawag ug 

nagsugod sa pag-adto sa mga inumanan ug adunay mga relasyon sa 

ubang mga lalaki. Si Daniel nag-ampo ug nagpuasa alang sa iyang ka- 

minyoon. Siya ug ang iyang asawa miadto sa Kristohanong magtatam 

bag, apan sa tunga-tunga sa sesyon siya migawas nga nasuko. Sa wala 

madugay, siya gusto makigbulag, gibiyaan siya, ug nagminyo pag-usab 

sa dili magtotoo. 

 

Bisan tuod si Daniel nahugno sa panagbulag, siya nagpadayon sa pag-

alagad sa Dios ug paglabay sa pipila ka mga katuigan ang usa ka Kris 

tohanong babaye miabot sa iyang kinabuhi. Sa katapusan sila naminyo, 

ug pinaagi niini nga magtiayon ang Dios nagtukod sa internasyonal 

nga Kristohanong ministeryo nga nakatandog sa mga panon sa kataw 

han sa tibook kalibutan. Pinaagi sa gracia sa Dios, adunay kinabuhi 

human sa panagbulag. 

 

Ang uban nga nakasinati sa susama nga mga sitwasyon nalipay sa 

dihang gibalik sa Dios ang ilang relasyon pag-usab. Tagda si Lee *, 

kinsang bana mibiya kaniya ug sa ilang tulo ka mga anak alang sa la- 

ing babaye. Makasusubo, ang iyang bana nangangkon nga Kristohanon 

ug katabang nga pastor sa simbahan. 

 

Si Lee nagpadayon nga matinud-anong nag-alagad sa Dios ug nagtra 

baho sa Kristohanong organisasyon. Wala madugay sa ulahi, ang iyang  
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mahinulsulon nga bana mibalik ug sa katapusan ang magtiayon nagti 

pon pag-usab ug nahimong malampusong mga pastor sa usa ka dakong 

simbahan. Adunay kinabuhi human sa panagbulag. 

 

Kon ikaw napakyas sa imong kaminyoon - bisan kung kini imong sala- 

hibaloi nga ang Dios mao ang Dios sa ikaduhang higayon. Tagda si 

Jonas, David, Moises, ug Pedro. Ang Dios namuhat sa iyang mga katu 

yoan sa kinabuhi sa matag usa niining mga tawhana, bisan pa sa ilang 

mga kapakyasan. Kung ikaw napakyas sa imong kaminyoon ug ikaw 

nakigbulag, kini panahon na sa.... 

 

 Tindog [gikan sa depresyon ug paghapa diin ang mga sirkums 

 tansya nagpiit kanimo - bangon alang sa bag-ong kinabuhi]! 

 Sidlak (magdan-ag sa himaya sa Ginoo), kay ang imong kaha  

 yag miabot na, ug ang himaya ni Jehova misubang sa ibabaw 

 kanimo (Isaias 60: 1) 

 

Matikdi nga niini nga bersikulo kung gusto nimo ang bag-ong kinabu 

hi, adunay butang nga kinahanglan nimong buhaton. Ikaw kinahanglan 

mobangon. Sama sa pildiro nga atleta, kinahanglan nga ikaw moba 

ngon ug mobalik ngadto sa dula! 

 

Biyai ang kasakit ug kapaitan. Hunong na sa pagpuyo sa "unsa kaha." 

Hunong na sa pagbalikbalik sa nangagi. Kon ikaw anaa sa abusado nga 

sitwasyon, hunong na sa pagpaningkamot nga kini mahimo pa. Kon 

ang imong kapikas mibiya kanimo, ipiyal siya ngadto sa Dios. Kung 

ibalik sa Dios ang relasyon sa umaabot, nan kini molihok sa hustong 

paagi. Kung dili man, hunahunaa kini nga diosnong pagkabahin, biyai 

ang nangagi, ug tan-awa ang umaabot. 

 

Hangtud nga ikaw nagpuyo sa nangagi, ikaw dili gayud makabaton sa 

kaugmaon. Ang Diosnong Pagkabahin naglakip sa paggawas gikan sa 

mga kapildihan ug pagbulag sa kagahapon aron maangkon ang ugma. 

 

Palandonga ang mga pulong ni Apostol Pablo nga mipahayag: 

 

 Bisan pa niini, ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaug, 

 kini giisip ko nga kapildihan tungod kang Kristo. Oo, sa pagka 

           matuod giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod  

         sa pagkahalangdon gayud sa pag-ila ni Kristo Jesus nga akong
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 Ginoo; nga tungod kaniya giantus ko ang kapildihan sa tanang 

 mga butang, ug giisip ko sila nga mga sagbot, aron  lamang ma 

 ako si Kristo.  Ug  nga makaplagan ako diha kaniya nga wala 

 magbaton ug pagkamatarung sa akong kaugalingon, bisan  ni- 

 adtong sa kasugoan, kondili kadtong pinaagi sa pagtoo kang 

 Jesu-Kristo, ang pagkamatarung nga gikan sa Dios pinaagi sa 

 pagtoo. Aron ako makaila kaniya ug sa gahum sa iyang pagka 

 banhaw, ug sa pagpakig-ambit sa iyang mga pag-antus, sang- 

 lit nahimong gipauyon sa iyang kamatayon; basin na lamang 

 nga sa bisan unsang paagi, makadangat ako sa pagkabanhaw 

 gikan sa mga minatay. Dili tungod kay nadawat ko na; kun ako 

 nahingpit na; kondili nga nagapadayon ako, kong mahimo nga 

 magakupot ako sa butang nga tungod kaniya gikuptan usab ako 

 ni Kristo Jesus. Mga igsoon, wala ko pa gayud isipa nga ako 

 nagakupot na: apan usa ka butang ang akong gibuhat: hika 

 limtan ko ang mga butang nga gitalikdan, ug nagakab-ot ako 

 sa mga butang nga nagauna, nagapadayon ako paingon sa 

 dag-anan ngadto sa ganti sa labawng hataas nga pagtawag sa 

 Dios diha kang Kristo Jesus. (Filipos 3: 7-14) 

 

Kalimti ang nangagi – ang parehong maayo ug dili maayo - ug tan-aw 

sa mga butang nga anaa sa unahan. 

 

Pagdawat Sa Kapildihan 

 

Ang pagkabahin sa panagbulag sa kaminyoon maoy dakong kapildi 

han, apan sama sa uban nga makapasubo nga mga kapildihan kini kaba 

hin sa sumbanan sa napakyas nga mga bahin sa atong mga kinabuhi 

nga sa umaabot nga panahon ang Dios magsalapid alang sa kaayohan: 

 

 Ug kita nahibalo nga ang tanan nga mga butang masigtabang 

 alang sa kaayohan kanila nga nahigugma sa Dios, kanila nga 

 mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. (Roma 8:28) 

 

Kitang tanan adunay mga kalisdanan. Kitang tanan mga tawong napak 

yas, tungod kay kitang tanan nakasala. Apan sa usa ka paagi, gikuha sa 

Dios ang matag lusok sa atong pagkapakyas ug gisalapid nga managsa 

ma alang sa himaya sa Dios. 
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Sa Gingharian sa Dios, adunay daghan nga mga panagsumpaki. Ikaw 

mahimong sulugoon aron mahimong bantugan. Ikaw mohatag aron ma 

kadawat. Ug ang imong mga kapildihan? Sa pagkatinuod kini mga 

kadaugan: 

 

 Oo, sa pagkamatuod giisip ko ang tanang mga butang nga 

 kapildihan tungod sa pagkahalangdon gayud sa pag-ila ni Kris 

 to Jesus nga akong Ginoo; nga tungod kaniya giantus ko ang 

 kapildihan sa tanang mga butang, ug giisip ko sila nga mga 

 sagbot, aron lamang maako si Kristo. Ug nga makaplagan  ako 

 diha kaniya nga wala magbaton ug pagkamatarung sa akong 

 kaugalingon, bisan niadtong sa kasugoan, kondili kadtong 

 pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Kristo, ang pagmatarung nga  

 gikan sa Dios pinaagi sa pagtoo. Aron ako makaila kaniya ug 

 sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakig-ambit sa 

 iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipauyon sa iyang 

 kamatayon; (Mga Taga-Filipos 3: 8-10) 

 

Ang Dios makagamit bisan ang pagkabahin sa panagbulag sa kaminyo- 

on aron mapalalum ang imong kaugalingong relasyon uban kaniya. 

Dawata ang imong kapildihan isip usa ka espirituhanong kadaugan. 

 

Ang Dios namuhat sa makalilisang nga kahimtang sa imong kinabuhi 

sa dihang ikaw magpabilin nga nagtutok sa walay katapusan nga mga 

kaayohan sa pag-antus imbis sa mga kalisud karon: 

 

 Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyot 

 lamang nagabuhat alang kanamo ug labaw pa gayud nga kaha 

 langdon, sa walay katapusang kabug-aton sa himaya. Samang 

 wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita kondili sa 

 mga butang  nga dili makita; kay ang mga butang nga makita; 

 mga umalagi lamang, apan ang mga butang nga dili makita, 

 mga walay katapusan.  (2 Corinto 4: 17-18) 

 

Nakuha ba nimo kini? Ang imong mga kasakitan sa matag bahin sa ki- 

nabuhi - bisan pa ang kasakit sa panagbulag sa kaminyoon - " namuhat 

alang sa imong walay katapusan nga mga kaayohan samtang wala ka 

magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang nga 

dili makita."   
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Kon ang mga negatibong mga kahimtang namuhat alang kanimo, nan 

kinahanglan nga imong ibutang ang imong pagtagad sa Dios inay sa 

imong kasamok. 

 

Nakatutok ka ba sa Ginoo, o ang imong pagtagad ba sa kasakit sa 

imong kahimtang? Ang imong pagtagad anaa sa unsay buhaton sa Dios 

kanimo ug pinaagi kanimo sa umaabot, o ikaw ba nagpuyo sa nangagi? 

Nagtan-aw ka ba sa mga hagit nga imong nakita karon inay sa pagtan-

aw pinaagi sa pagtoo sa umaabot? 

 

Diha kang Kristo, adunay kapasayloan. Adunay pagpasig-uli. Adunay 

bag-ong sinugdanan. Ug adunay kinabuhi human sa makalilisang nga 

pagkabahin sa panagbulag sa kaminyoon. 
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KAPITULO 5 
 

ANG MGA KUSOG SA PAGKABHIN 
 

Sa tawhanong lawas, ang mga selula gibahin aron motubo. Ang usa ka 

selula mabahin ngadto sa duha ka mga selula. Kining duha ka mga 

selula mabahin sa matag usa aron makahimo ug dugang nga mga selu 

la, ug busa ang proseso nagpadayon. Ang tawhanong mga selula nagpa 

daghan pinaagi sa pagkabahin. 

 

Ang pagtubo sa Gingharian sa Dios susama. Ang pagpadaghan mahita 

bo pinaagi sa pagbahin. Ang Diosnong Pagkabahin mao ang nag-u 

nang paagi sa pagtubo sa espirituhanong kalibutan. Ang Dios nagbahin 

aron modaghan. Usahay, kung kita dili boluntaryo nga mopili sa pag 

bahin ug magpadaghan, mahimong tugotan sa Dios ang mga sirkums 

tansya aron mabahin aron kita motubo ug mohamtong sa espiritu 

wal. Tagdon nato ang pipila ka panig-ingnan sa Bag-ong Tugon. 

 

Ang Unang Simbahan 

 

Ang mga tawo mahimong dili magkasinabot nga walay panagbangi, 

apan ang panagbangi kanunay maoy mga resulta sa dili pagsinabtanay 

nga wala masulbad sa husto. Kini dili ang mga kalainan sa opinyon 

nga makasakit ug makadaut sa atong mga relasyon, apan ang kapak 

yasan sa pagpadayon sa paglihok diha sa gugma sa diha nga naato sila. 

 

Sa bisan unsang panahon ang usa ka simbahan, organisasyon, o bulu 

haton sa Dios ilunsad, kini moagi sa pila ka ang-ang sa pagpalambo. 

Tan-awa ang unang simbahan sa Jerusalem: 

 

 -Mga Buhat l  Ang Dios nagpili sa pipila ka mga tawo 

 -Mga Buhat 2  Siya mihatag niining mga tawhana sa usa 

    ka ministeryo 

 -Mga Buhat 3  Adunay dako nga pagpadaghan 

 -Mga Buhat 4  Dakong iglesia nahimugso 

-Mga Buhat 5-6 Mga panagbangi mitungha. 
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Diha sa Mga Buhat l-4 atong makita kung giunsa sa buluhaton sa Dios 

pagkahimugso.  Dayon sa Mga Buhat 6: 1, kini nagrekord nga ang 

panagbangi mitungha sa iglesia ingon nga adunay panagbangi sa pag-

apud-apod sa mga suplay. Ang mga tinun-an makapahilum unta sa 

mga reklamo pinaagi sa pag-ingon, "Kung ikaw espirituhanon ikaw 

dili magareklamo." 

 

Sila usab makasulti, "Ayaw hagita ang pagpangulo nga gitudlo sa 

Dios." Hinonoa, gipakita nila ang mga hiyas sa maayong pagpangu 

lo. Sila miingon, "Kami nakadungog nga ikaw adunay problema. Kita 

mosusi kung managsama, uban sa tabang sa Dios, masulbad nato kini." 

(Mga Buhat 6: 2-7). 

 

Ang  Simbahan  usab  nakasinati  ug  mga  panagbangi gikan sa gawas  

pinaagi sa paglutos sa mga lalaki ug mga babaye, nga nagasangyaw sa 

ebanghelyo, sumala sa nahisulat sa Buhat mga kapitulo 5,7, 8,12, ug 

16. 

 

Ang kadaghanang mga ministeryo makasinati ug susama nga sumba 

nan. Adunay mga panagsumpaki gikan sa gawas ug sa sulod tungod 

kay gusto ni Satanas laglagon ang buluhaton sa pangalagad. Pagban 

tay sa usa ka tawo kinsa gigiyahan sa Espiritu nga kanunay  makasum 

paki sa uban nga gipangulohan (labing minos makausa) pinaagi sa 

unod. 

 

Ang Biblia nagpadayag sa tinuod nga mga hinungdan sa mga panagba 

ngi nga lawasnon tali sa mga magtotoo: 

 

 Diin ba magagikan ang mga gubat ug mga pag-away sa tali 

 wala ninyo? Dili ba gikan sa inyong mga kailibgon nga naga 

 gubat diha sa mga bahin sa inyong lawas? (Santiago 4: 1.) 

 

 Kay mga lawasnon pa kamo. Kay may pangabugho ug mga pag 

 kabahin diha kaninyo , dili ba kamo lawasnon? 

 (1 Corinto 3: 3) 

 

Ang mga panagbangi motungha tungod sa dili pa hamtong sa espiritu 

wal ug kalibutanon nga mga Kristohanon nga gipalihok ni Satanas, sa 

unod, ug garbo. 

 

 

52 



Ang mga pagkabahin moresulta, apan kini dili diosnon nga mga pagka 

bahin nga gisugo sa Dios. Ang Biblia tin-aw nga kung adunay personal 

mga problema tali sa mga magtotoo, sila mosunod sa mga prinsipyo sa 

Mateo 18:15-17. Kini nga matang sa panagbangi kanunay pagadumala 

hon pinaagi sa pagtinguha nga mopahiuli imbis nga modaut sa mga 

relasyon. 

 

Kini nga mga pagkabahin, bisan wala gisugdi sa Ginoo,  moresulta sa 

espirituhanon nga pagtubo kon sila husto nga madumala sumala sa 

mga prinsipyo sa Pulong sa Dios. Ang Dios makahimo sa pagkuha sa 

tanang mga butang - bisan ang pagkabahin nga resulta sa atong kaugali 

ngong mga isyu - ug buhaton kini alang sa kaayohan. 

 

Mga Magtotoo Sa Jerusalem 

 

Ang katapusan nga mensahe sa atong Ginoo sa iyang mga sumusunod 

mao ang "Lumakaw kamo sa tibook kalibutan, ug iwali ninyo ang maa 

yong balita sa matag binuhat "(Marcos 16:15). Apan atong makita nga 

ang unang mga magtotoo mipadaghan ug nagatigum sa Jerusalem: 

 

 Ug mikaylap ang pulong sa Dios; ug ang gidaghanon sa mga 

 tinun-an misanay sa hilabihan gayud sa Jerusalem; ug usa ka 

 dakong panon sa mga sacerdote nanagmasinugtanon sa pag 

 too. (Mga Buhat 6: 7) 

 

Tungod sa dako nga pagtubo, ang iglesia sa Jerusalem nagkapuliki sa 

pagpangolekta sa mga pundo aron sa pag-atiman sa mga nanginahang 

lan ug pagsulbad sa ubang mga isyu - maayong mga hinungdan. Apan 

wala kita makakita kanila nga mingadto sa tibook kalibutan ingon sa 

gisugo ni Jesus - hangtud nga ang pagpanglutos mitungha: 

 

 Ug niadtong panahona dihay usa ka dakong paglutos sa iglesia 

 nga didto sa Jerusalem; ug silang tanan nagkatibulaag sa mga 

 yuta sa Judea ug Samaria .... Busa sila nga nagkatibulaag 

 nanagpanglangyaw nga nagawali sa pulong. (Mga Buhat 8: 1 

 ug 4) 
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Ang Mga Buhat kapitulo 8 nagsulti mahitungod sa dakong paglutos 

nga mitungha batok sa mga Kristohanon sa Jerusalem nga nagpugos 

kanila nga magpahilayo sa ciudad ug magpuyo sa ubang mga dapit. 

Samtang kini nga mga magtotoo mibiya sa Jerusalem, sila "nanag 

panglangyaw nga nagawali sa Pulong" (Mga Buhat 8: 4). Ang pag 

lutos sa Jerusalem miresulta sa diosnong pagkabahin nga nagpahinabo 

sa mga magtotoo sa pagtuman sa mandato ni Kristo sa pagpakaylap sa 

Ebanghelyo ngadto sa mga nasud. 

 

Si Pablo Ug Si Bernabe 

 

Sa diha nga ang mga dili-pagsinabtanay motungha ug kini husto nga 

madumala kini mapuslanon sa espirituwal. Tagda ang panig-ingnan ni 

Pablo ug ni Bernabe nga nagkasumpaki sa usa ka batan-ong lalaki nga 

ginganlan’g Marcos: 

 

 Ug sa miagi ang pila ka adlaw, nag-ingon si Pablo kang Berna 

 be: Balikon ug dawaton ta karon ang mga igsoon sa tanan nga 

 ciudad, nga atong gibalitaan sa pulong sa Ginoo, kung naunsa 

 sila. Ug gihunahuna ni Bernabe nga paubanon usab nila si 

 Juan nga may bansagon nga Marcos. Apan gihunahuna ni 

 Pablo, nga dili maayo ang pagdala uban kanila niadtong mibu 

 lag kanila sa Pamfilia ug wala mouban kanila sa buluhaton. 

 Unya sila  may usa ka dakong paglinalisay, sa pagkaagi nga 

 mibulag ang usa gikan sa usa; ug si Marcos giubanan ni Berna 

 be, ug milayag padulong sa Cipro.  Apan gipili ni Pablo si 

 Silas ug milakaw, nga gitugyan siya sa mga igsoon sa gracia 

 sa Dios. Ug gihapit nila ang Siria ug ang Cilicia aron sa 

 paglig- on sa mga iglesia. (Mga Buhat 15: 36-41) 

 

Kini nga panagsumpaki naghimo ug lig-ong panagbingkil, apan wala 

kini miresulta sa pagsupak ug pagdumot tali ni Pablo ug Bernabe. Ang 

ang mga lalaki lagmit miuyon nga dili magkauyon ug misulbad sa 

problema pinaagi sa paghimo sa ikaduhang grupo sa pag-ebanghelyo. 

Kini nga solusyon sa tinuod lang nagpauswag sa buhat sa ministeryo 

ingon nga duha ka mga grupo ang karon nagapakaylap sa Ebanghelyo 

ug nagadasig sa mga iglesia. 
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Si Pablo ug si Bernabe wala masuko sa usag usa, wala mohunong sa 

pagsinultianay, o walay labot sa usag usa. Ni ang usa mihunong sa 

Kristohanong pag-alagad tungod kay ang "usa ka tawo nakapasakit ka 

nila." Silang duha nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ilang dili 

pagsinabtanay miresulta sa diosnon nga pagkabahin nga sa pagkatinu 

od nagpadayon sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Kini usab nagbangon 

sa usa ka bililhong Kristohanong magbubuhat - batan-ong si Juan Mar 

cos - kinsa gihisgotan ni Pablo sa ulahi nga nag-ingon, "Kuhaa si 

Marcos, ug dad-a siya uban kanimo: kay siya mapuslanon alang 

kanako alang sa ministeryo "(2 Timoteo 4:11). 

 

Pagkakaron Nga Panig-ingnan 

 

Ang iglesia sa Jerusalem, ang unang mga magtotoo, ug si Pablo ug si 

Bernabe ang tanan nakasinati sa mga pagkabahin. Diha sa natural nga 

kalibutan kita modugang aron modaghan. Ang matematika sa Dios - 

sama sa kadaghanan sa mga prinsipyo sa Gingharian - lahi. Siya moba 

hin aron modaghan. Atong hunahunaon kining gitawag nato nga pagka 

pikas sa simbahan. Mahimo kaha nga sa pipila ka mga hitabo kini dili 

buhat sa kaaway apan ang Dios ang naghan-ay niini tungod kay dili-

husto ang atong pagpadaghan? 

 

Kasagaran ang pagkapikas sa simbahan moresulta gikan sa mga tawo 

nga adunay mga ideya nga lahi sa mga pagpangulo. Kining mga tawha 

na sa pagkatinuod gitawag sa pagtanom ug usa ka bag-ong iglesia, 

apan imbis moadto aron sa pagtuman niini nga tawag, sila naghimo ug 

dakong kadaut sa simbahan nga ilang gitambongan pinaagi sa pagsulay 

sa paghimo kung unsa ang ilang gihunahuna nga gikinahanglan. Sa 

laing bahin, ang usa ka pastor mahimong mosulay sa pagpaluya sa usa 

nga adunay tinuod nga tawag sa pagtanom ug usa ka iglesia, nagaka 

hadlok nga sila mobiya ug modala sa pipila sa iyang mga sakop uban 

kanila. 

 

Ikaw ba nihunong ug naghunahuna nga tingali ang Dios gusto niana 

nga Iglesia nga mabahin ug laing simbahan ang matanom? Ug tingali 

imbis nga mapikas adunay harmoniya sa ingon niana nga transisyon? 
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Tagda kining duha ka modernong pananglitan: 

 

-Sa usa ka simbahan adunay batan-ong lalaki kinsa mibati nga gitawag 

sa pagsugod ug bag-ong kongregasyon. Ang labaw nga pastor naghang 

yo sa mga tawo nga mopasalig nga mouban niining batan-ong lalaki ug 

mosuporta kaniya sulod sa usa ka tuig aron sa pagtabang sa iyang pa 

nan-awon nga mahimong reyalidad. Usa ka gatos ka mga tawo ang mi 

pasalig nga motambong, mohatag, mosuporta sa usa ka tuig, ug maka 

pahimo sa bag-ong kongregasyon nga matanom sa laing lugar. 

 

-Sa laing simbahan, usa ka batan-ong lalaki nga gitawag sa Dios nga 

magpastor nagmugna ug mga problema, gibahin ang simbahan, gikuha 

ang pipila ka mga miyembro, ug nagsugod sa laing simbahan. Sa kata 

pusan, kining batan-ong lalaki nangayo ug pasaylo ug gipanalanginan 

sa Dios ang mga iglesia sa hilabihan gayud - apan unsa ka mas maayo 

unta kadto kung nagkasabot sila  nga mopalambo.  

 

Kon imong gibati ang tawag sa Dios nga maglunsad sa usa ka minis 

teryo, ayaw paghimo’g kadaut kung asa ka. Ilha ang imong walay ka 

tagbawan ingon nga diosnong pagkabahin nga namuhat sa imong kina 

buhi. Pahawa, apan buhata kana nga malinawon ug mogawas aron sa 

pagtuman sa pangalagad diin ikaw gitawag. Biyai kung asa ka sama sa 

imong pag-abot: Sa pagpanguna sa Ginoo. Ayaw pagpikasa ang iglesia 

ug ayaw impluwensyahi  ang uban nga mokuyog kanimo. 

 

Kung ikaw pastor ug usa ka  tawo sa  imong  kongregasyon  gitawag sa 

ministeryo, ipadala sila uban sa imong panalangin ug suporta. 

 

Sa diha nga ang mga pagkabahin gisugdan sa Dios ug nasulbad sa dios 

non nga mga paagi, ang Gingharian sa Dios kanunay nga makabenepi 

syo. Sa diha nga ang pagkabahin tungod sa pagkahakog, kalibog, pa 

nag-away, kasuko, ug dili pagpinasayloay, nan ikaw makasiguro nga 

dili sila gikan Dios. 

 

Ang diosnong mga pagkabahin kanunay moresulta sa  pagpadaghan ug 

panalangin. Sila usab mopahimugso ug bag-ong espirituhanong mga 

panan-awon, nga mao ang hilisgutan sa sunod nga kapitulo. 

 

 

 

 

56 



KAPITULO 6 
 

ANG PAGKABAHIN SA PANAN-AWON 
 

Ang pulong nga "pagkabahin" nagpasabot sa "usa ka panagbulag sa 

panan-awon." Ang Diosnong Pagkabahin kasagaran mahitabo tungod 

sa  kalainan sa panan-awon tali kanimo ug sa uban nga imong gipakig-

angayan. Kini dili panagbulag nga gipahinabo sa sala o lawasnon. Kini 

usa ka panagbulag nga mahitabo tungod sa nagakalainlain nga espiritu 

hanon nga mga kalab-oton, tumong, ug mga destinasyon. 

 

Ang pulong nga "panan-awon", ingon nga gigamit niini nga kapitulo, 

wala magtumong sa usa ka pinadayag nga nakita sa usa ka panan-aw o 

uban sa imong natural nga panan-aw. Kini gihubit ingon nga usa ka 

pagbati sa espirituhanong katuyoan nga gipunting sa pagtuman sa mga 

plano ug katuyoan sa Dios alang sa imong kinabuhi. 

 

Ang espirituhanong panan-awon naglakip sa pagtan-aw lapas sa natu 

ral nga kalibutan ngadto sa  espirituhanon nga kalibutan. Kini mao ang 

pagsabot sa balaang katuyoan sa Dios ug ang pag-ila sa imong bahin sa 

iyang plano. Ang espirituhanon nga panan-awon naghatag sa usa ka 

tin-aw nga larawan sa unsay gusto sa Dios nga imong buhaton ug unya 

mogiya sa matag lakang sa imong kinabuhi ngadto sa pagkab-ot niana 

nga tumong. 

 

Aron matuman ang imong panglantaw, hinoon, ang diosnon nga mga 

pagkabahin  kasagaran gikinahanglan. 

 

Ang Panan-awon Ni Apostol Pablo 

 

Sa panahon sa pagkakabig ni Pablo, ang Dios mipahayag: 

 

 ... Bumangon, ug tumindog ka: kay ako nagpakita kanimo 

 alang niini nga katuyoan, sa paghimo kanimo nga usa ka 

 ministro ug saksi sa mga butang nga imong hingkit-an kanako, 

 ug sa mga butang nga igapakita  ko pa kanimo; nga magalu 

 was kanimo gikan sa mga tawo ug sa mga Gentil, kang kinsa 

 ikaw paadtoon ko. Sa pagbuka sa ilang mga mata, aron manag 
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 balik sila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, ug gikan sa 

 gahum ni Satanas ngadto sa Dios, aron sila managpakadawat 

 sa kapasayloan sa mga sala, ug kabilin kanila nga gipaka 

 balaan tungod sa pagtoo kanako. (Mga Buhat 26: 16-18) 

 

Sa dihang si Ananias gisugo sa Dios sa pag-adto ug pagpangalagad sa 

bag-ong nakabig nga si Pablo, ang Ginoo miingon , "Umadto ka kay 

kini siya maoy usa ko ka ginamiton nga pinilli, nga magadala sa akong 

ngalan sa atubangan sa mga Gentil, ug mga hari, ug mga anak sa 

Israel, kay pakitaan ko siya sa daghang mga butang nga kinahanglan 

pagaantuson tungod sa akong ngalan.  (Mga Buhat 9: 15-16). Si Pablo 

gipili, gigahin, ug gihatagan ug espirituhanon nga panan-awon. Si 

Pablo  nagpahayag  nga  siya  nahimulag gikan sa taguangkan sa iyang 

inahan alang sa balaang katuyoan (Mga Taga Galacia 1:15). 

 

Kining langitnon nga panan-awon mao ang makusog nga puwersa sa 

kinabuhi ni Pablo. Kini nagtawag alang sa panagbulag - usa ka diosnon 

nga pagkabahin - gikan sa iyang daan nga estilo sa kinabuhi-. Ikaw ba 

naghunahuna nga ang iyang mga higala nga Fariseo nakighugoy uban 

kaniya? Ang pipila sa mga higala ni Pablo kauban niadtong misulay sa 

pagbato kaniya hangtud sa kamatayon nga gikan kanila siya mi-eskapo 

gamit ang bukag nga gitonton sa kilid sa pader. 

 

Aron maipanganak ang espirituhanong panan-awon nanginahanglan ug 

kabag-ohan. Kini nanginahanglan ug kaisog sa paglakang gikan sa 

nahibaloan ngadto sa wala mailhi. Ikaw motugot sa Dios nga mobulag 

kanimo gikan sa tanan nga makapugong sa katumanan sa imong panan 

-awon. 

 

Alang kang Pablo, kini nagpasabot sa pagbiya sa iyang mga higala nga 

Fariseo, pagsalikway sa mga tradisyon sa mga tawo, nga naglakip sa 

dihadiha nga kabag-ohan sa mga tinoohan, ug pagporma ug bag-ong 

mga relasyon uban niadtong kanhi iyang gilutos. Kini naglakip sa pag 

biyahe ug pagpaambit sa Ebanghelyo ngadto sa mga kintumyan sa 

kalibutan nga nailhan kaniadto. Si Pablo misanong nga matinumanon 

ug sa nagakaduol sa katapusan sa iyang kinabuhi, siya nakapahayag , 

"Ako dili masupilon ngadto sa langitnong panan-awon "(Mga Buhat 

26:19). 
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Ang Panan-awon ni Jose 

 

Diha sa basahon sa Genesis, adunay sugilanon sa usa ka batan-ong 

lalaki nga nakasinati sa daghang pagkabahin sa Dios tungod sa iyang 

espirituhanong panan-awon. Paggahin ug panahon sa pagbasa sa sugila 

non ni Jose sa Genesis 30-50 sa dili pa ikaw magpadayon niini nga 

kapitulo. 

 

Ang palibot sa panimalay ni Jose wala'y kahimoan. Ang iyang amahan, 

si Jacob, adunay kasaysayan sa pagpanglingla. Ang iyang inahan, si 

Rachel, kanunay nga kasumpaki sa laing asawa ni Jacob, si Lea. Adu 

nay pagpihig diha sa panimalay, nga nagmugna sa pag-indigay ug kasi 

na. Si Jacob mas gusto si Raquel kay kang Lea, ug iyang gipaboran si 

Jose kay sa tanang uban pa niyang mga anak. Ang espesyal nga kupo 

nga daghay mga kolor ang gihatag kang Jose sa iyang amahan nga mas 

labaw pa sa usa ka matahum nga panapton. Tungod kay kini dili usa ka 

pangtrabaho nga sinina sama sa gisuot sa mga magbalantay, kini 

nagpabulag kang Jose ingon nga pinalabi nga bata, usa nga dili kina 

hanglan maghago sama sa gibuhat sa iyang mga igsoon. Si Jose nagpu 

yo sa usa ka pamilya nga gigamhan sa pagpanglimbong, imoralidad, 

pagmaniobra, pagpihig, kasina, ug pagdumot. 

 

Samtang bata pa, si Jose nakadawat ug mga damgo gikan sa Dios nga 

naghatag kaniya ug panan-awon sa iyang kaugmaon, apan sa dihang 

iyang gipaambit kini nga mga pinadayag sa iyang pamilya, ang iyang 

mga igsoong lalaki nagdumot kaniya tungod niini (Genesis 37: 8). Sila 

dili gani makasulti nga malinawon ngadto kaniya (Genesis 37: 4). Sa 

Genesis 37, atong nahibaloan kung giunsa sa nasuko nga mga igsoong 

lalaki ni Jose paghukas sa iyang kupo ug gihulog siya ngadto sa ga- 

hong. Dayon nanglingkod sila, bugnaw ug walay pagtagad, ang ilang 

mga dalunggan bungol sa iyang mga pagtuaw. 

 

Kamo ba makapahiuyon niini? Kamo ba naghilak na nga nangayo ug 

tabang, ug walay tubag gikan sa mga naglibot kanimo? Ikaw ba mibati 

nga gibiyaan ug nag-inusara? Wala kaayo mahunahuna ni Jose nga 

iyang lingion kini nga trahedya ingon nga labing mahinungdanon nga 

panghitabo sa plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. Ang sama tinuod 

usab alang kanimo. Ang pagkabahin nga imong nasinati mao ang dalan 
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sa katumanan sa imong panan-awon. Sa kinabuhi ni Jose, kining dios 

non nga pagkabahin sa katapusan midala kaniya gikan sa gahong ngad 

to sa palasyo! 

 

Sa dihang milabay ang panon sa mga Ehiptohanon, gibaligya siya sa 

iyang mga igsoong lalaki ngadto sa pagkaulipon. Sa Genesis 39, si 

Jose nag-antus sa laing panagbulag sa dihang siya gikuha gikan sa 

balay ni Potipar ug gipapriso tungod sa bakak nga akusasyon sa imora 

lidad. Apan sa matag panagbulag - sa matag kapildihan ug diosnong 

pagkabahin sa iyang kinabuhi - ang Ginoo nag-uban kang Jose ug nag 

palambo kaniya (Genesis 39: 3). Ang Biblia nagpahayag sa panalangin 

sa Dios nga gi-andam  alang kang Jose kinsa "... nahimulag gikan sa 

iyang mga kaigsoonan" (Deuteronomio 33:16). 

 

Ang Dios nag-uban usab kanimo sa dili maayo nga pamilya, sa imong 

kasubo, ug sa makalilisang nga kasinatian sa imong kagahapon. Siya  

wala mopasagad kanimo. Siya adunay kaugmaon nga gitagana alang 

kanimo, usa ka destinasyon ug paglaum. Kon ikaw gilain o gibiyaan, 

kana bang maong pagkahimulag alang sa balaang katuyoan? Ang Dios 

ba naglain kanimo gikan sa tanang haduol ug minahal tungod sa imong 

espirituhanon nga panan-awon? Ikaw ba lahi kay sa uban tungod kay 

siya adunay talagsaon nga butang nga imong pagabuhaton?  

 

Sa Genesis 39-40, kita nakakat-on nga si Jose gihatagan ug usa ka 

posisyon nga adunay responsibilidad sa bilanggoan ug nangalagad sa 

mayordumo ug panadero nga gibilanggo uban kaniya, silang duha naka 

limot dayon kaniya, bisan pa sa ilang mga saad. 

 

Sa tawhanong pagkasulti, si Jose adunay katungod nga mopalambo sa 

negatibo nga kinaiya.  Ang pamilya ug mga higala nagpakyas kaniya, 

siya giakusahan, ug gikalimtan sa mga tawo nga iyang gipangalagaran. 

Apan diyutay ra ang iyang nasayran nga ang matag panagbulag nagda 

la kaniya nga mas duol sa iyang hinatag-sa-Dios nga destinasyon. Kini 

mao usab ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Ang matag diosnong 

pagkabahin - matag hitabo sa imong masakit nga kagahapon ug sa 

imong gubot nga karon - gigamit sa Dios sa pagtuman sa iyang balaan 

nga mga katuyoan. 
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Sa kadugayan, ang mayordumo nga gialagaran ni Jose nakahinumdom 

kaniya, gisulti sa mga opisyal ang mahitungod kaniya, ug si Jose 

gihangyo sa paghubad sa mga damgo ni Faraon sa dihang walay laing 

tawo ang nakahimo niini. Tungod niining hinatag-sa-Dios nga 

pinadayag, si Jose gipagawas gikan sa bilanggoan, nahimo nga ikadu 

hang magmamando sa Ehipto, ug giluwas ang naila nga kalibutan 

gikan sa kamatayon pinaagi sa gutom. 

 

Sa dihang si Jose naminyo, ang mga ngalan nga iyang gihatag sa iyang 

duha ka anak nagsimbolo sa iyang mga kasinatian kaniadto (Genesis 

41: 51-52). Ang panganay nga anak ginganlan ug Manases, nagapasa 

bot nga "ang Dios nagpalimot kanako sa tanan nakong kahago ug sa 

tanan nga anaa sa balay sa akong amahan." Ang ikaduhang anak ni 

Jose ginganlan niya ug Efraim, nagapasabot sa, "gipahinabo sa Dios 

nga magmabungahon ako diha sa yuta sa akong kasakitan." Ang mga 

ngalan sa iyang mga anak nga lalaki nagpakita kung giunsa sa dios 

nong mga pagkabahin sa iyang nangagi - kadtong gikan sa iyang 

pamilya, sa iyang panimalay, ug kagawasan - paggamit sa Dios nga 

mahimong reyalidad ang panan-awon ni Jose. Ang mga ngalan usab 

nagpakita sa dako nga espirituhanong prinsipyo: Aron magmabunga 

hon sa karon ug sa umaabot, ikaw kinahanglang makalimot sa kasakit 

sa nangagi. 

 

Sa diha nga ang mga igsoong lalaki ni Jose nagtindog sa atubangan 

niya sa Ehipto, sila wala gani makaila kaniya. Si Jose mipahayag: 

 

 Ug miingon si Jose sa iyang mga igsoong lalaki: Dumuol kamo 

 kanako, gipakilooy ko kaninyo. Ug sila mingduol. Ug siya 

 miingon: Ako si Jose ang inyong igsoon nga gibaligya ninyo sa 

 Ehipto. Ug karon ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong 

 kaugalingon,  nga ako gibaligya ninyo dinhi: kay ang Dios  nag 

 padala kanako sa pag-una kaninyo aron sa  pagbantay sa kina 

 buhi. Kay niining duha na karon ka tuig nga may gutom 

 dinhi sa yuta, ug may nahibilin pa nga lima ka tuig nga walay 

 makadaro ni makaani. Ug ang Dios nagpadala kanako sa pag-

 una kaninyo aron sa pagbantay kaninyo nga mga salin dinhi sa 

 yuta, ug sa pagluwas kaninyo nga buhi pinaagi sa dako nga  
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 pagkaluwas. Busa karon wala kamo magpadala kanako dinhi, 

 kondili ang Dios; ug siya nagbutang kanako nga amahan 

 kang Faraon ug ginoo sa tibook niya nga panimalay, ug mag 

 bubuot sa tibook nga yuta sa Ehipto. (Genesis 45: 4-8) 

 

Si Jose nakaamgo sa masakit nga mga panghitabo sa iyang kagahapon 

dili lamang "lisud nga kapalaran" o "dili maayo nga mga kahimtang." 

Siya mipahayag, "Apan mahitungod kaninyo, gihunahuna ninyo ang 

dautan batok kanako; apan ang tuyo Dios alang sa kaayohan, sa 

ginatan-aw nato karon, nga mao ang pagluwas nga mabuhi ang dag- 

hang mga katawhan "(Genesis 50:20). Ingon nga bata, si Jose adunay 

mga damgo ug mga panan-awon nga maanaa sa usa ka dapit sa respon 

sibilidad ug awtoridad. Tanan sulod sa dugayng malisud nga mga  katu 

igan sa kalisdanan, si Jose naghupot niadto nga  mga damgo. Sa diha 

nga sa katapusan siya nagbarug sa dapit nga gitudlo sa Dios nga iyang 

padulngan, iyang nahinumduman ang damgo: "Ug nahinumdum si 

Jose sa mga damgo nga iyang gidamgo "(Genesis 42: 9). 

 

Si Jose nakasinati sa daghang mga kalisud ug mga panagbulag, apan 

ang Dios migamit niining tanan. Si Jose giandam sa pagluwas sa usa 

ka nasud. Unsa ka dako nga butang ang giplano sa Dios alang kanimo? 

Unsaon niya paggamit ang mga pagkabahin ug mga panagbulag sa 

imong kagahapon sa pag-andam kanimo aron makab-ot ang imong 

panan-awon? 

 

Gilain Alang Sa Diosnong Panan-awon 

 

Kon ikaw mibati nga gisalikway, gibiyaan, ug gilain, hibaloi nga ikaw  

wala mag-inusara. Daghang diosnon nga mga lalaki ug mga babaye 

nga kinahanglan mobulag sa mga higala, mga pamilya, mga panima 

lay, ug mga pinuy-anan tungod sa ilang espirituhanong panan-awon: 

 

-Abraham gitawag nga nag-inusara aron mahimong amahan sa mga 

 nasud (Isaias 51: 2). 

 

-Si Jacob nakadawat sa iyang makapaausab sa kinabuhi nga panan- 

 awon sa dihang siya gibiyaan nga nag-inusara (Genesis 32: 2). 

 

-Niadtong nag-inusara sa disyerto si Moises nakadawat sa iyang tawag 

sa nagdilaab nga sampinit (Exodo 3: 1-2). 
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-Si Moises miduol sa atubangan sa Dios nga nag-inusara samtang ang 

mga tawo nagbarug sa halayo (Exodo 24: 2). 

 

-Si Aaron gilain ngadto sa Dios aron makapamuhat ingon nga labawng 

sacerdote (Exodo 28: 1). 

 

-Si David adunay daghan nga mga anak nga lalaki, apan si Solomon 

lamang ang napili nga mag-alagad ingon nga hari ug magtukod sa 

templo (1 Mga Cronicas 28: 5). 

 

-Ang propeta nga si Jeremias naglingkod nga nag-inusara tungod kay 

ang kamot sa Dios anaa sa ibabaw kaniya (Jeremias 15:17). 

 

-Ang Propeta nga si Ezekiel binihag sa dihang iyang nakita ang himaya 

 sa Ginoo (Ezequiel 1: 3). Siya gisultihan sa Balaang Espiritu ... 

"Lakaw, takpi ang imong kaugalingon sulod sa imong balay ...ug ikaw  

 dili makagawas gikan kanila ... " (Ezequiel 3: 24-25). 

 

-Ang Propeta nga si Daniel bihag sa dihang nakadawat siya sa iyang 

 panan-awon sa katapusan nga mga kapanahonan (Daniel 10: 8). 

 

-Si Simon ug Ana mibulag sa ilang kaugalingon aron sa pag-alagad sa 

Dios sa templo, ug usa sa mga unang nakadawat sa pagpadayag sa 

ilang Mesias (Lucas 2: 25-38). 

 

-Ang Balaang Espiritu nagsugo kang Bernabe ug Saulo nga ilain alang 

 sa buluhaton diin sila gitawag (Mga Buhat 13: 2). 

 

-Si Pedro nakadawat sa panan-awon sa Gentil nga mga nasud samtang 

 siya nag-inusara sa ibabaw sa atop (Mga Buhat 10). 

 

-Si Felipe gikuha gikan sa dakong buluhaton sa ciudad ngadto sa daw 

 mas ubos sa disyerto. Apan kadto usa ka diosnong pagkabahin nga  

 nag-abli sa tibook Aprika ngadto sa Ebanghelyo (Mga Buhat 8). 

 

-Ang Apostol nga si Juan nag-inusara sa Patmos sa dihang iyang nada 

 wat ang pinakadako nga panan-awon nga gihatag sa katapusan nga  

 mga mga kapanahonan (Pinadayag 1). 
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-Si Jesus Kristo gisalikway sa iyang kaugalingong Judiohanong mga 

 katawhan (Juan 1:11) ug ang iyang kaugalingong mga igsoon wala 

 motoo kaniya (Juan 7:5). Kini  gipropesiya nga si Jesus mahimong ...  

"Tinamay ug sinalikway sa mga tawo "(Isaias 53: 3). Ang matag usa 

 mibiya kaniya ug siya nag-antus ug namatay nga nag-inusara (Mateo 

 26:56). Ang pagtuman sa iyang destinasyon usab nagkinahanglan sa 

 temporaryo nga panagbulag gikan sa Dios ingon sa iyang pagpas-an 

 sa kasal-anan sa kalibutan (Marcos 15:34). 

 

... Ug Unya Ikaw 

 

Kumusta ka? Andam ka ba nga moadto nga mag-inusara aron makab-

ot ang imong panan-awon? Unsa ang mga panagbulag ug mga pagka 

bahin nga andam nimong lahutayon aron matuman ang panan-awon 

nga gihatag sa Dios kanimo? 

 

 -Kon ikaw gitawag ingon nga misyonaryo o ebanghelista, ikaw 

    mahimong mobiya sa panimalay, pamilya, o sa imong kaugali 

    ngong nasud aron motuman sa imong tawag. 

 

 -Ikaw ba gitawag sa pagsangyaw o pagtudlo sa Ebanghelyo? 

    Nan ikaw kinahanglan nga mogahin ug daghang mga oras nga  

  mag-inusara aron husto nga makapangandam. 

 

 -Kon ikaw gitawag sa pagsulat sa Kristohanong mga materyal, 

  kini nagkinahanglan ug tag-as nga mga oras nga mag-inusara 

  nga nagahumol sa imong kaugalingon sa Pulong sa Dios aron 

  ipahayag ang iyang mensahe pinaagi sa giimprinta nga pahina. 

 

 -Kon ikaw gitawag sa pag-alagad sa Dios sa panggobyerno, 

  ikaw tingali mobarug  nga mag-inusara batok sa dautan nga 

  mga gahum sa politika niining katapusang mga adlaw. 

 

Tingali sama ni Felipe, nga mibiya sa dako nga kapukawan sa Sama 

ria, ikaw mahimong tawgon sa Dios aron mobiya sa usa ka dakong 

simbahan aron magtrabaho sa gamay nga ministeryo – ang tanan 

tungod sa panan-awon nga iyang giplano alang kanimo. 
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Si Jim Elliott, usa ka bantugan nga misyonaryo, nagsulti niini: "Dili 

siya buang nga mohatag sa dili niya matipigan aron maangkon ang dili 

niya mawala. "Sa kaso ni Elliott, ang iyang kinabuhi maoy bili 

samtang siya gimartir alang sa kawsa ni Kristo. Ang iyang kamatayon, 

hinoon, sa ngadto-ngadto nagdala  sa pagkakabig sa Aucan nga mga 

Indiano  nga iyang gisulayan sa pag-abot sa Ebanghelyo. Kini usab nag 

hagit sa gatusan ka mga batan-on nga mobangon ug motubag sa tawag 

sa misyon. 

 

Ang imong panan-awon mahinungdaanon tungod kay sa kaulahian kini 

modala kanimo ngadto sa imong destinasyon diin, sa laing bahin, 

maglakip sa mas daghan pa nga diosnon nga  mga pagkabahin. Ang 

destinasyon mao ang hilisgutan sa sunod nga kapitulo. 
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KAPITULO 7 
 

ANG PAGKABAHIN SA DESTINASYON 
 

Daghang Diosnong Pagkabahin nga nasinati sa mga tawo sa Biblia na- 

hitabo tungod sa destinasyon nga giplano sa Dios alang kanila.  Ang 

Dios adunay talagsaon nga katuyoan alang sa matag magtotoo, ug aron 

makab-ot kini nagkinahanglan kanunay ug usa ka matang sa pagkaba  

hin. Usa ka butang, usa ka tawo, usa ka lugar, usa ka paagi sa kinabuhi 

- kanunay nga adunay panagbulag nga gikinahanglan aron makab-ot 

ang imong destinasyon. 

 

Atong tan-awon ang pipila ka mga panig-ingnan sa Biblia. 

 

Si Abraham gimandoan sa Dios sa paglakaw diha sa pagtoo ug sa pag 

bulag gikan sa matag usa ug sa tanang butang aron matuman ang iyang 

destinasyon: 

 

 Ug si Jehova miingon kang Abram: Pahawa ka gikan sa imong 

 yuta, ug gikan sa imong kaliwatan, ug gikan sa balay sa imong 

 amahan,  ngadto sa yuta nga akong igapakita kanimo. Ug 

 akong pagabuhaton  kanimo ang usa ka dakong nasud, ug ako 

 magapanalangin kanimo, ug maghimo sa imong ngalan nga 

 bantugan; ug ikaw mahimong panalangin. (Genesis 12: 1-2) 

 

Si Abraham gisultihan nga biyaan ang tanan nga iyang nahibaloan - 

ang iyang nasud ug ang iyang mga kaliwatan - ug moadto sa yuta nga 

gisaad nga wala pa gayud niya makita. Timan-i nga ang Dios wala 

nagpakita sa mga detalye ngadto kaniya. Si Abraham mongadto sa usa 

ka destinasyon nga gusto sa Dios ipakita kaniya samtang siya mitubag 

diha sa pagkamasinugtanon pinaagi sa paglakang sa unang lakang sa 

panaw. Ang iyang destinasyon nahimong iyang kapalaran. 

 

Kung ikaw naghulat sa Dios nga ipakita kanimo ang iyang kinatibuk- 

ang plano sa imong kinabuhi, ikaw tingali naghulat na sa dugay nga 

panahon tungod kay kini kasagaran dili mahitabo sa ingon niana nga 

paagi. Ikaw kinahanglan maglakaw nga masinugtanon ngadto sa mga  
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sugo sa Dios usa ka adlaw sa usa ka panahon ug usa ka desisyon sa 

matag higayon aron makalakaw sa iyang kabubut-on sa tibook nimong 

kinabuhi. Ug - sama sa panghitabo ni Abraham - ang panaw kasagaran 

magsugod sa usa ka matang sa diosnong pagkabahin. 

 

Si Moises nagaatiman sa mga carnero sa dihang nadawat niya ang 

pinadayag sa nagdilaab nga sampinit ug gisugo sa paggiya sa mga Isra- 

elita nga mahigawas sa pagkaulipon sa Ehipto. Siya mitalikod sa mga 

bahandi sa Ehipto ug ang malinawon, magbalantay sa carnero nga 

kinabuhi aron maluwas ang usa ka nasud: 

 

 Tungod sa pagtoo si Moises, sa diha nga dako na siya, wala 

 mosugot nga tawgon nga anak nga lalaki sa anak nga babaye 

 ni Faraon; kondili nagpalabi hinoon sa pagpakig-ambit sa  

 kagul-anan uban sa mga tawo sa Dios kay sa pagpahimulos sa 

 kalipayan sa sala sulod sa usa ka panahon; nga naghunahuna 

 nga ang pagkatalamayon ni Kristo labi pa kay sa mga bahandi 

 sa Ehipto; kay nagpaabot siya sa balus sa katumbasan. Tungod 

 sa pagtoo mibiya siya sa Ehipto, sa walay kahadlok sa kaligut 

 got sa hari, kay nagpadayon siya nga daw nakakita sa dili maki 

 ta. (Mga Hebreohanon 11: 24-27) 

 

Ang panaw ni Josue ngadto sa iyang destinasyon nagsugod sa iyang 

pagbulag sa iyang kaugalingon gikan sa uban aron sa mapainubsanon 

moalagad kang Moises ug sa iyang Dios (Exodo 24:13). Bisan sa di 

hang si Moises mibalik na sa kampo gikan sa pagpakigsulti sa Ginoo, 

"...Ang  iyang alagad nga si Josue, ang anak nga lalaki ni Nun, usa ka 

batan-ong lalaki, wala mobiya sa tabernaculo " (Exodo 33:11). Si 

Josue mibulag sa iyang kaugalingon aron sa pagpangita sa Dios. Ang 

libro ni Josue nagdetalye sa kapalaran niining tawhana samtang siya 

nangulo sa mga Israelinhon aron sa pag-angkon sa ilang Yutang Saad. 

Ang Numeros 13 naghulagway kon giunsa ni Josue ug sa iyang higala 

nga si Caleb pagsuporta sa Israel sa pagsulod sa yutang saad sumala sa 

sugo sa Dios ug, tungod sa ilang baruganan, sila duha lamang sa ilang 

kaliwatan ang nakasulod sa Canaan 40 ka tuig ang milabay. Ang panag 

bulag dako kaayo ug bili, apan sa katapusan kini nagahatag ug dako 

nga espirituhanong mga kadaugan. 
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Si Ester gitawag sa Dios sa pagbiya sa bugtong panimalay nga iyang 

nabatonan  ug  nahimulag  gikan  sa  uyoan  nga iyang gihigugma aron   

mahimong asawa sa langyaw nga hari. Sa pagbuhat niini, iyang gilu 

was ang tibook nasud sa Israel. Ang iyang sugilanon nahitala sa libro 

nga nagdala sa iyang ngalan, ang libro ni Ester. 

 

Si Ruth, usa sa duha ka batan-ong biyuda nga Moabihanon nga mga 

babaye- si Ruth ug ang iyang bayaw nga babaye, si Orpha. Sa dihang 

ang ilang ugangan nga babaye nakahukom nga mobalik sa Betlehem 

human sa kamatayon sa iyang mga anak nga lalaki, si Orpha mibalik 

ngadto sa iyang tigsimba sa mga dios-dios nga pamilya. Apan gibiyaan 

ni Ruth ang iyang yutang natawhan,  iyang relihiyon, ug tanan niyang 

mga kaila aron mouban sa iyang diosnong ugangan nga babaye, si 

Naomi. 

 

 Ug gipatugbaw nila ang ilang tingog, ug nanghilak pag-usab: 

 ug si Orpah mihalok sa iyang ugangan nga babaye; apan si 

 Ruth mipabilin kaniya. Ug siya miingon: Ania karon, ang 

 imong bilas nga babaye mibalik ngadto sa  iyang katawhan ug 

 ilang mga dios: bumalik ka sunod sa imong bilas. Ug si Ruth 

 miingon: ayaw ako paghangyoa aron sa pagbiya kanimo, ug sa 

 pagbalik gikan sa pagsunod kanimo: kay bisan asa  ikaw moad 

 to, ako moadto; ug bisan asa ikaw mopuyo, adto ako mopuyo; 

 ang imong katawhan mamahimo nga akong katawhan, ug ang 

 imong Dios mamahimo nga akong Dios; asa ikaw mamatay, 

 adto ako mamatay; ug didto ako igalubong: si Jehova maga 

 buhat sa ingon niana kanako, ug labaw pa usab, kong may 

 laing butang gawas sa kamatayon ang magabulag kanimo  ug 

 kanako. (Ruth 1: 14-18) 

 

Kita wala na makadungog pa bahin kang Orpah, apan isip resulta sa 

pasalig ni Ruth sa pagbulag sa iyang nangagi, siya nahimong usa sa 

mga katigulangan ni Ginoong Jesu-Kristo (Ruth 4: 13-22). Si Ruth 

mibiya sa tanan ug sa katapusan nakuha kining tanan samtang iyang 

gituman ang iyang diosnong destinasyon. 

 

Si David gilain gikan sa iyang mga igsoong lalaki ug gidihogan ni 

Samuel nga mahimong umaabot nga hari sa Israel (1 Samuel 16).  
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Sa iyang pagkatinawag ug pagkadihogan si David misulat, "Apan ikaw 

mao ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan; ikaw ang nagpasalig 

kanako sa diha pa ako sa mga suso sa akong inahan.  "(Salmo 22: 9). 

Ang destinasyon ni David naglain kaniya gikan sa panahon sa iyang 

pagkahimugso ug kini modala ngadto sa daghang diosnong mga pagka 

bahin  sa tibook niyang kinabuhi. 

 

Usa sa labing masakit nga panagbulag sa Biblia mao ang pagkabahin 

nga nahitabo tali ni David ug sa iyang minahal nga higala nga si Jona-  

than. Si David nasayud nga gikan pa sa panahon sa pagdihog kaniya 

pinaagi kang Propeta Samuel nga sa umaabot siya mahimong hari sa 

Israel. Apan tungod sa nagkadugang nga kasina ug kangil-ad sa nagha 

ri nga si Haring Saul, si David kinahanglang magtagotago hangtud nga 

ang panahon alang sa iyang kapalaran matuman. Kini nagpasabot sa 

panagbulag gikan sa iyang suod nga higala, si Jonathan: 

 

 ... Si David mibangon gikan sa usa ka dapit paingon sa haba 

 gatan, ug mihapa sa yuta, ug miyukbo sa iyang kaugalingon sa 

 makatulo: ug sila (David ug Jonathan) mihalok sa usag usa, ug 

 nanghilak sa usa ug usa, hangtud nga milabaw si David. Ug si 

 Jonathan miingon kang David: Lakaw sa pakigdait, tungod kay 

 kita nakapanumpa na sa ngalan ni Jehova, nga nagaingon: Si 

 Jehova magapataliwala kanako ug kanimo, ug sa kinataliwad- 

 an sa akong kaliwat ug sa imong kaliwat sa walay katapusan. 

 Ug siya mitindog ug milakaw. Ug si Jonathan misulod sa 

 ciudad. (1 Samuel 20: 41-42) 

 

Pinaagi sa mga katungod, si Jonathan ang manununod sa trono sa 

iyang amahan, si Saul. Apan si Jonathan nakasabot ug misuporta sa 

destinasyon ni David. Ang ilang relasyon dili makasasala o magubot – 

kana mao ang hinungdan kon nganong kinahanglan silang magbulag.  

Kadto mao ang kapalaran ni David nga miresulta sa panagbulag nii 

ning duha ka maayong mga higala.  Samtang ikaw mobangon aron mo 

dawat sa imong kaugalingong padulngan, ikaw tingali makasinati sa 

susama nga panagbulag gikan sa mga higala ug mga minahal. 

 

Ang tulo ka mga Hebreohanon nagbarug nga nag-inusara batok sa 

pagano nga pagsimba ug diosdios. Sa Daniel kapitulo 3, atong makap  
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lagan si Haring Nabucodonosor nga nagpatindog sa usa ka larawan ug 

nagakinahanglan nga ang tanan magsimba niini. Sa diha nga ang tanan 

nga mga tawo miyukbo atubangan sa larawan, tulo ka batan-ong 

Hebreo nga mga lalaki midumili sa pagbuhat niana. Liboan ang nagli 

bot kanila miyukbo pag-ayo, samtang sila nagbarug nga nag-inusara 

taliwala sa mga masa. Tungod sa  ilang pagkamatinud-anon, sila gigan 

tihan ug kaluwasan gikan sa nagdilaab nga hudno ug promosyon sa 

gingharian. 

 

Ang mga propeta sa Daang Tugon nakasinati ug daghang diosnong 

mga pagkabahin aron madawat ang ilang mga destinasyon. 

 

Ang Propeta nga si Samuel gilain gikan pa sa pagkabata alang sa pag 

pangalagad sa Ginoo. Unsa ka lisud kini alang sa iyang inahan, si 

Hannah, sa pagdawat niini nga panagbulag, apan siya sa kinabubut-on 

mibuhat sa ingon ug ang tibook nasud natandog. 

 

Si Eliseo usa ka mag-uuma sa dihang ang tawag sa iyang destinasyon 

miabot kaniya. Ang propeta nga si Elias miagi ug misalibay sa iyang 

kupo ibabaw kaniya ingon nga usa ka simbolo sa iyang propetikong 

tawag. Si Eliseo gilayon mitubag ug gipatay pa ang mga baka nga 

iyang igdadaro aron dili siya matintal sa pagbalik sa iyang kanhing 

trabaho. Si Eliseo nag-alagad kang Elias sulod sa mga katuigan ug 

dayon nakadawat sa doble nga bahin sa pagdihog sa manalagna diha sa 

iyang kaugalingong ministeryo. 

 

Ang manalagna nga si Daniel gibiyaan nga nag-inusara sa dihang ang 

iyang mga kauban mikagiw tungod sa ilang kahadlok sa pinadayag nga 

iyang nadawat (Daniel 10: 7). 

 

Ang Propeta nga si Amos wala nabansay sa eskwelahan sa propeta. 

Siya usa ka tig-alimag hayop ug tigpundok sa mga bunga. Siya mii- 

ngon: "... Dili ako manalagna, ni ako usa ka anak nga lalaki sa usa ka 

manalagna; apan ako hinoon bakero, ug tigpanguha’g bunga sa ka- 

hoy nga sikomoro: Ug gikuha ako ni Jehova gikan sa pagkamagba 

lantay sa panon sa kahayupan , ug si Jehova miingon kanako: Lakaw , 

panagna sa akong katawhan  nga Israel." (Amos 7: 14-15) Ang pagka 

manalagna dili kabahin sa plano sa kinabuhi ni Amos alang sa iyang 

kaugalingon, apan kini mao ang plano sa Dios alang kaniya.  
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Unsa nga personal nga mga plano ang kinahanglan nimong pagabiyaan 

aron makab-ot ang imong espirituhanon nga padulngan? 

 

Si Juan Bautista nagpuyo sa disyerto, nahimulag sa iyang mga kae- 

dad, ug nagsul-ob ug nagkaon sa daw dili kasagaran - apan siya gamha 

nan nga gigamit sa Dios sa pag-andam sa dalan sa Mesias. 

 

Ang tigulang nga sacerdote nga ginganlan ug Simeon ug ang biyuda 

nga ginganlan ug Anna gilain alang sa Dios sa pag-alagad diha sa 

templo. Hangtud nga usa ka adlaw niana, ang matagnaong pulong nga 

dugay na nilang gihulat natuman sa dihang gidala si Jesus sa templo 

pinaagi sa iyang mga ginikanan. Human niana, sila naghisgot sa iyang 

plano sa pagtubos sa tanan nga magpatalinghug. 

 

Ang mga tinun-an - si Pedro, Santiago, Andres, ug Juan - mga 

mangingisda ug si Mateo nagtrabaho ingon nga usa ka maniningil sa 

buhis. Ang matag usa niini nga mga lalaki adunay mga pamilya, kina 

buhi, ug mga trabaho - nga tanan sila gibiyaan sa diha nga si Jesus 

miingon, "Sumunod ka kanako." Panagbulag. Pagkabahin. Bag-ong 

direksyon. Kining tanan mitultol sa ilang diosnon nga mga destina 

syon. Unsay imong buhaton sa dihang gitawag ka ni Jesus nga mosu 

nod? 

 

Si Felipe nagpahigayon sa usa ka dakong kapukawan sa ciudad sa Sa- 

maria sa diha nga ang Espiritu Santo misulti kaniya sa pag-adto sa 

kamingawan: 

 

 Unya si Felipe milugsong ngadto sa lungsod sa Samaria, ug 

 giwali niya si Kristo. Ug ang mga tawo nanaghiusa sa pagpa 

 talinghug gayud sa mga butang nga giingon ni Felipe, sa 

 hingdungan ug hingkit-an nila ang mga ilhanan nga iyang 

 gibuhat.  Kay gikan sa daghan nga may mga espiritu nga  

 mahugaw, nanggula kini kanila nga nagatuaw sa makusog nga 

 tingog; ug daghang mga bakol, ug mga piang gipang-ayo niya. 

 Ug may dakong kalipay niadtong lungsora. (Mga Buhat 8:5-8) 

 

Sa tunga-tunga niining talagsaong pagbubo sa gahum sa Dios, "... Ang 

Ginoo misulti kang Felipe, nga nagaingon, tumindog ka, ug umadto ka 
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paingon sa habagatan, sa dalan nga lugsongon gikan sa Jerusalem 

padulong sa Gaza nga kamingawan "(Mga Buhat 8:26). Nganong bi- 

yaan  ang usa ka dakong kapukawan aron moadto sa kamingawan? 

Tungod kay didto, sa tunga sa umaw nga yuta, nakita ni Felipe ang usa 

ka tawo nga Etiopianhon nga sa ngadtongadto mopaabli sa tibook 

Aprika ngadto sa Ebanghelyo. 

 

 Ug gibuka ni Felipe ang iyang baba, ug gisugdan niya sukad 

 niini nga Kasulatan, ug iyang gimantala kaniya ang Maayong 

 Balita  ni Jesus. Ug sa nagapadayon sila sa ilang panaw,ming- 

 abot sila sa usa ka tubig; ug miingon ang eunoco: ania karon 

 adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ako mabautismohan? 

 Ug miingon si Felipe: mahimo kong mitoo ka sa bug-os mong 

 kasingkasing. Ug siya mitubag ug miingon: Mitoo ako nga si 

 Jesu-Kristo mao ang anak sa Dios. Ug gipahunong niya ang 

 calesa ug nanganaug silang duha sa tubig, si Felipe ug ang 

 eunoco ug kini gibautismohan niya. (Mga Buhat 8: 35-38) 

 

Ikaw andam ba nga malain sa kadaghanan aron magministeryo sa usa 

ra? Ikaw andam ba sa pagbiya sa usa ka maayo nga trabaho alang sa 

mas dako pa? Ikaw andam ba nga mobiya sa mga panon sa Samaria 

alang sa pagpangalagad sa usa ka tawo sa kamingawan? Ikaw ba mo 

sunod sa panig-ingnan ni Jesus, nga nagpabilin aron maabot ang usa ka 

desperado nga babaye diha sa  atabay? 

 

Ang sugilanon ni Zaqueo nahitala sa Lucas 19: 1-10. Si Zaqueo dili 

matinud-anon nga maniningil sa buhis, apan adunay usa ka butang sa 

sulod niya nga nahibal-an ni Jesus nga siya adunay mas maayo nga 

kaugmaon nga giplano alang kaniya. Kini mao ang takna sa iyang dios 

nong destinasyon sa dihang si Jesus miagi sa lungsod nga iyang gipuy-

an. Apan adunay duha ka dagkong babag nga kinahanglan niyang sagu 

bangon: Usa mao ang mga tawo nga naglibot kaniya. Ang laing usa 

mao ang iyang gidak-on – kay siya mubo nga tawo. 

 

Ang samang duha ka mga babag mahimo nga makapugong sa imong 

dalan sa espirituwal. Kon imong lakwan ang imong diosnong destina 

syon, ikaw kinahanglan mobulag gikan sa mga nagbabag kanimo.  
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Ikaw mogula gikan sa panon sa katawhan. Ikaw moamgo nga, sama ni 

Zaqueo, ikaw nakabsan usab, tungod kay ang Biblia nag-ingon nga 

kitang tanan nakabsan sa gikatakda sa Dios nga katuyoan alang kanato 

(Roma 3:23). 

 

Si Zaqueo nagkinahanglan ug kahoy aron makaabot sa Manluluwas, ug 

mao  man usab ikaw. Ang imong kahoy mao ang kahoy sa Kalbaryo 

diin si Jesus namatay alang sa imong sala. Kini nga kahoy mao ang 

linya nga nagabahin tali sa imong kagahapon ug sa imong umaabot. 

Kini mao ang nagapabaskog sa imong espirituhanon nga kapalaran. 

 

Aron makab-ot ang iyang padulngan, si Zaqueo nagyurak sa iyang dig- 

nidad. Siya usa ka ilado nga maniningil sa buhis, pangulo sa mga mani 

ningil sa buhis, ug adunahan. Bisan pa, iyang gihiklin ang iyang bahan 

di, posisyon, ug edukasyon. Iyang gibiyaan ang tanan ug mikatkat sa 

usa ka kahoy! Naghisgot mahitungod sa diosnong pagkabahin! 

 

Unsa ka mapasaligon ikaw sa pagtuman sa imong kapalaran? Ikaw ba 

mobuhat sa bisan unsa nga pangayoon sa Dios kanimo bisan kini daw 

talagsaon? Si Zaqueo midagan. Si Zaqueo mikatkat. Siya wala  magta 

gad kung unsa siya ka kataw-anan sa uban. Siya mihimo sa bisan 

unsay gikinahanglan sa pagtuman sa iyang padulngan. 

 

Ang buta nga si Bartimeo usa ka buta nga makililimos sa diha nga 

siya nakadungog nga si Jesus moagi sa iyang dalan, siya nakahukom 

nga gusto niya nga mausab ang iyang kinabuhi. Siya nagtoo nga adu 

nay mas maayong kapalaran alang kaniya kay sa usa ka buta nga maki 

lilimos (Marcos 10: 46-52). 

 

Ikaw tingali nagpuyo sa kawalad-on sa tibook mong kinabuhi o natang  

gong sa dili maayo nga relasyon. Ang imong padulngan mausab 

lamang kung ikaw adunay pagtoo nga ang mga butang malahi kon 

ikaw andam nga mobulag sa imong kaugalingon ug modawat sa 

maong kausaban. Ikaw mahimong nidawat na sa imong negatibong 

mga kahimtang ingon nga imong katapusang padulngan, apan ang 

diosnong pagkabahin hapit na mahitabo! 

 

Si Bartimeo mituaw ngadto kang Jesus tungod kay siya nagtoo nga ang 

iyang kaugmaon mausab.  
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Siya wala motugot sa panon sa katawhan sa palibot nga mopaluya 

kaniya, bisan pa sa kamatuoran nga sila misulti kaniya nga magpaka 

hilum.  Ang mga tawo mosulti kanimo kung nganong dili nimo makab-

ot ang imong katuyoan ug sila pa gani ang magbutang sa mga barikada 

sa imong padulngan. Apan bisan pa kung - sama kang Bartimeo - ikaw 

"natawo sa ingon nga paagi" o ikaw  nagpuyo sa makalilisang nga mga 

kahimtang sulod sa mga katuigan, ang imong kapalaran mausab sa hi- 

gayon nga ikaw motuaw ngadto sa Dios ug andam nga molakang sa 

unang lakang sa pagkamasinugtanon. 

 

Ang unang lakang nga gilakang ni Bartimeo mao ang pagsalikway sa 

bisti nga nagpaila kaniya ingon nga usa ka buta nga makililimos. Iyang 

gihukas ang iyang sapot tungod kay naghigot kini kaniya ngadto sa 

nangagi. Dili na niya kinahanglanon kini. Wala siya maghatag ug 

pagtagana alang sa kapakyasan - walay plano nga mobalik sa daan nga 

paagi sa kinabuhi. Kini kinatibuk-ang pasalig ngadto sa diosnon, labaw  

sa kinaiyahan nga pagkabahin nga nagbutang kaniya sa dalan padulong 

sa iyang padulngan, nagpahiuli sa iyang natural nga panan-awon, ug 

naghatag kaniya ug bag-ong katuyoan sa kinabuhi. 

 

Kung ikaw gusto nga makalingkawas sa druga, likayi ang druga. Kung 

ikaw gusto nga mahimong gawasnon gikan sa nikotin, isalibay ang 

sigarilyo. Kung ikaw palainom, ibubo ang ilimnon nga imong gitagay 

tagay. Kung ikaw gigapos sa pornograpiya, likayi ang mga magasin, 

makasasala nga mga litrato, ug palayo sa Internet. Ayaw pagtagana sa  

bisan unsang alang sa kapakyasan. Ibulag ang imong kaugalingon 

gikan sa tanan nga makadani kanimo sa imong kagahapon. 

 

Jesu-Kristo - Ang iyang padulngan wala masabti o madawat bisan pa 

sa iyang labing suod nga mga sumusunod. Sa dihang gipaambit ni 

Jesus kung sa unsa nga paagi siya mag-antus ug mamatay alang sa mga 

sala sa kalibutan ... 

 

 ... Unya gidala siya ni Pedro sa pagpakigsulti kaniya sa tago 

 ug misugod siya sa pagsaway ug sa pagbadlong kaniya nga 

 nag-ingon, ipahilalyo kana kanimo Ginoo! Kini dili gayud 

 mahitabo kanimo!  
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 Apan si Jesus milingi kang Pedro ug  miingon kaniya, "Pahawa 

 ka sa akong atubangan Satanas."!  Usa ikaw ka kapangdulan 

 alang kanako [usa ka sala ug usa ka babag ug usa ka lit-ag 

 alang kanako]; kay wala ka makapanghunahuna nga maka 

 ambit sa kinaiyahan ug kalidad sa Dios, apan sa mga tawo. 

 Unya si Jesus miingon  sa iyang mga tinun-an, "Kon kinsa ang 

 nagtinguha nga mahimong akong tinun-an, magdumili sa 

 iyang kaugalingon [walay pagtagad, mawad-an ug panglantaw 

 sa, ug kalimtan ang iyang kaugalingon ug ang iyang kaugali 

 ngong interes] ug magpas-an sa iyang krus ug mosunod kana 

 ko, [mopabilin nga matinud-anon kanako, hingpit nga sundon 

 ang akong ehemplo sa pagkinabuhi ug, kung gikinahanglan 

 nga sa kamatayon usab]. Kay bisan kinsa nga buot magluwas 

 sa iyang [temporaryo nga] kinabuhi [ang iyang kahupayan ug 

 kasigurohan dinhi] mawad-an niini [kinabuhi nga dayon]; ug 

 bisan kinsa nga mawad-an sa iyang kinabuhi [ang iyang kahu 

 payan ug ang kasigurohan dinhi] tungod kanako makaplagan 

 kini [kinabuhing walay katapusan]. Kay unsa man ang kapusla 

 nan sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibook kalibutan ug 

 mawad-an sa iyang kinabuhi [sa iyang bulahan nga kinabuhi 

 diha sa gingharian sa Dios]? O unsa ang igahatag sa usa ka 

 tawo ingon nga baylo sa iyang [ bulahan] nga kabuhi [sa ging 

 harian sa Dios]? (Mateo 16: 22-26, AMP) 

 

Usahay bisan ang imong pinalanggang mga higala mosulay sa pagpu 

gong kanimo sa pagkab-ot sa imong padulngan. Sa katapusan, si Jesus 

miadto sa krus nga nag-inusara aron sa pagpas-an sa kasal-anan sa kali 

butan ug sa pagtuman sa plano sa kaluwasan.  Iyang gituman ang iyang 

diosnong padulngan. Nag-inusara. 

 

Si Apostol Juan gihatagan ug dakong pinadayag sa katapusan nga 

mga kapanahonan samtang nahimulag sa isla nga disyerto, usa ka bini 

langgo nga gihiklin sa halayong dapit tungod sa iyang pagtoo. 

 

Ang Isla sa Patmos diin si Juan gihiklin nahimutang mga katloa’g-pito 

ka milya kasadpan-habagatang-kasadpan sa Mileto sa Mediteranyo nga 

Dagat. Kini mga napulo ka milya ang gitas-on ug unom ka milya ang  
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gilapdon sa amihanan nga tumoy, ug naglangkob sa bukid nga mga 

bulkan ug batoon nga yuta. Kini mingaw, biniyaan, ug umaw nga 

dapit, apan dinhi si Juan nakadawat ug pinadayag nga sa mahinuklu 

gon makapausab sa iyang kinabuhi, makatandog sa mga henerasyon 

nga moabot, ug makaapekto sa padulngan sa tibook kalibutan. Sam- 

tang si Juan diha sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo, siya nakadawat ... 

 

 ... Sa pinadayag ni Jesu-Kristo, nga gihatag sa Dios kaniya, 

 sa pagpadayag ngadto sa iyang mga ulipon, bisan sa mga 

 butang nga kinahanglan mahitabo sa madali; ug gisugo niya 

 ug gipaila kini, pinaagi sa iyang manolonda, ngadto sa iyang 

 ulipon nga si Juan. (Pinadayag 1: 1-2) 

 

Sa dihang ang mga pultahan gibuksan sa langit, si Juan miingon , "Sa 

makausa ako miduol" (Pinadayag 4: 1-2, AMP). Sa diha nga ang mga 

pultahan sa imong padulngan magbukas, unsay imong buhaton? Kini 

nagkinahanglan tingali ug diosnong pagkabahin - usa ka paglain alang 

sa pag-inusara ug pagkamamingawon sama sa nasinati ni Juan. Sa diha 

nga ang pultahan magbukas, ikaw ba sa "makausa moduol"? 

 

Ang Unang Lakang Ngadto Sa Destinasyon 

 

Ikaw mosipyat sa imong padulngan kon ikaw dili andam nga molakang 

sa una nga lakang - ug usahay kana nga lakang makahahadlok. Kini 

maglangkob sa paggawas gikan sa imong kaharuhayan. Sigurado, kini  

kanunay nagkinahanglan ug usa ka matang sa diosnong pagkabahin. 

 

Alang kanako, kini naglakip sa usa ka dako nga lakang gikan sa akong 

komportable nga dapit sa dihang ako moministeryo sa bilanggoan. Ako 

midawat sa Ginoo. Gidawat nako sa dihang ako diyes anyos, ug kanu 

nay adunay pagbati sa balaan nga katuyoan sa akong kinabuhi. Ako 

nag-alagad sa Ginoo sulod sa mga katuigan sa Kristohanong mga 

organisasyon, nga nagbiyahe ngadto sa daghang kanasuran, ug nagtra 

baho sa nagkalainlaing aspeto sa bug-os-nga-panahon nga pagminis 

teryo. Hangtud nga usa adlaw, ang tigbantay sa bag-ong bilanggoan 

alang sa kababayen-an mitawag ug nangutana kanako kon ako moadto 

sa pasilidad ug magtudlo sa pagtuon sa Biblia ngadto sa mga binilang 

go. 
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Niadtong panahona walay pormal nga programa sa pagbansay alang sa 

mga boluntaryo (karon aduna na). Wala pa gani ako makaadto sa 

bilanggoan aron mobisita sa usa ka tawo. Ako wala masayud mahitu 

ngod sa druga, alkohol, ug mga pundok sa dautan. Ako wala maka-

eksperimento sa bisan unsa niining mga butanga ug wala gayud 

mouban sa paspas nga panon sa katawhan. Ang pag-alagad sa bilang 

goan bag-o alang kanako ug kini anaa sa gawas sa akong komportable 

nga dapit, apan akong gibati nga ang Ginoo nag-aghat kanako sa 

paghimo nianang unang lakang. 

 

Ako dili gayud makalimot sa dihang ako milabay sa ganghaan sa 

unang higayon ug nakadungog nga kini gisirado sa akong likoran. 

"Ako nakahimo sa makalilisang nga sayop," naghunahuna ako. Upat 

pa ka mga ganghaan nga kusog nga gisira sa akong likoran sa wala pa 

ako makaabot sa akong destinasyon sa kapilya sa bilanggoan. Sa matag 

kusog nga pagkahagsa sa metal, ako nahimong labaw pa nga mahadlo 

kon. Akong nakaplagan usab nga ako adunay gamay nga kahadlok sa 

sirado nga dapit! 

 

Sa diha nga ang mga binilanggo nagasugod na sa pag-abot alang sa 

pag-alagad, sa wala madugay ang usa kanila miingon kanako, "Ikaw 

wala makasulod sa bilanggoan kaniadto, dili ba? "Giunsa niya pagkahi 

balo niini, wala ako masayud. Tingali kini tungod sa luspad nga puti 

nga nawong ug ang mga tibug-ok sa singot sa akong agtang? "Oh 

maayo," sa akong hunahuna. "Kini makita!" 

 

Sa wala pa nagsugod ang tigum, nakahinumdom ako nga nagasaad sa 

Dios nga kon siya magaluwas kanako gikan niini nga sitwasyon, dili 

gyud nako ibutang ang akong kaugalingon niini nga posisyon pag-

usab! 

 

Apan sa dihang akong gitawag ang mga piniriso aron sa paghan-ay ug 

gisugdan ang klasi nianang gabhiona, adunay usa ka balaang kupo sa 

pagdihog sa Dios nga mikunsad sa ibabaw kanako nga dili gayud nako 

makalimtan. Ako nasayud nianang higayona nga ako gilain aron mobu 

hat sa ministeryo sa bilanggoan ug ako nasayud nga ang pag-abot sa 

mga binilanggo kabahin sa akong diosnong destinasyon. 
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Kana nga espesyal nga pagdihog nagpabilin pa gihapon kanako karon 

human sa daghan mga dekada sa pagministeryo sa bilanggoan. Gikan 

nianang una nga kasinatian mitubo ang pangtibook-kalibutan nga 

pagpangalagad sa bilanggoan ug programa sa pagbansay alang sa mga 

boluntaryo sa bilanggoan. Ako nag-alagad sa mga prisohan sa tibook 

Estados Unidos, sa langyaw nga mga bilanggoan, ug nagbansay sa 

uban sa pagministeryo sa bilanggoan.  Sulod sa mga katuigan ako 

namuhat uban sa pipila sa labing lisud nga mga kriminal nga naglakip 

sa mga nag-una sa katilingban nga mga kaso, nabilanggo pag-usab nga 

mga makasasala, ug nalaray sa kamatayon nga mga binilanggo. Ako 

gipanalanginan kaayo nga makasaksi sa kahibulongan, makapausab 

nga buhat sa gahum sa Dios sa ilang mga kinabuhi! 

 

Kanunay kong maghunahuna, "Unsa kaha kon wala ako mohimo sa 

unang lakang? Unsa kaha kon ako mitalikod ug mibalik sa akong kom 

portable nga dapit? " Ikaw mahimo tingali nga maghunahuna sa liboan 

ka mga rason nganong dili nimo mahimo  ang  unang lakang padulong 

sa imong destinasyon. Siguradong nahimo ko. Ako wala mahibalo sa 

bisan unsang butang mahitungod sa pag-abuso sa druga o mga grupo 

sa dautang mga tawo. Ako wala sukad nabansay alang sa trabaho sa 

bilanggoan. Ako dili gusto nga masirad-an sa sirado nga mga luna. 

 

Sigurado ako nga si Propeta Jeremias adunay susama nga mga pagbati 

sa dihang siya mitubag sa tawag sa Dios pinaagi sa pagsulti ... 

 

 ... Ah, Ginoong Jehova! Ania karon, ako dili mahibalo nga 

 mosulti; kay ako usa ka bata lamang. Apan si Jehova miingon 

 kanako, Ayaw pag-ingon: Ako usa ka bata; kay kang bisan 

 kinsa ikaw paadtoon ko ikaw moadto, ug bisan unsa nga igasu 

 go ko kanimo igasulti mo. (Jeremias 1:6- 7) 

 

Si Gideon, sa dihang gitawag aron sa pagluwas sa katawhan sa Dios, 

nagprotesta nga nagaingon 

 

 "Oh Ginoo, unsaon ko pagluwas sa Israel? Ania karon, ang 

 akong panimalay mao ang labing kabus nga banay sa Mana 

 ses, ug ako ang labing diyutay sa balay sa akong amahan " 

 (Mga Maghuhukom 6:15). 
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Si Moises adunay daghang hinungdan sa mga pasumangil: "Kinsa ako? 

Kinsa ang akong iingon nga nagpadala kanako? Unsay akong isulti? 

Unsa kaha kung dili sila motoo kanako? "(Exodo kapitulo 3). 

 

Bisan pa niini nga mga isyu, ang matag usa niini nga mga lalaki misa 

nong nga masinugtanon pinaagi sa paghimo sa unang lakang ngadto sa 

ilang mga destinasyon. Sila nagtugot sa Dios nga ilain aron motuman 

sa iyang mga katuyoan. Sila nakaamgo nga ang Dios wala magtan-aw 

kon kinsa sila, apan siya nakakita kanila kon kinsa sila sa dihang kini 

sila mahatagan ug gahum pinaagi sa iyang labaw sa kinaiyahan nga 

pagdihog. Kini nga mga tawo milakang sa bisan unsang mga pagkaba 

hinbahin nga gikinahanglan - gikan sa pamilya, mga higala, trabaho, 

ug bisan ang kagawasan - aron makab-ot ang mga katuyoan sa Dios. 

 

Ang imong una nga lakang - sama sa akoa nianang gabhiona dugay na 

nga mga panahon nianang makaluluoy nga bilanggoan - tingali moga 

was gikan sa imong komportable nga dapit aron molakaw sa usa ka 

bag-ong pultahan sa pagpangalagad. Ang imong unang lakang mahi 

mong maglakip sa pagbulag sa imong kaugalingon gikan sa piho nga 

relasyon, heyograpikanhong lugar, o pinili nga trabaho. 

 

Unsa ang unang lakang sa imong padulngan? Unsa ang diosnong pag 

kabahin nga kinahanglan mahitabo sa imong kinabuhi aron ikaw mola 

kang sa unang lakang? 

 

Kini nagkinahanglan sa daghang gagmay nga mga lakang aron makab-

ot ang dako nga destinasyon. Nganong ikaw dili man molakang sa 

unang lakang karon? 
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KAPITULO 8 
 

ANG PAGKABAHIN NGA NAGHATAG UG GAHUM 

SA MINISTERYO 
 

Human sa pagkabanhaw ni Kristo ug sa wala pa siya mobalik sa langit, 

iyang gihatagan ang iyang mga tinun-an ug Dakong Sugo: 

 

 Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang 

 tanang gahum gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Busa pang 

 lakaw kamo, ug panudloan ninyo ang tanang mga nasud, nga 

 magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa 

 Espiritu Santo: Magatudlo kanila nga managbantay sila sa 

 tanang mga butang  nga gisugo ko kaninyo ; ug ania karon ako 

 magauban kaninyo kanunay hangtud sa katapusan sa kalibu 

 tan. Amen. (Mateo 28: 18-20) 

 

Aron makahimo ang iyang mga sumusunod sa pagtuman niining talag 

saon nga buluhaton, si Jesus miingon kanila: 

 

 Ug ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan 

 nganha kaninyo; apan managpabilin una kamo sa ciudad sa 

 Jerusalem hangtud nga kamo masul-uban sa gahum gikan sa 

 kahitas-an. (Lucas 24:49) 

 

Ang Mga Buhat 2 nagrekord sa gisaad nga pag-abot sa Balaang Espiri 

tu, ang labaw sa kinaiyahan nga gahum nga magpuyo sa mga magtotoo 

ug magsangkap kanila aron matuman ang ilang balaang mandato. Adu 

nay nagpakita nga mga dila sama sa kalayo nga nabahin sa taliwala 

kanila, silang tanan napuno sa Balaang Espiritu, ug silang tanan nagsul 

ti sa mga pinulongan (Mga Buhat 2: 1-4). Naghisgot mahitungod sa 

diosnong pagkabahin! 

 

Ang importante nga ministeryo sa Balaang Espiritu mao ang pagbahin 

bahin ngadto sa mga magtotoo sa nagkalainlaing espirituhanon nga 

mga gasa nga mosangkap kanila sa pagbuhat sa buluhaton sa minis 

teryo. Ang pulong "espirituhanon", nga gigamit sa Biblia, nagpasabot 

sa "gihulagway o gikontrolar sa Balaang Espiritu." 
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Ang "gasa" maoy usa ka butang nga libre nga gihatag gikan sa usa ka 

tawo ngadto sa lain. 

 

Busa ang espirituhanong gasa usa ka labaw sa kinaiyahan  nga abilidad 

nga gihatag sa Balaang Espiritu ngadto sa magtotoo aron makahimo 

siya sa pagministeryo sa epektibo nga paagi ingon  nga kabahin sa 

Lawas ni Kristo: 

 

 Ug sila nanagpanglakaw, ug nagwali sa tanang mga dapit, ang 

 Ginoo nagabuhat uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong 

 pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban. (Marcos 16:20) 

 

Ang nag-unang mga tudling nga nagpaila sa espirituhanong mga gasa 

mao ang Mga Taga Roma 12: 1-8, 1 Corinto 12: 1-31, Efeso 4: 1-16, 

ug 1 Pedro 4: 7-11. (Alang sa detalyadong pagtuon sa mga gasa, tan-

awa sa Harvestime International Network ang kurso nga nag-ulo 

hang "Ang Ministeryo Sa Balaang Espiritu. ") 

 

Ang mga katuyoan sa mga gasa sa Espiritu Santo gilista sa Efeso 4: 

12-15: 

 

 Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa  minis 

 terio, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo; Hangtud nga 

 kitang tanan makadangat sa panaghiusa sa pagtoo, ug sa pag- 

 ila sa Anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tawo, 

 ngadto sa sukdanan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo: 

 Aron kita dili  na managpabilin nga mga bata, nga ginalinoli 

 no ug ginapalid ngadto ug nganhi, sa tanang hangin sa pagtu 

 lon-an, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo, ug sa bitik ingon nga 

 mga lalang sa  kasaypanan; kondili managsulti sa kamatuoran 

 diha sa gugma, managtubo kita diha kaniya sa tanan nga mga 

 butang, nga mao ang ang ulo, si Kristo. (Efeso 4: 12-15) 

 

Sumala niini nga tudling, ang mga katuyoan sa Espiritu Santo mao 

ang: 

 -Paghingpit sa mga balaan 

 -Pagpausbaw sa buhat sa pangalagad 

 -Paglig-on sa lawas ni Kristo, ang Simbahan 
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Ang tumong o mga kalab-oton sa espirituhanon nga mga gasa mao nga 

kita: 

 -Mahimong mahiusa sa pagtoo. 

 -Maugmad ang atong kahibalo ni Kristo. 

 -Maugmad diha sa kahingpitan, uban kang Kristo ingon nga 

  atong modelo. 

 -Mahimong lig-on, dili malingla sa bakak nga mga doktrina. 

 -Mohamtong sa espirituwal diha kang Kristo. 

 

Ang Biblia nagpakita nga adunay daghang mga gasa nga gikan sa usa 

ka tinubdan. Kini ang Balaang Espiritu nga naghatag ug nagpalihok 

niini nga mga gasa sa kinabuhi sa mga magtotoo: 

 

 Karon may nagakalainlaing mga hiyas, apan mao ra nga Espi 

 ritu. Ug adunay nagkalainlaing mga pag-alagad, apan mao ra 

 nga Ginoo. Ug adunay nagakalainlaing mga buluhaton, apan 

 mao ra nga Dios nga nagabuhat sa tanang mga butang diha sa 

 tanan. Ang pagpadayag sa Espiritu gihatag  ngadto sa tagsa 

 tagsa nga may kapuslanan. (1Corinthians 12: 4-7) 

 

Adunay usa ka tinubdan sa espirituhanong mga gasa. Apan adunay 

daghang nagakalainlaing mga gasa: 

 

 Busa sa gibatonan ta ang nagkalainlain nga mga hiyas, sumala 

 sa gracia nga  gihatag kanato, kong sa pagpanagna, pagagami 

 ton ta sumala sa sukdanan sa pagtoo; kon sa pagkamag-aala

 gad, ihalad ta ang atong kaugalingon sa pagpangalagad; o 

 siya nga nagatudlo sa iyang pagpanudlo; kon sa pagpanam 

 bag, kanunayon niya ang iyang pagpanambag: siya nga naga 

 hatag; maghatag siya sa kinasingkasing gayud; ang nagapa 

 kita ug kalooy, magbuhat uban ang kalipay. (Roma 12: 6-8) 

 

Ikaw usa lamang ka piniyalan sa mga gasa nga gihatag sa Balaang Espi 

ritu. Ang usa ka piniyalan mao ang usa nga wala magapanag-iya niana 

nga gisalig kaniya. Siya migamit sa usa ka butang nga gihatag kaniya 

sa laing tawo ug naghago alang sa tawo nga naghatag niini kaniya. 

Ingon nga usa ka piniyalan, ikaw pagahukman pinasukad sa imong pag  
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kamatinud-anon sa paggamit sa mga gasa nga gihatag kanimo : "Labut 

pa niini, gikinahanglan sa mga tinugyanan, nga ang tagsatagsa hikap 

lagan nga matinumanon. "(1 Corinto 4: 2). 

 

Si Jesus nagsulti sa usa ka importante nga sambingay nga naghulag 

way niini nga prinsipyo: 

 

 Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga 

 molakaw ngadto sa usa ka halayo nga nasud, kinsa mitawag sa 

 iyang kaugalingon nga mga ulipon, ug gitugyan ngadto kanila 

 ang iyang mga bahandi. Ug ang usa gihatagan niya ug lima ka 

 talanton; ug sa usa  duha, ug sa usa, usa lamang, sa tagsatagsa 

 sumala sa iyang katakus; ug unya mingadto siya sa laing yuta. 

 Unya siya nga nakadawat sa lima ka talanton milakaw; ug 

 gipatigayon niya, ug nakakapin ug laing lima ka mga talanton. 

 Ug ingon man usab siya nga nakadawat sa duha, usab nakaka 

 pin ug laing duha. Apan ang nakadawat sa usa lamang mila 

 kaw ug nagkalot sa yuta, ug gitagoan niya ang salapi sa 

 iyang agalon. Sa tapos ang usa ka hataas nga panahon ang 

 agalon niadtong mga ulipon miabot, ug nakighusay kanila. Ug 

 siya nga nakadawat ug lima ka mga talanton miabot ug nag 

 dala sa laing lima ka mga talanton, nga nagaingon: Ginoo, 

 lima ka talanton ang gitugyan mo kanako; tan-awa ako naka 

 kapin ug laing lima pa ka talanton. Ang iyang agalon miingon 

 kaniya, maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga ulipon: 

 ikaw nagmatinud-anon sa diyutay nga mga butang, himoon ko 

 ikaw nga magmamando sa daghang mga butang: sumulod ka  

 sa kalipay sa imong agalon. Siya usab nga nakadawat ug duha 

 ka talanton miabot ug miingon: Ginoo, duha ka talanton ang 

 gitugyan mo kanako; tan-awa, nakakapin ako ug laing duha ka 

 mga talanton. Ang iyang agalon miingon kaniya: Maayong 

 pagkabuhat ulipon nga maayo ug matinumanon; ikaw nagma 

 tinud-anon sa diyutay nga mga butang, himoon ko ikaw nga 

 magmamando sa daghang mga butang: sumulod ka sa kalipay 

 sa imong agalon. Unya miduol ang nakadawat sa usa ka talan 

 ton ug miingon: Ginoo, nanghibalo ako nga ikaw tawo nga 

 matig-a, nga nagaani sa dapit nga wala nimo hipugsi, ug naga 

 tigum  ikaw sa dapit nga wala nimo sabulaki: ug ako nahad 

 lok, ug milakaw ako ug gitagoan ang imong talanton sa yuta: 

 

 

83 



 Tan-awa, ania ang imo. Ang iyang agalon mitubag kaniya, 

 "Dautan ka." ug tapulan nga ulipon, hingbaloan mo nga ako 

 nagaani sa wala ko hipugsi, ug nagatigum sa wala ko hisabula 

 ki: busa kinahanglan mo unta itugyan ang akong salapi sa mga 

 tigbaligya, ug unya sa akong pag-abot modawat ako nga may 

 tubo. Busa kuhaa ninyo ang talanton gikan kaniya, ug ihatag 

 sa adunay napulo ka talanton. Kay ang tanan kadtong adunay 

 iya pagahatagan, ug makabaton siya sa kadagaya; apan ang 

 walay  iya, bisan pa ang iya pagakuhaon kaniya.  

 (Mateo 25: 14-29) 

 

Ang tawo nga nagpanaw ngadto sa halayo nga nasud usa ka simbolo ni 

Jesus, kinsa nagtugyan ngadto sa mga magtotoo sa iyang mga bahandi- 

ang iyang labaw sa kinaiyahan nga gahum, espirituhanong mga gasa, 

ug ubang mga kapanguhaan - sa wala pa mobalik ngadto sa Langitnon 

nga Amahan. Ingon nga maayong mga tinugyanan, kinahanglan natong 

dad-on kini nga gahum, kining espirituhanong mga gasa, ang atong 

natural nga mga talento, ug ang pinansyal nga mga kapanguhaan nga 

iyang gibutang sa atong mga kamot ug padaghanon sila pinaagi sa 

paggamit kanila alang sa Gingharian sa Dios. 

 

Ang sambingay nga bag-o pa natong nasusi nagsugod sa diosnong pag 

kabahin  - uban sa agalon nga nagbahin sa iyang mga gasa ngadto sa 

iyang mga ulipon. Kini natapos sa makalilisang nga panagbulag 

niadtong wala maggamit sa ilang mga kahinguhaan nga mawad-an sa 

unsay anaa kanila. 

 

Ang Dios nagpiyal kanimo sa sama nga gahum nga nagbanhaw kang 

Jesus gikan sa mga patay. Ang Balaang Espiritu naghatag kaninyo sa 

tanan nga gikinahanglan aron matuman ang iyang Dakong Sugo. Kon 

ikaw hingpit nga nakasabot sa kahulogan niining labaw sa kinaiyahan 

nga pagkabahin, ang imong kinabuhi dili gayud sama sa kaniadto. 

Ikaw mobarug sa bag-ong gahum, awtoridad, ug dihog aron mogamit 

sa espesyal nga mga gasa nga kaniadto gibahin kanimo sa Espiritu 

Santo. 

 

Kini nga mga gasa makatabang usab kanimo sa pagbulag gikan sa kali 

butan ug magkinabuhi sa kinabuhi diha sa Espiritu imbis nga magpuyo 

sa unodnong kinabuhi sa pagpatuyang - nga mao ang hilisgutan sa 

sunod nga kapitulo. 
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KAPITULO  9 
 

ANG PAGKABAHIN SA UNOD UG ESPIRITU 
 

Usa sa labing dako nga panagbulag sa Biblia mao ang tali sa unod ug 

sa espiritu. Aron hingpit nga masabtan kining importante nga panag 

bulag, kita kinahanglan mobalik ngadto sa Daang Tugon nga mga pana 

hon sa pagkat-on mahitungod sa mga anak ni Abraham. Ang istorya ni 

Ismael ug Isaac naghulagway kung nganong adunay mga relasyon nga 

dili mahimo - tungod sa pagkabahin tali sa unod ug sa espiritu. Kini 

usab naghulagway sa dakong espirituhanon nga pagkabahin tali sa 

imong kaugalingon nga unod ug nianang sa Espiritu Santo sa sulod 

nimo, diin ikaw kanunay nga nahibalo. 

 

Ismael Ug Isaac 

 

Sama sa imong nahibaloan sa nangagi niini nga pagtuon, ang Dios 

nagsaad nga himoon si Abraham nga amahan sa dako nga nasud: 

 

 Ug sa panuigon ni Abram nga kasiyaman ug siyam ka tuig, 

 mitungha kaniya si Jehova, ug miingon kaniya, Ako mao ang 

 Dios nga makagagahum sa ngatanan; lumakaw ka sa atuba 

 ngan ko, ug magmahingpit ka. Ug magabuhat ako ug akong 

 pakigsaad sa taliwala kanako ug kanimo, ug pagapadaghanon 

 ko ikaw sa hilabihan gayud. Unya si Abram mihapa, ug ang 

 Dios misulti kaniya, nga nagaingon: Mahitungod kanako, tan-

 awa ang akong pakigsaad anaa kanimo, mahimo ikaw nga 

 amahan sa daghang mga nasud. Ug ang imong ngalan dili na 

 paganganlan pa nga Abram, apan ang imong ngalan mao si 

 Abraham; kay ikaw gibuhat ko nga amahan sa  daghang mga 

 nasud. Ug ikaw pagapadaghanon ko sa hilabihan  gayud, ug 

 magabuhat ako ug mga nasud gikan kanimo, ug mga hari 

 magagikan kanimo. (Genesis 17: 1-6) 

 

Samtang si Abraham ug ang iyang asawa, si Sara, nagpadayon sa pag 

katigulang nga walay anak nga miabot, ang magtiayon nahingawa pag-

ayo. 
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Sa katapusan, si Abraham miuyon sa sugyot ni Sara alang kaniya nga 

manamkon ang iyang ulipon nga babaye, si Agar: 

 

 Ug si Sarai nga asawa ni Abram, wala mag-anak kaniya, ug 

 siya may  may usa ka binatonan nga babaye nga Ehiptohanon, 

 nga ginganlan si Agar; busa miingon si Sarai kang Abram: 

 Nakita mo na nga ako nahimo ni Jehova nga apuli; mangayo 

 ako kanimo nga dumuol sa akong binatonan nga babaye; 

 tingali nga ako makabaton ug mga anak pinaagi kaniya. Ug 

 gipatalinghugan ni Abram ang giingon ni Sarai. Ug si Sarai 

 nga asawa ni Abram nagdala kang Agar nga iyang binatonan 

 nga Ehiptohanon, sa tapos ang napulo ka tuig nga pagpuyo ni 

 Abram sa yuta sa Canaan, ug siya gipaasawa niya kang Abram 

 nga iyang bana. (Genesis 16: 1-3) 

 

Sama ni Abraham ug Sara, dali ka nga makadala sa usa ka Ismael diha 

sa talan-awon pinaagi sa imong kaugalingong mga paningkamot. Si 

Ismael nagrepresentar sa imong mga plano ug pamaagi - mga buhat sa 

unod sa imong kinabuhi. Ang uban sa mga relasyon nga gipaningka 

mutan nimo nga maayo karon dayon mahimong dili-diosnon. Tingali 

sila mga alyansa nga mogiya kanimo ngadto sa kapaitan, kasuko, dru 

ga, alkohol, imoralidad, ug uban pang makasasala nga panggawi. 

Pipila sa mga proyekto nga ikaw nalangkit wala gisugo sa Dios, apan 

mahimong usa lamang ka kalibutanong ideya sa usa ka tawo. 

 

Ang Kasulatan walay rekord sa Dios nga nakigsulti kang Abraham sa  

sunod nga napulo’g tulo ka mga katuigan human sa pagkatawo ni 

Ishmael. Hangtud nga sa tawhanon imposible na alang kang Abraham 

nga magkaanak nga ang Dios misulti pag-usab: 

 

 Ug si Abraham miingon sa Dios: O hinaut unta nga si Ismael 

 mabuhi sa atubangan mo! Ug mitubag ang Dios: Dili, si Sara 

 nga imong asawa magaanak siya ug usa ka anak nga lalaki; ug 

 pagahinganlan mo ang iyang ngalan nga Isaac: ug  pagatuko 

 ron ang akong pakigsaad diha kaniya, sa usa ka pakigsaad nga 

 dayon alang sa iyang kaliwatan sa ulahi niya. Ug mahitungod 

 usab kang Ismael, ikaw gipatalinghugan ko: tan-awa, siya gina 

 panalanginan ko, siya pagapabungahon ko, ug pagapadag 

 hanon ko sa hilabihan gayud; napulo ug duha ka mga principe  
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 ang iyang ipanganak, ug pagabuhaton ko kaniya ang usa ka 

 dakong nasud.  Apan pagatukoron ko ang akong pakigsaad 

 kang Isaac nga igaanak ni Sara kanimo niining panahona sa 

 tuig nga mosunod. (Genesis 17: 18-21) 

 

Si Abraham gusto nga ang Dios mopanalangin sa iyang mga plano ug 

mga pamaagi, apan ang Dios adunay lahi nga buluhaton. Sa tinudlong 

panahon, si Isaac natawo ug human sa iyang pagkahimugso, si Ismael - 

nga nagrepresentar sa mga paningkamot sa unod - kinahanglan isalik 

way: 

 

 Ug mitubo ang bata ug gilutas siya; ug gibuhat ni Abraham 

 ang usa ka dakong kombira niadtong adlawa sa paglutas kang 

 Isaac. Ug nakita ni Sara nga nagyubit ang anak ni Agar nga 

 Ehiptohanon, nga iyang gianak kang Abraham. Busa miingon 

 siya kang Abraham: Isalikway mo kining ulipon nga babaye ug  

 ang iyang anak nga lalaki; kay ang anak niining ulipon nga 

 babaye dili makapanunod uban sa akong anak nga lalaki, 

 bisan uban kang Isaac. Ug ang maong butang malisod kaayo 

 kang Abraham tungod sa iyang anak. Ug ang Dios miingon 

 kang Abraham: Ayaw ikalisud sa imong atubangan tungod sa 

 bata nga lalaki ug tungod sa imong ulipon nga babaye; sa 

 tanan nga gipamulong ni Sara kanimo patalinghugi ang iyang 

 tingog, kay gikan kang Isaac pagatawgon ang imong kaliwat. 

 Ug ingon man usab gikan sa anak sa imong ulipong babaye 

 pagahimoon ko ang usa ka dakong nasud, tungod kay siya 

 imong kaliwat.  (Genesis 21: 8-13) 

 

Aron si Isaac (girepresentahan sa Espiritu sa Dios ug sa iyang plano) 

nga magpatigbabaw sa imong kinabuhi, si Ismael (girepresentahan sa 

imong kaugalingon nga mga plano ug sa makasasalang mga buhat sa 

imong unod) kinahanglan isalikway. 

 

Aron mahitabo kini, kinahanglan adunay balaan, labaw sa kinaiyahan 

nga pagkabahin. Kini nagpasabot nga dili ka makahupot sa makasasala 

nga mga relasyon gikan sa imong kagahapon. Kini mahimong magpasa 

bot nga ang pipila ka mga tawo nga imong gihigugma mosalikway 

kanimo. Tingali adunay pipila ka mga relasyon nga dili nimo 

masulbad. 
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Ang relasyon tali ni Ismael ug Isaac dili na mahimo.  Sa gihapon kini 

dili na masulosyonan. Kita makakita sa mga problema nga gipakita pa 

karon sa kagubot sa Tunga-tungang Sidlakan nga masubay balik sa 

ilang mga kaliwat ngadto niining mga tawhana. 

 

Kini masakit nga kasinatian - kini diosnong pagkabahin - apan kini usa 

ka panagbulag nga resulta sa Pulong sa Dios nga namuhat diha sa 

imong kinabuhi. Ang dionon nga mga pagkabahin alang sa imong 

espirituhanong proteksyon ug pagtipig ug sila nagtuman sa gipahayag 

nga mga katuyoan, ingon nga gipamatud-an niini nga panig-ingnan ni 

Ismael ug Isaac. 

 

Ang Dios nagaingon kanimo, sama sa iyang gibuhat kang Abraham, 

ayaw pagsubo alang sa mga butang nga gikuha gikan kanimo. Ayaw'g 

kabalaka nianang pakyas nga relasyon o nawala nga pakighigala. Kon 

ikaw ang nasayop, nan sa tanan nga paagi himoa kini nga husto. Apan 

kung kini usa ka pagkabahin nga dili ikaw ang nagpahinabo pinaagi sa 

imong kaugalingong makasasala nga mga binuhatan o mga emosyon, 

nan ilha nga kini usa ka diosnong pagkabahin nga gihan-ay sa Dios. 

 

Imbis nga mabalaka sa pagkawala sa maong relasyon, pagmaya! Sa 

diha nga ikaw nahimulag tungod sa kawsa ni Kristo ug sa imong pasa 

lig sa Dios ug sa iyang Pulong, magmapasalamaton! Ang diosnong pag 

kabahin nagpasabot nga ang Dios aktibo ug adunay katuyoan sa 

pagpamuhat sa imong kinabuhi! 

 

Dakong Espirituhanon Nga Pagkabahin 

 

Kini nga asoy sa panagbulag tali ni Ismael ug Isaac usa ka tipo sa da 

kong espirituhanon nga pagkabahin nga kinahanglan mahitabo sa kina 

buhi sa tanan nga mga magtotoo. Ang Biblia naghulagway sa unod, 

ingon nga tipo ni Ismael, ingon nga mga pagpadayag sa karaang 

kinabuhi nga halayo ni Kristo: 

 

 Kay kadtong mga nanagsunod sa unod, managtagad sa mga 

 butang sa unod; apan ang mga nagasunod sa Espiritu, sa mga 

 butang sa Espiritu. Kay ang hunahuna sa unod mao ang kama 

 tayon; apan ang hunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug 

 pakigdait.  
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 Tungod kay ang ang hunahuna  sa unod mao ang pagpakig-

 away batok sa Dios: kay kini dili magpasakop sa kasugoan sa 

 Dios, ni dili gayud mahimo kini. Ug kadtong mga anaa sa unod 

 dili makapahimuot sa Dios. (Roma 8: 5-8) 

 

Ingon nga usa ka bag-ong binuhat diha kang Kristo, bisan pa, ikaw 

karon nagalihok na diha sa Balaang Espiritu - nga nagsimbolo ni 

Isaac. Busa ... 

 

 ... Kamo wala diha sa unod, kondili sa Espiritu, kong matuod 

 nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Apan kon 

 adunay tawo nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo, kini siya 

 dili iya. Ug kon si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay na 

 tungod sa sala; apan ang Espiritu maoy kinabuhi tungod sa 

 pagkamatarung. Apan kung ang Espiritu niadtong nagbanhaw 

 ni Jesus gikan sa mga minatay nagapuyo diha kaninyo, ang  

 nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga minatay, magahatag usab  

 ug kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi  

 sa iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo ... Kay kung  

 kamo nagakinabuhi uyon sa unod, mangamatay gayud kamo:  

 apan kon tungod sa Espiritu  gipamatay ninyo ang mga buhat  

 sa lawas, mangabuhi gayud kamo. Kay sumala sa gidaghanon 

 sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios.  

 (Mga bahin sa Roma 8: 9-14) 

 

Kamo gitawag sa paghinlo sa inyong kaugalingon gikan sa kahugaw sa 

unod (2 Corinto 7: 1). Kamo maglakaw diha sa Espiritu kanunay aron 

dili ninyo matuman ang kailibgon sa unod (Galacia 5:16): 

 

 Karon mahayag ang mga buhat sa unod, nga mao kini: Pagpa 

 napaw, pakighilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba sa dios 

 dios, lumay, mga pagdinumtanay, mga pag-away, mga panga 

 bugho, mga kaligutgot, mga pundokpundok, mga pagbulag 

 gikan sa matuod nga pagtoo, mga kasina, mga paghuboghu 

 bog, mga pagpatay sa isigkatawo, mga kaulit, ug mga butang 

 nga maingon-ingon niini, nga gipasidaan ko kaninyo, ingon 

 nga gipasidan-an ko kamo pag-usab, nga kadto sila nga 

 nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingha 

 rian sa Dios. (Galacia 5: 19-21) 
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Ang unod (ang imong makasasala, mapahitas-on, mabuoton nga paagi 

sa pagbuhat sa mga butang) kanunay nga makiggubat batok sa Espiritu 

- paagi sa Dios, sa iyang plano, ug iyang mga katuyoan (Galacia 5:17). 

Adunay kanunay mahimong panagbangi tali sa unod ug sa Espiritu. 

Kadtong mga gipangulohan sa ilang kaugalingon nga unodnong mga 

gana kanunay nga mosukol batok niadtong gigiyahan sa Espiritu: 

 

 Busa, kita mga kaigsoonan, sama kang Isaac, mga anak sa 

 saad. Apan ingon kaniadto siya nga gipanganak sumala sa 

 unod naglutos kaniya nga gipanganak sumala Espiritu, mao 

 usab kini karon. (Galacia 4: 28-29) 

 

Unsa nga espirituhanong "Ismael" nga imong gipahimugso nga kina 

hanglan nga mawagtang sa imong kinabuhi? Ayaw paglangan. Ayaw 

pagsukol. Ayaw pagbangotan. Tugoti ang Dios nga mamuhat sa iyang 

bulohaton sa diosnong pagkabahin sa imong unodnong espiritu aron 

ikaw makalakaw sa nabag-o nga kinabuhi sa Balaang Espiritu. 

 

Si Pablo mikomentaryo mahitungod niining diosnong pagkabahin: 

 

 Busa, mga igsoon, kita utangan - apan kini dili sa makasasala 

 nga kinaiyahan, sa pagkinabuhi sumala niini. Kay kon ikaw 

 magkinabuhi sumala sa makasasala nga kinaiya, ikaw mama 

 tay; apan kon pinaagi sa Espiritu imong gipatay ang mga 

 dautang buhat sa lawas, ikaw mabuhi, tungod kay kadtong gigi 

 yahan sa Espiritu sa Dios mga anak sa Dios.  

 (Roma 8: 12-14, NIV) 

 

Ikaw anak sa Dios. Aron magiyahan sa iyang Espiritu, ikaw mosunod 

sa Dios nga mobulag kanimo gikan sa makasasala nga mga buhat sa 

unod. Kini usa ka padayon nga proseso sa pagkabahin nga magpada 

yon hangtud sa adlaw nga ikaw mosulod ngadto sa presensya sa Dios. 
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KAPITULO 10 
 

ANG PAGKABAHIN SA DIOSNONG PAGTAGANA 
 

Aduna ka ba'y desperadong panginahanglan? Bisan hain sa pinansyal, 

materyal, o espirituhanon - kini nga kapitulo alang kanimo. 

 

Sa dihang ang Dios magbahin, kini kanunay aron matuman ang iyang 

diosnong mga katuyoan. Sa iyang ekonomiya, ang diosnong pagkaba 

hin kanunay moresulta sa pagpadaghan ug pagtagana. Ang asoy sa 

babayeng balo sa 2 Hari 4 naghulagway niini: 

 

 Karon dihay mituaw nga usa ka babaye gikan sa mga asawa sa 

 mga anak nga lalaki  sa mga manalagna ngadto kang Eliseo, 

 nga nagaingon: Ang imong alagad nga akong bana nama 

 tay; ug ikaw nahibalo nga ang imong alagad mahadlokon kang 

 Jehova: ug ang hulamanan sa salapi ania aron sa pagkuha 

 alang kaniya sa akong duha ka mga anak aron ulipnon. Ug si 

 Eliseo miingon kaniya: Unsay akong buhaton alang kani 

 mo? Suginli ako, unsay anaa kanimo sa balay? Ug siya mii 

 ngon: Ang imong alagad walay bisan unsa didto sa balay, 

 gawas sa usa ka kolon nga lana. Unya siya miingon: Lakaw, 

 manghulam ka ug mga sudlanan gikan sa tanan mo nga mga 

 silingan, bisan mga sudlanan nga walay sulod; ayaw panghu 

 lam ug diyutay. Ug sumulod ka ug tak-upan mo ang ganghaan 

 kanimo ug sa imong mga anak nga lalaki, ug sudli kining tanan 

 nga mga sudlanan, ug lainon mo ang mapuno. Busa siya 

 miadto gikan kaniya, ug gitak-upan ang pultahan kaniya ug sa 

 iyang mga anak nga lalaki, ilang gidala kaniya ang mga 

 sudlanan ug iyang gibuboan. Ug nahitabo, sa pagkapuno sa 

 sudlanan, nga siya miingon sa iyang anak nga lalaki: Dad-i pa 

 ako ug usa ka sudlanan. Ug siya miingon kaniya: Wala nay 

 laing sudlanan. Ug ang lana mihunong. Ug unya siya miadto 

 ug gisuginlan ang tawo sa Dios. Ug miingon, lakaw ibaligya 

 ang lana, ug bayaran mo ang imong utang, ug magpanginabu 

 hi ka ug ang imong mga anak sa salin.  (2 Mga Hari 4: 1-7) 
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Niini nga asoy, ang usa ka babayeng balo nag-atubang sa desperado 

nga sitwasyon. Ang iyang bana namatay ug wala siyay tinubdan sa kita 

– walay posible nga paagi aron matagbo ang mga panginahanglan sa 

iyang pamilya. Siya adunay utang, ug ang nagpautang miabot aron sa 

pagkuha sa iyang duha ka mga anak nga lalaki ingon nga mga ulipon 

nga pangbayad sa utang, nga subay sa balaod nga kustombre niadtong 

panahona. 

 

Kung adunay bisan kinsa nga nagkinahanglan ug milagro, kining 

babayhana. Siya nawad-an na sa iyang bana ug karon nag-atubang siya 

sa posibilidad nga mawad-an sa iyang mga anak nga lalaki. Sa iyang 

pagkadesperado, siya mituaw ngadto kang Propeta Eliseo aron mag 

pakitabang. Si Eliseo mitubag sa iyang pag-apelar nga nangutana, "Un 

say akong buhaton alang kanimo? Sultihi ako, unsa ang anaa kanimo 

sa balay? "Ang babaye mitubag nga siya walay bisan unsa gawas sa 

usa ka kolon sa lana. 

 

Si Eliseo misulti kaniya sa pagpanghulam ug daghang mga sudlanan 

kutob sa mahimo sa iyang mga silingan - dili pipila, apan kutob sa 

mahimo. Dayon siya mosulod sa iyang balay, sirhan ang pultahan, ug 

magsugod sa pagbahin sa lana pinaagi sa pagbubo niini ngadto sa mga 

sudlanan nga iyang gihulaman. 

 

Ang balo nihimo sa pulong sa propeta sa Ginoo. Siya nanghulam ug 

mga sudlanan, misulod sa iyang balay, ug gisirhan ang pultahan. Unya 

iyang gikuha ang iyang garapon sa lana ug misugod sa pagbubu.  Sam 

tang siya nagbubu, ang lana nagsugod sa pagdaghan. Ang babaye nag 

sigi pa ug bubu hangtud nga ang matag sudlanan  nga iyang gihula 

man napuno hangtud sa ngilit. Si propeta Eliseo nagsugo kaniya nga 

ibaligya ang lana, bayran ang iyang utang, ug magawasnon ang iyang 

mga anak nga lalaki. Ang Dios migamit sa iyang nabatonan sa pagba 

hinbahin ug pagpadaghan niini aron matagbo ang iyang panginahang 

lan. 

 

Tingali naghunahuna ka nga gamay kaayo ang imong mga kahinguha 

an nga anaa kanimo nga walay bisan unsa nga ikahalad sa Dios. Tinga 

li ang imong edukasyon kulang, imong mga pundo nahutdan, ug ikaw 

naghunahuna nga wala ka'y espesyal nga mga talento o abilidad. Ang 

Dios migamit sa diyutay nga suplay sa lana, gibahin ngadto sa walay  
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sulod nga mga sudlanan, ug gipadaghan kini aron matagbo ang dakong   

panginahanglan sa babaye.  Magbuhat sa Pulong sa Dios ug magsugod 

sa paggamit sa unsay anaa kanimo, bisan unsa pa kini ka gamay alang 

kanimo. Ang imong "kolon sa lana" mahimo nga usa ka talento, salapi, 

o usa ka ideya nga - sa dihang gibalaan sa Dios - moresulta sa usa ka 

milagro. 

 

Kini makapahinam nga matikdan nga niini nga asoy ang pagdagayday 

sa lana mihunong lamang sa dihang wala nay mga sudlanan nga walay 

sulod. Ang Dios buot nga imong dad-on kon unsay imong nabatonan, 

bahinon kini, ug sugdi ang pagbubu niini ngadto sa walay sulod nga 

mga sudlanan sa nagakasakit nga katawhan. Ibubu kon unsa ang anaa 

kanimo - ang imong limitado nga mga kapanguhaan sa panalapi, ang 

imong mga talento, ang imong panahon ug mga abilidad - ngadto sa 

walay sulod nga kinabuhi sa mga kabus nga mga lalaki, mga babaye, 

ug mga bata sa imong palibot. Samtang imong ginabahinbahin ang 

anaa kanimo alang sa kaayohan sa uban, ang imong kaugalingon nga 

mga kapanguhaan - ang imong mga talento, mga abilidad, mga panala 

pi, ug dihog - modaghan labaw sa kinaiyahan.  Samtang imong ibubu 

ang imong kinabuhi ngadto sa mga sudlanan nga walay sulod, ikaw 

kanunay makabaton sa igo nga mga kahinguhaan. 

 

Unsa ang imong naangkon sa pinansyal nga mga kapanguhaan, espe 

syal nga mga talento, mga abilidad, o espirituhanong dihog nga mahi 

mo nimong ipaambit sa uban? Unsay anaa kanimo nga mabahin aron 

masinati ang kusog sa diosnong pagkabahin ug tan-awa kini nga mo 

daghan ngadto sa milagro? 

 

Gipadaghan Nga Mga Kapanguhaan 
 

Sa Juan 6, atong makita ang gigutom nga panon sa katawhan ug ang 

gamay nga suplay sa pagkaon: 

 

 Tapus niini si Jesus mitabok ngadto sa pikas nga daplin sa 

 dagat sa Galilea, nga mao ang dagat sa Tiberias. Ug usa ka 

 dakong panon sa katawhan ang mingnunot kaniya, kay hingkit-

 an nila ang mga katingalahan nga iyang gibuhat kanila sa mga 

 masakiton.  Ug si Jesus mitungas sa bukid, ug didto siya miling  
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 kod uban sa iyang mga tinun-an. Ug ang pasko, ang fiesta sa 

 mga Judio, nagakaduol na. Busa si Jesus sa dihang  giyahat 

 niya ang iyang mga mata, ug nakita ang usa ka dakong panon  

 sa katawhan nga nagapadulong kaniya, miingon kang Felipe:  

 Asa kita magpalit ug tinapay aron sila makakaon? Ug kini 

 iyang gipamulong sa pagsulay kaniya: kay siya sa iyang kauga  

 lingon  nahibalo kon unsa ang iyang pagabuhaton. Si Felipe 

 mitubag kaniya: Duha ka gatus ka denario* nga tinapay dili 

 paigo alang kanila aron ang tagsatagsa makakuha ug diyutay. 

 Usa sa iyang mga tinun-an si Andres, ang igsoon ni Simon 

 Pedro,  miingon kaniya: May usa dinhi ka bata nga lalaki nga 

 adunay lima ka tinapay nga cebada ug duha ka isda, apan 

 mag-unsa man kini alang niini nga gidaghanon? Ug si Jesus 

 miingon:Palingkora ang mga tawo, karon may daghang balili 

 niadtong dapita. Busa ang mga tawo nanglingkod sa gidagha 

 non nga may lima ka libo. Busa mikuha si Jesus sa mga tina 

 pay, ug sa nakapasalamat, gibahinbahin niya kini sa mga 

 tinun-an, ug ang mga tinun-an sa mga nanaglingkod, ingon  

 man usab ang mga isda kutob sa ilang buot. Ug sa nangabusog  

 na sila, miingon siya sa iyang mga tinun-an: tiguma ninyo ang 

 mga tinipik nga nanghibilin aron walay mausik. Busa gitigum 

 nila, ug napuno ang napulo ug duha ka bukag sa mga tinipik 

 gikan sa lima ka tinapay nga cebada  nga nanghibilin niadtong 

 nagpakakaon. 

 

Tugoti nga ang mga tinapay ug mga isda niini nga istorya nagrepre 

sentar sa imong kaugalingong limitado nga mga kapanguhaan. Ikaw 

tingali motan-aw sa imong pinansyal o espirituhanon nga mga kahingu 

haan ug maghunahuna nga sila dili igo sa pagtagbo sa mga pangina 

hanglan nga imong giatubang karon ug sa umaabot. Tingali ikaw 

motan-aw sa imong limitado nga kita ug ang sa imong gagmay nga 

mga halad alang sa buluhaton sa Dios ug mahibulong, "Unsa man ang 

mahimo sa akong gasa sa pagtagbo sa ingon ka dakong panginahang 

lan sa pag-ebanghelyo sa kalibutan? " 

 

Ang gamay nga bata nga lalaki nga adunay tinapay ug isda naghatag sa 

unsay anaa kaniya ngadto kang Jesus.  Ang Ginoo midawat niining 

limitado nga mga kahinguhaan, salamat sa Dios sa iyang labaw sa 

kinaiyahan nga pagtagana, gibahin ang diyutay nga paniudto, ug gipa  
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daghan ang pagkaon hangtud nga adunay kadagaya. Dili lang adunay 

igo alang sa panon sa katawhan aron makakaon ug matagbaw, dihay 

napulog-duha ka bukag nga pagkaon nga nasalin! 

 

Sa dihang imong ihatag ang imong panahon, talento, pinansyal, o 

espirituhanon nga mga kapanguhaan sa Gingharian sa Dios, iyang 

dawaton ang imong gihatag, bahinon kini, ug padaghanon kini balik 

kanimo.   Ang Dios buot nga imong dalhon ang imong lima ka tinapay 

ug duha ka gagmay nga isda - ang imong limitado nga mga kapangu 

haan - ngadto kaniya. Samtang ginahatag nimo ang imong nabatonan, 

iyang bahinon kini ngadto sa nawala ug himalatyong kalibutan.  Siya 

unya mopadaghan  niini ug ikaw sa literal mopalansad ngadto sa labaw 

sa kinaiyahan nga liyok sa diosnong pagtagana. 

 

Pagbahinbahin Sa Imong Kita 

 

Imo bang gipasidunggan ang Dios sa unang mga bunga sa imong pana 

lapi? Ang Proverbio 3: 9-10 nag-ingon, "Pasidunggi si Jehova pinaagi 

sa imong manggad, ug sa mga inunahang bunga sa tanan mong abut.   

Aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan, ug ang imong 

pug-anan sa magaawas sa bag-ong vino." 

 

Unsa ang gipasabot sa pagpasidungog sa Dios sa imong mga unang 

bunga? Kini nagpasabot sa paghatag una sa Dios - nagabayad sa ikapu 

lo sa 10%  sa imong kita. Ang paghatag sa Dios sa unang mga bunga 

sa imong kita maoy hinungdan sa pagpahulay aron mapanalangi 

nan. Ikaw mapanalanginan sa diyutay! Sa dihang  ikaw mopasidungog 

kaniya uban sa ikapulo, ang iyang saad mao nga ikaw makabaton sa 

kadagaya, dili lang igo nga kayuron. 

 

Ang Pulong nagpahayag, "Kon kamo mobuot ug magmasinugtanon, 

pagakan-on ninyo ang maayo sa yuta "(Isaias 1:19). Kung gusto  

ninyong mokaon sa maayo sa yuta, nan kinahanglan nga magmasinug 

tanon kamo sa Pulong sa Dios ug kini naglakip sa iyang Pulong mahi 

tungod sa mga ikapulo ug mga halad. Ang paghatag ug ikapulo usa ka 

diosnon nga pagkabahin nga naghatag sa labaw sa kinaiyahan nga mga 

resulta. Sa diha nga imong madawat ang imong sunod nga sweldo, 

lingkod ug bahina kini. Unang bahin ang ikapulo, unya bahinon ang 

nahibilin ngadto sa mga kategoriya aron matagbo ang imong materyal  
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nga panginahanglan: Pangbayad sa balay, tubig ug kuryente, pagkaon, 

pamasahi, pangtigum, ug uban pa. 

 

Usa sa hinungdan nganong daghan sa katawhan sa Dios ang wala maka 

dawat sa labaw sa kinaiyahan nga pinasyal nga pagtagana mao ang pag 

kapakyas niining dapita sa unang mga bunga. Ang Dios namulong 

pinaagi kang Propeta Malaquias: 

 

 Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios? Bisan pa niana  ka 

 mo nangawat kanako.  Apan kamo nanag-ingon: Unsaon namo 

 sa pagpangawat kanimo?  Sa mga ikapulo ug mga halad.  

 Kamo gipanghimaraut uban sa panghimaraut: kay ako inyong 

 gikawatan,  bisan  kining  tibook  nga nasud.  Dad-a ninyo ang 

 tibook nga ikapulo ngadto sa balay  nga tipiganan, aron adu 

 nay kalan-on sa akong balay, ug pinaagi niini sulayi ninyo ako 

 karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan 

 ko kaninyo ang mga  tamboanan sa langit, ug bubuan  ko kamo 

 sa mga panalangin, sa pagkaagi nga wala nay luna nga igong 

 kabutangan sa pagdawat ninyo niini. Ug badlongon ko ang 

 lumalamoy tungod kaninyo, ug siya dili na magalaglag sa 

 mga bunga sa inyong yuta, ni mopaatak sa mga bunga sa bala 

 gon sa iyong mga parras sa kaumahan sa dili pa panahon, 

 nagaingon si Jehova sa mga panon. Ug ang tanang mga nasud 

 magatawag kaninyo nga bulahan; kay karon mahimong yuta 

 nga kahimut-anan, nagaingon si Jehova sa mga panon. 

 (Malaquias 3: 8-12) 

 

Sa diha nga ikaw mapakyas sa paglain sa imong mga ikapulo ug mga 

halad, ikaw nagapangawat sa Dios ug ang imong mga panalapi ilalum 

sa tunglo. Sa dihang ikaw matinud-anon nga mohatag sa imong mga 

halad, nan ang Dios moabli sa mga tamboanan sa langit ug mobubu sa 

mga panalangin nga ikaw wala nay igong lawak nga kabutangan sa 

pagdawat! Ang manunukob - ang kaaway nga manulis sa imong pana 

lapi, panglawas, ug kalipay - badlongon ug ang buhat sa imong mga 

kamot mapanalanginan. 

 

Ang Dios wala mangita sa mga tawo kansang tumong mao ang mahi 

mong adunahan aron maut-ot ang iyang mga panalangin sa ilang kauga 

lingon nga mga tinguha.  
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Ang Dios nagapangita sa mga tawo kinsa andam nga mohatag sa unsay 

anaa kanila, molain sa ilang mga kahinguhaan sa panalapi aron maga 

mit alang sa pagpauswag sa Ebanghelyo, ug dayon tan-awa ang milag 

ro nga mahitabo samtang iyang bahinon kini ug padaghanon kini pag-

usab. 

 

Kung ikaw buot makasinati sa pagkabahin sa pagtagana, nan  ikaw una 

nga makat-on sa prinsipyo sa pagbahin sa Dios sa imong mga kapangu 

haan - ang imong panalapi, mga talento, panahon, ug espirituhanong 

mga gasa - nga gipaambit sa nanginahanglan kalibutan. 
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KAPITULO 11 
 

ANG PAGKABAHIN SA PAGKADUGMOK 
 

Kasagaran, kita naghunahuna sa butang nga nabuak nga dili na mapus 

lanon. Ang mga nabuak nga mga butang kasagaran anaa sa basurahan. 

Unsa ang tinuod diha sa natural nga kalibutan kanunay nga dili tinuod 

sa espirituhanon nga kalibutan. Kini tungod kay ang mga prinsipyo sa 

Gingharian kasagaran kaatbang sa kalibutan. Ania ang pipila ka mga 

pananglitan: 

 

 -Ikaw mag-alagad aron mabantugan. 

 -Ikaw maghatag aron makadawat. 

 -Ikaw mapildi aron makadaug. 

 -Ikaw mamatay aron mabuhi. 

 

Busa samtang diha sa natural nga kalibutan ang mga butang nga nadug 

mok mahimo nga walay kapuslanan, sa espirituhanon nga kalibutan, 

ang mga nadugmok nga mga butang bililhon kaayo. Ang pagkadug 

mok usa ka espirituhanon nga pagkabahin nga makahatag ug dakong 

kahimoan nga adunay mahangturong kaayohan. 

 

Diosnong Panig-ingnan Sa Pagkadugmok 

 

Sa gabii sa pagbudhi ni Kristo ... 

 

 ... Mikuha siya ug tinapay ug sa nakapasalamat siya, iyang giti 

 piktipik, ug gihatag kanila nga nag-ingon, kini ang akong 

 lawas nga gihatag tungod kaninyo. Buhata ninyo kini sa 

 paghinumdom kanako. (Lucas 22:19) 

 

Si Jesus nangandam sa pagtuman sa iyang disonong destinasyon, apan 

sa pagbuhat sa ingon, siya nga nagpikapikas sa tinapay aron sa pagpa 

kaon sa mga panon sa katawhan kinahanglan usab nga mapikas. Ang 

iyang lawas mapikaspikas, sama sa tinapay sa iyang mga kamot, aron 

ikaw maluwas. Ang imong kaluwasan - diin ang tanan anaa lakip ang 

kaayohan, kaluwasan, pagtagana, ug uban pa -- miabot pinaagi niini 

nga pagkabahin sa tinapay sa iyang lawas. 

 

 

98 



Pinaagi sa pagkadugmok nga nasinati ni Jesus, ang makasasala nga ka 

tawhan nakaangkon ug dalan ngadto sa matarung nga Dios. Ang tabil 

sa templo natunga - usa ka diosnong pagkabahin nga makapahimo 

kanato nga maisugong moduol sa presensya sa Dios: 

 

 Apan karon diha kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto nanghi 

 layo gipahiduol kamo pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao 

 ang atong  pakigdait, nga naghimo ug usa  sa duruha, ug maoy 

 nagguba sa bungbung nga nakapabulag. (Efeso 2: 13-14) 

 

Malisud alang kanato nga makita ang Dios ingon nga usa nga gipikas 

pikas, siya mismo nadugmok, ug nagtugot sa pagkabungkag sa atong 

mga kinabuhi. Ang pagkadugmok usa sa labing malisud sa tanang dios 

non nga pagkabahin, apan kitang tanan makasinati niini. Kini mao ang 

hinungdan nganong kita makasabot sa mga kaayohan niini ug kon 

giunsa sa Dios pagtan-aw sa atong pagkadugmok. 

 

Mga Kaayohan Sa Pagkadugmok 

 

Ang atong gitawag nga "pagkadugmok" mahitabo pinaagi sa mga kali 

sud sa kinabuhi nga nakaimpluwensya sa imong materyal, espirituha 

non, pangisip, emosyonal, ug pisikal nga kaayohan. Ang pagkadug 

mok moresulta sa dihang ikaw nakasinati sa mga sirkumstansya sama 

sa sakit, panagbulag, kapakyasan, pagkawala sa pinansyal, o pagkama 

tay sa mga minahal. 

 

Bisan unsa pa ang hinungdan sa imong pagkadugmok, ang rekord sa 

Biblia nagpadayag nga ang malisud nga mga panahon  moresulta sa 

importante nga espirituhanong mga kaayohan kon imong masabtan ang 

proseso ug matubag sa tukmang paagi. Atong tan-awon ang pipila 

niini. 

 

Ang imong unod gilansang sa krus. Ang patri-arca sa Daang Tugon, 

si Jacob, nagpuyo sa unod - nga nagpasabot sa iyang kaugalingon nga 

makasasala nga paagi - kadaghanan sa iyang kinabuhi. (Paggahin ug 

panahon sa pagbasa sa iyang istorya sa Genesis kapitulo 25-32.) Sa 

pagkatawo, si Jacob misulay sa paggunit sa tikod sa iyang kaluha aron 

mapugngan siya nga mahimong panganay. Sa ulahi, gimaniobra ni 

Jacob ang iyang igsoong lalaki sa iyang pagkapanganay ug ang panala   

 

 

99 



ngin nga ang adunay katungod mao ang kamagulangan nga anak nga 

lalaki. Sulod sa mga katuigan, si Jacob nagpadayon sa iyang mapagma 

niobra, makasasala nga kinaiya samtang siya misulay sa paglupig sa 

iyang uyuan nga si Laban. 

 

Si Jacob mitutok sa maanyag nga si Raquel, kansang panulondon sa 

pamilya maoy usa sa pagkadili-matinuoron ug tigsimba sa mga dios 

dios. Gilimbongan sa iyang uyuan nga si Laban, si Jacob natapos uban 

sa duha ka asawa - si Lea ug si Raquel - ug sila nagpadayon sa panag 

bangi diha sa iyang panimalay. Sa ngadtongadto, human madunggi ang 

pagbugolbol sa mga anak nga lalaki ni Laban nga naglaraw batok 

kaniya,  si Jacob midala sa iyang pamilya ug mikalagiw. 

 

Si Jacob gusto nga modumala sa iyang kaugalingong kinabuhi ug siya 

nagpadayon sa pagmaniobra sa mga tawo ug mga kahimtang aron 

matuman kini. Sulod sa mga katuigan, si Jacob nagpuyo niining paagi 

ha hangtud nga siya nakasinati sa usa ka dakong espirituhanong kalam 

pusan sa dapit nga gitawag ug Jabok. 

 

Kay napugos sa pagkalagiw gikan sa Haran (Genesis 31), nakahukom 

si Jacob nga mopauli sa Canaan. Sa dalan, siya ug ang iyang pamilya 

nagkampo sa Jabok nga nagkahulogang "usa ka dapit sa paglabay; usa 

ka dapit sa kabag-ohan, kalampusan, o kalit nga pag-uswag ". Dinhi, 

naamgohan ni Jacob nga gikinahanglan niya ang tabang sa Dios. Siya 

mipahayag: 

 

 ... O Dios sa akong amahan nga si Abraham, ug Dios sa akong 

 amahan nga si Isaac, o Jehova nga miingon kanako, "Bumalik 

 ka" sa imong yuta, ug sa imong kaubanan, ug ikaw buhatan ko 

 ug maayo: Ako dili takus sa labing diyutay sa tanang mahi 

 gugmaong kalolot ug sa tanan nga mga kamatuoran nga 

 imong gipakita sa imong ulipon; kay uban sa akong sungkod 

 milabang ako niining Jordan, ug karon nahimo ako nga duruha 

 na ka pundok. (Genesis 32: 9-10) 

 

Sa Jabok, si Jacob anaa na sa tumoy sa iyang kinaiyanhong kahinguha 

an. Sa iyang luyo mao ang nasuko nga si Laban ug sa iyang unahan 

ang gustong manimalos nga si Esau. 
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Sa diha nga ikaw anaa sa taliwala sa "usa ka bato ug malisud nga dapit 

"ug daw wala ka’y kapilian sa natural nga kalibutan, diha niana ang 

pagkadugmok nga proseso magsugod sa imong kinabuhi. 

 

Sa dihang si Jacob nag-inusara nga miabot sa Jabok - ang dapit sa pag 

lagpas - ang tanan nausab: 

 

 Ug mitindog siya niadtong gabhiona, ug gikuha niya ang iyang 

 duruha ka mga asawa, ug ang iyang duruha ka mga sulogoon 

 nga babaye, ug ang iyang napulo ug usa ka mga anak, ug mita 

 bok sa labangan sa Jabok. Busa sila gikuha niya,  ug iyang gi 

 patabok sila sa suba, ug gipatabok usab niya ang tanan nga 

 iya. Ug nahabilin si Jacob nga nag-inusara ug didto may nakig 

 bugno kaniya nga usa ka tawo hangtud sa pagbanagbanag sa 

 adlaw: Ug sa pagkakita niya nga siya dili makabuntog kaniya, 

 gipislit niya ang piyakpiyak sa iyang bat-ang ug nalisa ang 

 bat-ang ni Jacob, sa diha nga siya nagabugno pa kaniya.  Ug 

 siya miingon: Buhii ako kay mahayaghayag na, apan mitubag 

 si Jacob: Dili ko ikaw buhian hangtud nga ako panalanginan 

 mo. Ug siya nangutana kaniya: Kinsay imong ngalan? Ug siya 

 mitubag, Jacob. Ug siya miingon, dili ka na pagahinganlan  

 nga si Jacob, kondili si Israel: kay nakigbugno ka sa Dios ug 

 sa tawo ug nakabuntog ka.  Ug si Jacob nangutana kaniya, ug 

 miingon:Ginaampo ko kanimo nga sultihi ako sa imong ngalan, 

 apan siya mitubag: Kay nganong nangutana ka sa akong nga 

 lan? Ug siya gipanalanginan niya didto. Ug gihinganlan ni 

 Jacob kadtong dapita nga Peniel: kay matud niya, nakita ko 

 ang Dios sa nawong ug nawong, ug naluwas ang akong  kina 

 buhi. Ug gisidlakan siya sa adlaw sa iyang pag-agi sa  

 Peniel, ug nagtangkihod siya tungod sa iyang paa. Tungod 

 niini dili magakaon ang mga anak sa Israel hangtud karong 

 adlawa sa kusog nga mibinhod sa piyakpiyak sa bat-ang: kay 

 naigo si Jacob niini nga bahin sa bat-ang sa kusog sa kilid. 

 (Genesis 32: 22-32) 

 

Ang Biblia nagtala nga ang espirituhanon nga binuhat, gitoohan nga 

mao ang nagpakatawo nga Kristo, nakigdumog kang Jacob sa tibook 

gabii. Samtang nagkaduol ang kaadlawon, gipislit niya ang bat-ang ni 

Jacob ug ang piyakpiyak miok-ok, nagabiya kaniya sa permanente nga 
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pagtakiang. Sa tibook niyang kinabuhi, si Jacob nagtago gikan kang 

Esau, gikan kang Laban, gikan sa Canaan, ug gikan sa Haran. Karon, 

gipiangan sa Dios ang iyang kinadak-ang kinaiyanhong kalig-on aron 

siya mapugos sa pagsalig kaniya inay sa unod. Kini simboliko sa unsay 

nagakahitabo kang Jacob sa espirituwal. 

 

Pinaagi niining pagkadugmok - kining diosnong pagkabahin - ang 

gahum sa makasasala nga kinaiya ni Jacob sa katapusan nabuntog. Si 

Jacob usab gihatagan ug bag-o nga ngalan. Ang ngalan nga "Jacob" 

nagpasabot nga "siya nga nanglimbong o wala magpakabana". Sa 

matag higayon nga adunay usa nga motawag sa ngalan nga Jacob, kini 

nagpakita sa iyang makasasala nga kinaiyahan. Busa ang Dios nagha 

tag kaniya sa usa ka bag-ong ngalan -Israel- nga nagkahulogan nga usa 

ka "principe nga may gahum sa Dios ug tawo. "Sukad niadto, si Jacob 

nausab na. Siya dili hingpit, apan ang pagkapiang nagpabag-o sa iyang 

kinabuhi. 

 

Ang Propeta nga si Oseas nagtambag, "Umari kamo, ug mamalik kita 

kang Jehova: kay gipikas kita niya, ug kita pagaayohon niya; gisama 

ran kita niya, ug kita iyang pagabugkosan "(Oseas 6:1). Ang Dios 

magpikas ug magbahin alang sa diosnong katuyoan, ug sa dihang ikaw 

magpasakop sa proseso siya kanunay mag-ayo ug magpasig-uli sa 

imong pagkadugmok. 

 

Ang imong kinabuhi giputli. Kita mopanaw uban kang Propeta 

Jeremias: 

 Ang pulong nga midangat kang Jeremias gikan kang Jehova, 

 nga nag-ingon: "Tindog ug lakaw ngadto sa balay sa magkoko 

 lon, ug didto pabation ko ikaw sa akong mga pulong. "Unya 

 miadto ako sa balay sa magkokolon, ug ania karon, siya 

 naghimo ug usa ka buhat ibabaw sa mga ligid. Ug sa diha nga 

 ang mga sudlanan nga binuhat niya gikan sa yuta nadaut sa 

 kamot sa magkokolon , kini gibuhat niya pag-usab ug lain nga 

 sudlanan, sumala sa gipakamaayo sa magkokolon nga angay  

 himoon gikan kaniya. Unya ang pulong ni Jehova midangat 

 kanako, nga nagaingon:  "O balay sa Israel, dili ba mahimo 

 ko kanimo ang ingon sa gibuhat sa magkokolon? Nagaingon si 

 Jehova,"ania karon, ingon nga ang yutang kolonon anaa sa  
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 kamot sa magkokolon, maingon niana kamo ania man sa akong 

 kamot, oh balay sa Israel." (Jeremias 18: 1-6) 

 

Ang unang yugto sa paghimo sa mga kolon mao ang pag-andam sa 

yutang kolonon. Kini dili mahimo nga epektibo kung ang mga bukol 

bukol ug mga hangin dili mawagtang. Ang yuta nga kolonon kinahang 

lan himoon nga humok ug mainat. Ang pagputol, paghinlo,  pagbahin, 

ug pagmasa naghimo niini nga proseso. Ingon nga magtotoo, ikaw usa 

ka espirituhanong buluhaton nga nag-uswag. Ingon nga kabahin niini 

nga proseso, ikaw nakasinati sa pagdugmok ug pinaagi sa pagbahin, 

pagputol, pagmasa ug pagbahin pag-usab, usa ka bag-ong sudlanan ang 

motungha gikan sa imong nadugmok nga kinabuhi. 

 

Sa natural nga kalibutan, ang mga kagamitan sa magkokolon naglakip 

sa kutsilyo, panalsal ug mga gamit sa pagmodelo, kahoy nga mga 

pangbatil, ug mga alambre alang sa pagputol sa mga kolon gikan sa 

ligid. Usa ka butang nga kining tanan nga mga himan anaay kaparehas: 

Sila nag-usab sa lapok nga kolonon. Tinuod usab kana sa mga kalisud, 

mga problema, mga pagsulay ug masakit nga pagkadugmok sa imong 

kinabuhi. Ang matag usa niini nga mga sirkumstansya usa ka himan sa 

mga kamot sa Ginoo. 

 

 Ug hingbaloan nato nga ang tanang mga butang masigtabang 

 alang sa ikaayo niadtong mga nahigugma sa Dios, bisan pa 

 niadtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo. (Roma 8:28) 

 

Ikaw ba nihangyo nga gamiton sa Dios?  Ikaw ba napangandoy nga 

mas mahisama ni Jesus ug nag-ampo nga mahimong pinili nga sudla 

nan alang sa iyang paggamit? Ang Dios nitubag sa imong pag-ampo 

pinaagi sa pagkadugmok sa kalayo sa kasakitan. Ang Dios miingon, 

"Ania karon giulay ko ikaw, apan dili ingon sa salapi; gipili ko ikaw  

diha sa hasohasoan sa kasakitan " (Isaias 48:10). Ang mga sudlanan 

nga kolon giluto sa init nga hudno nga gitawag ug hasohasoan aron 

matapos ang ilang pagproseso. Kung adunay mga dili putli nga nahibi 

lin sa yutang-kolonon, ang sudlanan mabuak sa kainit. Giunsa nimo 

paggawas gikan sa hudno sa kasakitan? 

 

Ang positibo nga mga kalidad gipadako. Kung madumala nimo nga 

husto ang imong pagkadugmok, ang positibo nga espirituhanon nga 

mga kinaiya maugmad sa imong kinabuhi. 
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 Kita nagahimaya usab diha sa atong mga kagul-anan, sa nahi 

 balo ta nga ang  mga  kagul-anan nagabunga  sa kalig-on, ug 

 ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan; ug ang pagkasi 

 nulayan nagabunga  sa paglaum, ug ang paglaum dili magapa 

 kaulaw, kay ang gugma sa Dios ginabubu sa atong mga kasing 

 kasing  pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. 

 (Roma 5: 3-5) 

 

 ...Human kamo makaantus sa diyutang panahon, siya gayud  

 magahingpit, magapalig-on, ug magapabaskog kaninyo.  

 (1 Pedro 5:10) 

 

Ang kalig-on, pagkasinulayan, paglaum, gugma, kusog, ug kahingpi 

tan  - kining tanan nga mga positibo nga mga hiyas mga kaayohan sa 

pagkadugmok. 

 

Ang imong mga kahinguhaan gipadaghan. Samtang imong tugotan 

ang proseso sa pagkadugmok sa imong kinabuhi, ang imong mga 

kapanguhaan gipadaghan aron makatabang sa uban. Sa diha nga ang 

usa ka dakong panon sa mga katawhan miuban ni Jesus sa pipila ka 

mga higayon sa disyerto, sila gigutom ug ... 

 

 ... Ug sa ming-abot na ang kahaponon, mingduol kaniya ang 

 iyang mga tinun-an nga nagaingon: "Ang dapit kamingawan, 

 ug ang takna miagi na. Papaulia ang mga panon sa katawhan, 

 aron sila makangadto sa mga gagmayng lungsod ug magpalit 

 alang sa ilang kaugalingon ug makaon. "Apan si Jesus miingon 

 kanila, "Dili kinahanglan nga mamauli sila. Hatagi ninyo sila 

 sa makaon." Ug sila miingon kaniya," Dunay lima lamang ka 

 tinapay  ug duha ka isda. "Ug siya miingon," Dad-a ninyo kana 

 kanako." Ug nagsugo sa katawhan nga managlingkod sa iba 

 baw sa balili. Ug gikuptan niya ang lima ka tinapay ug duha ka 

 isda, ug mihangad sa langit, siya nagpasalamat, ug sa giti 

 piktipik  niya ang mga tinapay ug gihatag ngadto sa mga tinun-

 an; ug ang mga tinun-an naghatag niini sa katawhan. Ug na 

 ngaon silang tanan ug nangabusog; ug ilang gihipos ang 

 nahibilin nga mga tipik nga may napulog-duha ka bukag nga 

 puno. Ug ang mga nanagpangaon may mga lima ka libo nga 

 mga lalaki, gawas sa mga babaye ug mga bata.  

 (Mateo 14: 15-21) 
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Si Jesus makahimo sa usa ka milagro ug magmugna’g pagkaon gikan 

walay bisan unsa. Hinonoa, gisultihan niya ang iyang mga tinun-

an. "Dad-a ninyo kanako kung unsay aduna kamo ug hatagi sila ug 

makaon." Samtang sila nagtugot kon unsa ang aduna sila ug ilang giba 

hin - gitipiktipik ug gipaambit sa katawhan - ang ilang mga kahinguha 

an midaghan. Sila nahimong kabahin sa milagro. 

 

Sa dihang gikuha ni Jesus ang mga tinapay ug gipikaspikas kini, ang 

tinapay midaghan aron makakaon ang panon sa katawhan. Giunsa kini 

pagpadaghan? Pinaagi sa buhat sa pagtipiktipik. Sa dihang  ikaw nadug 

mok tungod sa malisud nga mga kasinatian sa kinabuhi, itugyan 

kanang masakit nga mga sirkumstansya ngadto kang Jesus. Tugoti siya 

nga modala sa imong pagkadugmok ug gamiton kini aron makatabang 

sa uban.  

 

Kon ang imong kinabuhi nadugmok tungod sa pag-abuso, ang Dios 

makagamit kanimo sa pagtabang niadtong giabuso. Kon ikaw naadik, 

siya motawag kanimo sa pagtabang sa ubang mga adik. Kung ikaw usa 

ka kriminal kanhi, ikaw mahimo nga mobalik luyo sa mga paril sa 

bilanggoan aron makaabot sa uban nga mga binilanggo. 

 

Unsay makapadugmok nga kasinatian nga imong nasinati nga makapa 

pili sa Dios kanimo aron magamit? 

 

Ang imong gugma gipadilaab. Kon ikaw makasinati sa pagkadug 

mok, ang imong gugma sa Dios modilaab. 

 

 Ug ania karon, may babaye didto sa lungsod, usa ka makasa 

 sala, ug sa pagkahibalo niya nga si Jesus mitambong sa pagka 

 on didto sa balay sa Fariseo, nagdala siya sa tibudtibud sa 

 alabastro nga mahumot. Ug sa nagatindog sa tiilan sa luyo ni 

 Jesus, nga nagahilak, ug misugod sa paghugas sa iyang mga 

 tiil sa mga luha, ug gipahiran kini sa mga buhok niya ulo, ug

 mihalok sa iyang mga tiil, ug gidihogan sila sa pahumot. 

 Karon sa pagkakita niini sa Fariseo nga nagdapit kaniya, 

 misulti sa iyang kaugalingon nga nagaingon: Kining tawhana, 

 kong usa pa siya ka manalagna, makaila unta kong kinsa ug 

 unsa kini nga babayehana ang nagahikap kaniya: kay siya usa 

 ka makasasala. (Lucas 7: 37-39) 
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Kini nga babaye dili na kinahanglan nga magtrabaho sa iyang espiritu 

hanong tinguha. Ang iyang pagkadugmok nagdala kaniya sa tiilan ni 

Jesus. Siya malipayong nagsimba sa usa nga iyang nahibaloan nga 

makahimo sa pag-ayo sa iyang kinabuhi pag-usab. 

 

Si Jesus mitubag sa pagsaway sa iyang mabination nga pagsimba pina 

agi sa pagpahayag , "Busa ako nagaingon kanimo, ang iyang mga sala 

nga daghan gipasaylo; kay dako ang iyang paghigugma, apan ang 

gipasaylo ug diyutay, diyutay ang iyang paghigugma. Ug siya miingon 

sa babaye, ang imong mga sala gipasaylo" (Lucas 7: 47-48). 

 

Sa higayon nga ikaw nadugmok ug imong nasinati ang usa nga maka 

himo sa pag-ayo sa imong pagkadugmok, ang imong gugma alang kani 

ya modilaab. 

 

Ang imong kahuyang gihimaya. Sa diha nga ang imong kaugalingon 

nga mga kahinguhaan ug ang kinaiyanhong kusog madugmok, nan ang 

kusog sa Dios mapadako. Si Apostol Pablo sublisubling mihangyo sa 

Dios nga tangtangon ang "tunok sa unod "nga nagsamok kaniya. Sa 

katapusan, ang Dios mitubag nga nagaingon , "... Ang akong gracia igo 

kanimo; kay ang akong gahum ginahingpit sa kahuyang." Unya si 

Pablo mipahayag ," Sa dakong kalipay palabihon ko ang paghimaya sa 

akong mga kaluyahon aron magpabilin kanako ang gahum ni Kristo " 

(2 Corinto 12: 9).  Diha sa kahuyang - ang imong pagkadugmok - nga 

ang gahum sa Dios mamahingpit. 

 

Si Pablo nagsulat sa iyang mga pag-antus sa Asia: 

 

 ... Sa Asia kami gibug-atan sa hilabihan gayud, nga labaw sa 

 among kusog,  sa pagkaagi nga kami nawad-an na sa paglaum 

 sa kinabuhi; apan nakabaton na  kami sa among kaugalingon 

 hukom sa kamatayon sulod sa among kaugalingon, aron dili 

 kami magasalig sa among kaugalingon kondili sa Dios nga 

 nagabanhaw sa mga minatay. (2 Corinto 1: 8-9) 

 

Ang hinungdan nga giagian ni Pablo kini mao, siya miingon, "... Aron 

ang pagkahalangdon sa gahum maiya sa Dios, ug dili gikan sa among 

kaugalingon "(2 Corinto 4: 7). 
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Ang pagtutok giklaro. Pinaagi sa pagkadugmok, ang Dios nagbag-o 

sa imong pagtutok gikan sa lumalabay ngadto sa mahangturon, gikan 

sa karon nga mga kalisud ngadto sa walay katapusan nga mga kaayo 

han. Si Pablo mipahayag: 

 

 Kay ang among magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyut 

 lamang, nagabuhat alang kanamo ug labaw pa gayud nga kaha 

 langdon sa walay katapusang kabug-aton sa himaya.  Samtang 

 wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa 

 mga butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita 

 lumalabay lamang; apan ang mga butang nga dili makita wa- 

 lay katapusan. (2 Corinto 4: 17-18) 

 

Ikaw mag-uswag gikan sa mga kalisud sa diha nga ikaw motutok sa 

mahangturong mga kaayohan kay sa lumalabay nga kinaiyahan sa 

imong kahimtang.  Ang mga pagsulay sa kinabuhi dili talagsaon o wa 

lay katuyoan: 

 

 Mga hinigugma, dili kamo mahibulong sa mga pagsulay nga 

 ingon sa kalayo sa taliwala ninyo, nga mahatabo aron sa pag 

 sulay kaninyo, nga daw usa ka katingalahan nga butang ang 

 nahitabo kaninyo: Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga 

 pag-antus ni Kristo; managkalipay kamo aron nga sa pagpada 

 yag sa  iyang himaya, managkalipay usab kamo sa hilabihan 

 gayud nga kalipay. (1 Pedro 4: 12-13) 

 

Hangyoa ang Dios sa paghatag kanimo sa usa ka bag-ong panglantaw 

sa mga kalisud ug kasamok nga imong nasinati. Maayo nga moingon, 

"Wala ako makasabot niini," apan kinahanglan nga imong itugyan ang 

imong kabubut-on ug panglantaw sa diosnong pagkabahin sa pagka 

dugmok sa mga pulong sa iyang walay katapusang mga katuyoan. 

Giunsa paggamit sa Dios ang imong negatibong kahimtang alang sa 

iyang himaya? 

 

Ang imong relasyon sa Dios gipalig-on. Tingali usa sa pinakadako 

nga mga ehemplo sa biblia sa pagkadugmok mao si Job, kansang maka 

paluya sa kasingkasing nga asoy natala sa libro nga nagdala sa iyang 

ngalan. Si Job nawad-an sa iyang mga kabtangan, iyang mga anak, 

iyang bahandi, ug sa iyang panglawas nga walay bisan unsang kasay 

panan sa iyang kaugalingon. Bisan ang iyang asawa mitalikod kaniya 
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ug ang iyang mga higala nga mapanghusga ug dili maloloy-on. Naghis 

got mahitungod sa diosnong pagkabahin! 

 

Sa diha nga si Job sa katapusan nakagawas gikan sa iyang dakong pag 

sulay, siya mipahayag "Ako nakadungog mahitungod kanimo tungod 

sa pagpamati sa igdulungog; apan karon ang akong  mga mata nakaki 

ta kanimo" (Job 42: 5). Sa wala pa ang iyang makalaglag nga mga ka 

himtang, si Job adunay kahibalo sa Dios, apan dili sa kasingkasing nga 

kahibalo.  Kaniadto, siya nakaila sa Dios sa alimpatakan lamang. 

Human sa iyang kasinatian sa pag-antus ug pagkadugmok, siya nakaila 

kaniya sa lahi nga paagi, mas labaw, mas madasigon nga dimensyon. 

 

Si Haring David mipalanog sa susama nga mga pulong human madug 

mok pinaagi sa sala ug pinaagi sa pagpanton sa Dios. Siya miingon, 

"Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako: apan karon nagabantay  

ako sa imong pulong " (Salmo 119: 67). 

 

Si Apostol Pablo nag-antus pag-ayo atol sa iyang pagpangalagad. Sa 

dihang si Pablo unang gitawag sa ministeryo, gisultihan siya sa Dios 

nga siya magaantus sa daghang mga butang (Mga Buhat 9:16). Maka 

usa, samtang nag-alagad siya sa Asia, si Pablo nalugmok sa espiritu 

nga nawad-an sa paglaum sa kinabuhi mismo (2 Corinto 1: 8). Bisan 

pa sa padayon nga pag-antus ni Pablo, mga pagkabilanggo, mga pagba 

to, ug hagip-ot nga mga pag-ikyas, siya nakasulat ug mas daghan, 

nakawali sa mas daghan, nakabiyahi sa mas daghan kay kang bisan 

kinsa nga ebanghelista sa Bag-ong Tugon. 

 

Ang mahigugmaong tinguha ni Pablo mao nga "aron ako makaila 

kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakig-ambit sa 

iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamata 

yon " (Mga Taga-Filipos 3:10). 

 

Si Pablo nakaamgo nga ang tinuod nga kahibalo sa Dios dili lamang 

moabot pinaagi sa paglihok diha sa gahum sa iyang pagkabanhaw - 

mga milagro, mga ilhanan, ug mga kahibulongan - apan usab pinaagi 

sa suod nga kahibalo nga naangkon pinaagi sa pagkadugmok diha sa 

pag-antus. 
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Giunsa Sa Dios Paglantaw Ang Pagkadugmok 

 

Ang kalibutan nagtan-aw sa pagkadugmok ingon nga kahuyang. Ang 

Dios naglantaw niini sa pinasahi. Ang Biblia nagpakita nga ang Ginoo 

haduol niadtong adunay masulub-on nga kasingkasing (Mga Salmo 34: 

18-19) ug nga "Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinul 

solon; ang usa nga nadugmok ug mahinulsulon nga kasingkasing, Oh 

Dios, dili mo pagatamayon "(Salmo 51:17). 

 

Kita nagsugod niini nga kapitulo uban sa sugilanon nga gitipiktipk ni 

Jesus ang tinapay ngadto sa iyang mga sumusunod - usa ka diosnong 

pagkabahin nga simboliko sa iyang lawas nga pagalaglagon alang sa 

mga sala sa tanang katawhan. Sa mao gihapong pagkaon, si Jesus nag 

silbi sa kopa sa vino nga girepresentahan sa iyang dugo, "Ug siya 

mikuha sa kopa, ug nagpasalamat, ug miingon, dawata kini, ug bahin 

bahinon kini alang kaninyo "(Lucas 22:17). 

 

Si Jesus nagbahin sa tinapay sa iyang kaugalingon, sanglit kini 

nagrepresentar sa pagtipiktipik sa iyang kaugalingong lawas. Iyang 

gipikaspikas kini ug gihatag kini nga walay bayad. Sa paghatag sa 

kopa, bisan pa, si Jesus naghimo sa iyang mga sumusunod sa pag-

atubang sa isyu sa pagkadugmok. Sila gisultihan sa pagbahin sa kopa 

sa taliwala nila. Siya wala magbahin niini  ngadto kanila. Kini usa ka 

butang nga adunay kapilian. Sila ba mobubu sa sulod niini sa kahakog 

o mobahin niini pinaagi sa pagpaambit sa uban? Pinaagi sa paghatag sa 

kopa, siya nga nagtipiktipik sa tinapay ug haduol na nga madugmok 

nagsugo sa iyang mga sumusunod sa pagpadayon sa labaw sa kinaiya 

han nga sumbanan sa diosnong pagkabahin pinaagi sa pagbahin sa 

kopa nga iyang gihatag kanila nga ipaambit. 

 

Ug ikaw – ingon nga usa nga nakakaon sa lawas ni Ginoong Jesu-

Kristo: Ang kopa sa iyang hamili nga dugo anaa sa imong mga kamot. 

Pinaagi sa pagtugot sa pagdugmok sa Balaang Espiritu nga mamuhat 

sa imong kinabuhi, imo bang tumanon ang diosnon nga mandato ug 

ipakigbahin kining kopa sa kaluwasan ngadto sa uban?  

 

Human sa paglansang sa krus ni Jesus, duha sa iyang nagbangutan nga 

mga tinun-an naglakaw sa dalan paingon sa Emmaus sa dihang sa kalit 

lang ang usa ka langyaw miuban kanila. 
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Sa dihang ang langyaw nangutana mahitungod sa ilang pagkamasu 

lob-on, sila mipasabot sa mga panghitabo sa nangaging mga adlaw ug 

nag-asoy sa kamatayon sa Ginoo. 

 

Unya ang isigkamagpapanaw nagsugod sa pagpasabot sa mga kasula 

tan ngadto sa nagamasulob-on nga mga tinun-an. Apan niadto lamang 

mipakig-ambit kining tawhana sa pagkaon uban kanila sa panihapon, 

mikuha sa tinapay, ug mitipiktipik nga ang mga tinun-an nakaila nga 

ang ilang kauban mao si Jesus mismo: 

 

 Ug nahitabo nga sa nakalingkod siya uban kanila sa pagkaon, 

 mikuha siya sa tinapay ug gipanalanginan, ug gipikaspikas 

 niya ug gipanghatag kanila. Ug nangabuka ang ilang mga 

 mata, ug ilang naila siya, ug siya nawala sa ilang pagtan-aw. 

 Ug sila nagsig-ingon ang usa ug usa: Wala ba nagdilaab ang 

 atong kasingkasing sa sulod nato samtang nagasulti siya kana 

 to sa dalan, ug samtang siya nagasaysay kanato sa mga Kasula 

 tan?  (Lucas 24:30-32) 

 

Ang buhat sa pagpikaspikas sa tinapay ang nakapaila sa iyang mga 

tinun-an kaniya. Bisan pa sa imong mga kasub-anan ug mga kalisda 

nan, maila ba nimo ang iyang mga kamot nga namuhat diha sa imong 

pagkadugmok ug pinaagi sa diosnong pagkabahin sa imong kinabuhi? 
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KAPITUO 12 
 

ANG PAGKABAHIN SA PASALIG 
 

Ang pasalig usa ka talagsaong kalidad sa atong moderno nga kalibu 

tan. daghang mga tawo ang mosaad nga mobuhat sa usa ka butang ug 

sila dili motuman niini. Ang pipila ka magtiayon misulod sa kaminyo 

on uban sa panghunahuna nga sila mogawas lamang kong kini dili 

molampos. Ang mga higala daw adunay pasalig sa relasyon hangtud 

nga ang mga butang mangasayop, unya biyaan ka nila. 

 

Kining talagsaong hiyas sa pasalig maoy nagbulag sa maayong rela 

syon nga magpabilin sa tibook kinabuhi alang niadtong dili makaantus. 

Kini nagbahin sa kayano gikan sa kahawud. Kini mao ang kalainan tali 

sa inila nga empleyado ug sa binayaran. Kini mao ang kalainan sa 

maayo nga higala ug sa nakaila-ila lang, usa ka lig-on nga kaminyoon 

ug sa masamok. 

 

Si Jesus nagpasabot sa konsepto sa pasalig pinaagi sa pagtandi sa 

maayong magbalantay sa mga  carnero: 

 

 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero, ang 

 maayong magbalantay sa carnero nagahatag sa iyang [kauga 

 lingong] kinabuhi alang sa mga carnero.  Apan ang sinulohan 

 [siya nga nagtrabaho lamang tungod sa sweldo] nga dili mag 

 balantay sa mga carnero ni  tag-iya sa mga carnero,  nga maka 

 kita siya nga moabot ang lobo, ug pagabiyaan niya ang mga 

 carnero; ug mokalagiw; ug sila pagaagawon sa lobo, ug 

 pagapatlaagon [ang panon sa mga carnero]. Ug mokalagiw 

 ang sinulohan, kay sinuholan man ug walay kahangawa sa 

 mga carnero [walay pag-atiman sa mga carnero]. 

  (Juan 10:11-13, AMP) 

 

Ang may pasalig nga magbalantay sa mga carnero magpabilin uban sa 

mga panon sa carnero, bisan pa sa panahon sa kalisdanan ug kakuyaw. 

Ang sinuholan mobiya sa mga carnero sa dihang ang mga kasamok 

moabot tungod kay siya walay pagpakabana alang kanila. Ang kaku 

lang sa pasalig nagpasabot sa kakulang sa pag-atiman. 
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Ang labing taas nga pananglitan sa pasalig, siyempre, ang atong Gino 

ong Jesu-Kristo nga sa iyang pinakangitngit nga panahon sa wala pa 

ang iyang kamatayon miingon: 

 

 Karon nasamok ang akong kalag; ug unsay igaingon ko? 

 Amahan luwasa ako gikan niining taknaa [aron ako makalag 

 pas niini]. [Apan hinoon, ako moingon,] Amahan himayaa 

 [pasidunggi, ibayaw] ang imong [kauglaingong] ngalan! 

 (Juan 12:7-28, AMP) 

 

Si Kristo nagpasalig bisan pa ngadto sa kamatayon tungod kay gusto 

niya nga makita ang ngalan sa Dios nga mahimaya ug ang iyang dios 

nong destinasyon matuman. Ang may pasalig ug ang walay pasalig. 

Laing diosnong pagkabahin. Ang pangutana mao, asa nga grupo ka 

nahisakop? 

 

Tananan Na 

 

Usa sa pinakadakong mga ehemplo sa pasalig  gipakita sa kinabuhi sa 

batan-ong lalaki nga ginganlan ug Eliseo nga nahimong  batabata  ni 

propeta Elias. Si Eliseo mibiya sa tanan nga aduna siya, tanan nga 

iyang gimahal, ug misunod kang Elias sa tanang dalan – sa literal 

nagalakaw sa iyang kaugalingon diha sa doble nga bahin sa dihog.  

( I Mga Hari 19) 

 

Sa diha nga una natong nahimamat si Eliseo, wala lang siya nagaling 

kod ug walay gibuhat. Siya nagkapuliki sa pagdaro sa uma sa iyang 

pamilya, bisan sa kamatuoran nga siya tingali gikan sa adunahan nga 

pamilya. Ang pagdaro sa daghang torong mga baka nagrepresentar nga 

siya anaa sa may kaya nga pamilya. Bisan pa niini, siya dili irisponsa 

ble o tapulan. Siya nagkugi sa pagtrabaho sa uma kauban sa mga traba 

hante.  (1 Mga Hari 19:19-21). 

 

Ang Dios kasagaran nagtawag sa mga nagkapuliki nga  mga lalaki ug 

mga babaye  --  may pasalig nga mga tawo --  dili tapulan ug dili 

taspukan -- sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton. Siya nasayud nga 

ikaw nagkapuliki, apan siya buot nga ikaw andam nga ihiklin ang 

imong mga plano alang sa iyang mga katuyoan. 
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Ikaw tingali adunay importante nga trabaho, puno sa gahum nga posi 

syon, o daghay mga kabtangan. Alang sa katuyoan sa tawag, ang Gino 

o mosulti kanimo sa pagbiya niining tanan – aron ilain ang imong kau 

galingon. Kini mahimong diosnong pagkabahin nga makapahimo 

kanimo sa bug-os nga pasalig ngadto sa iyang mga plano ug mga katu 

yoan. 

 

Wala kaayo’y gipadayag mahitungod sa nangagi o pagbansay  ni Eli 

seo. Siya wala maka-eskwela sa tulonghaan sa mga manalagna. Siya 

usa ka mag-uuma. Ang Dios dili interesado sa imonng abilidad kondili 

sa imong  pagkaandam, ug si Eliseo andam. 

 

Usa ka adlaw, sa tungatunga sa naandan nga mga buluhaton ni Eliseo, 

si Elias milabay sa iyang uma ug misalibay sa iyang kupo sa ibabaw 

niya. Ang pinaka madrama nga lihok sa Dios kasagaran moabot sa 

tungatunga sa naandan nga mga buluhaton sa imong kinabuhi. Ayaw 

kaayo pagkapuliki sa inyong kaugalingong mga eskedyul nga imong 

gibaliwala ang kaimportante sa mga panghitabo nga ikaw misipyat sa 

tawag pinaagi sa paghunahuna, "Ako kinahanglan nga makahuman sa 

pagdaro una niining akong uma." 

 

Sa dihang ang kupo ni Elias nahulog sa ibabaw sa mga abaga ni Eliseo. 

adunay butang nga hilabihan ka gamhanan ug makahahadlok mahitu 

ngod sa panagtabo nga dihadiha dayon iyang gibiyaan ang iyang 

pamilya, mga higala, ug ang iyang uma. Siya nag-ihaw pa sa iyang 

mga torong baka nga iyang gigamit sa pagdaro. Naghisgot mahitungod 

sa diosnong pagkabahin! Iyang giwagtang ang tanang butang nga 

makapatintal kaniya nga mobalik sa iyang daang kinabuhi 

 

Si Eliseo maoy nagrepresentar sa mga magtotoo kinsa, diha sa mga 

plano sa Dios, gilain aron maabot ang dagkong mga butang alang sa 

gingharian. Sa diha nga ang Dios mosulti, wala nay debati. Sila wala 

mangayo sa  kapanginabuhian. Walay panaghisgot sa mga benepisyo,  

mga dapig o mga supak. Sila sa yano motubag sa pagkamasinugtanon, 

mogawas ngadto sa wala mahibaloi aron mobuhat sa kabubut-on sa 

Dios, molain sa ilang mga kaugalingon, ug dili na gayud molingi pa. 

 

Ang Dios nagtawag sa bag-ong henerasyon, bag-ong kaliwatan sa mga  

katawhan, nga mobiya sa pamilyar ug komportable, mobiya sa ilang  
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kaugalingong mga pangandoy ug mga kalab-oton ug motugyan ngadto 

sa plano sa Dios. Si Eliseo mibiya sa tanang butang aron mosunod 

kang Elias aron makat-on, mangalagad, ug mangandam alang sa iyang 

kaugalingong hinatag-sa-Dios nga destinasyon. 

 

Kanunay adunay diosnong pagkabahin nga nalangkob sa diha nga ikaw 

makadungog sa tawag ngadto sa mas dako nga pasalig. Kanunay adu 

nay butang nga imong biyaan, panagbulag nga mahitabo. Usa niining  

makapatin-aw nga mga yugto sa panagbulag miabot sa akong kaugali 

ngong kinabuhi sa diha nga ako nakagraduwar sa kolehiyo ug natanya 

gan sa pagtudlo nga possisyon sa sekular nga kolehiyo. Ako nasayud 

nga ang Dios nagtawag kanako sa bug-os nga panahon sa ministeryo, 

ug akong nahinumduman nga ako nagatindog sa atubangan sa libreriya 

sa kampus nga nakigbugno sa akong desisyon. Sa katapusan, akong 

gibalibaran ang ilang tanyag. 

 

Samtang ako naglakaw paingon ngadto sa akong sakyanan nianang 

adlawa, ang mga tingog sa akong ulo nagaingon, "Nabuang ka na ba? " 

Ikaw mitalikod sa maayo nga trabaho ug sa karera ingon nga propesor. 

Nahibalo ka ba nga daghang mga tawo ang molukso sa ingon niini nga 

oportunidad? Kadto maoy yugto sa diosnong pagkabahin. Alang sa 

uban, kini nga oportunidad tingali maoy ilang destinasyon. Alang 

kanako, kini dili ug ako nasayud niini. Ako adunay pagpili nga himo 

on. Ako makapili sa dalan nga maayo niadto nga panahon, o ako 

motugyan nga molakaw sa dalan sa Dios 

 

Ako migawas sa kampus sa kolehiyo niadtong adlawa, ug ako wala na 

gayud molingi pa. Ako sa ulahi gipanalanginan sa Dios ug Kristoha 

nong bana, pangtibook-kalibutan nga ministeryo, ug gihatagan ako ug 

abilidad sa pagsulat ug mga materyal nga nakatandog sa mga kinabuhi 

sa panon sa katawhan palibot sa kalibutan. Ako malipayon nga wala 

nako baliwalaa kadtong tin-aw nga mga yugto sa diosnong pagkaba 

hin nga nagtino sa akong destinasyon ug nagpaduol kanako sa bag-ong 

lebel sa pasalig. Ikaw kaha? Unsa nga pasalig ang gipangayo sa Dios 

kanimo nga buhaton? Unsay iyang gipangayo kanimo nga pagabiyaan? 

Ikaw daghay mga tin-aw nga mga yugto sa diosnong pagkabahin uban 

sa imong espirituhanon nga panaw ug ang matag usa nagtawag sa mas 

dako nga pasalig. Unsaon nimo pagtubag? 
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Tin-aw Nga  Yugto 

 

Sa daghang mga katuigan, si Elias ngatudlo kang Eliseo, nagaandam 

kaniya sa pagdawat sa kupo sa dihog nga ipasa ngadto kaniya. Adunay 

daghang mga eskwelahan sa mga manalagna, ug si Elias nagsugod sa 

pagbisita kanila ug pagtudlo kanila, nga inubanan ni Eliseo nga nagmi 

nisteryo ngadto kang Elias sa mapainubsanon nga pag-alagad, kanunay 

sa iyang kiliran, kanunay nga nagakat-on.  

 

Daghay mga politikanhon nga mga kabag-ohan nga nahitabo atol sa 

mga katuigan nga si Elias ug Eliseo naglakaw nga managsama ug atol 

niining masamok nga mga panahon, si Elias maoy lig-on nga tingog 

nga nanagna, nagabadlong sa mga dautan ug nagapadayag sa paghu 

kom sa Dios (2 Mga Hari 1:15-16 and 21:17-23). 

 

Sa katapusan, miabot ang adlaw sa diha nga si Elias nasayud nga 

panahon na nga ipasa ang kupo sa ministeryo ngadto kang Eliseo (2 

Mga Hari 2). Adunay daghan nga makat-onan samtang atong sublion 

kining katapusang panaw ni Elias ug  Elesio. Adunay matagnaong 

kahulogan sa matag dapit nga ilang gibisita, ug ikaw kinahanglan nga 

mosunod sa ilang mga lakang sa espirituwal nga pagkasulti aron 

inyong maabot ang inyong kaugalingong destinasyon. 

 

Gilgal. Si Elias ug si Eliseo mipanaw una sa dapit  nga gitawag ug 

Gilgal nga nagrepresentar sa mga kamatuoran nga pangpundasyon. 

 

 Ug nahitabo sa diha nga buot ni Jehova kuhaon si Elias 

 pinaagi sa usa ka alimpulos ngadto sa langit, nga si Elias 

 miadto uban kang Eliseo sukad sa Gilgal.  Ug sil Elias mii 

 ngon kang Eliseo, pabilin dinhi, ako nagahangyo kanimo; kay 

 si Jehova  nagpaanhi kanako kutob sa gilay-on sa Bethel. Ug si 

 Eliseo miingon: Ingon nga si Jehova buhi, ug ingon nga ang 

 imong kalag buhi, ako dili mobulag kanimo. Busa sila minglug 

 song ngadto sa Bethel. (2 Mga Hari 2:1-2) 

 

Ang Gilgal maoy dapit tali sa Jordan ug Jericho diin ang Israel unang 

nagkampo human sa pagtabok sa suba sa Jordan. Dinhi niining dapita 

nga si Josue nagbutang sa pundasyon sa 12 ka mga bato sa paghan 

dum, kini mao ang nagrepresentar sa espirituhanon nga mga punda 

syon  (Josue 4:l9-24).  
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Ang imong mga pasalig sa mga plano ug katuyoan sa Dios kinahang 

lan nga adunay husto nga pundasyon. Kon ikaw nagtukod sa imong 

kinabuhi ug ministeryo sa nagakaunlod nga mga balas sa kalibutanong 

mga panghunahuna ug pamaagi, kini mahugno sa panahon sa mga 

bagyo. Kon ikaw nagtukod ibabaw sa Bato, si Jesu-Kristo, ikaw maka 

lahutay bisan pa sa mga bagyo sa kinabuhi.  (Mateo 7:24-27). 

 

Ikaw kinahanglan adunay lig-on nga paghupot sa  unang pundasyon sa 

pagtoo, apan ikaw dili makapabilin niining pangpundasyon nga lebel 

lamang. Si  Aposto Pablo nagpahayag: 

 

Busa, sa nasayloan nato ang pulong sa nahaunang mga pagtu 

lon-an ni Kristo,  magapadayon kita ngadto sa kahingpitan, dili 

sa pagbutang pag-usab ug patukoranan sa paghinulsol gikan 

sa mga patay nga mga buhat ug sa pagtoo ngadto sa Dios. 

Mahitungod sa pagtulon-an sa mga bautismo, ug sa pagpan 

dong sa mga kamot, ug sa pagkabanhaw sa mga patay, ug sa 

paghukom nga walay katapusan. Ug kini pagabuhaton nato 

kong igatugot sa Dios. (Hebreohanon 6: 1-3) 

 

Ikaw dili makapabilin nga magtotoo nga moinom lamang ug gatas, 

kanunay molubog ug molutaw, kanunay nga nagalisud sa unang mga 

kamatuoran sa ebanghelyo. Ikaw magpadayon ngadto sa kalan-on sa 

Pulong nga nagrepresentar sa espirituhanong pagkahamtong. 

 

  Kay sa diha nga tungod sa panahon kinahanglan kamo 

 mahimong mga magtutudlo, nagkinahanglan na usab kamo nga 

 may usa nga magatudlo kaninyo sa mga sinugdan sa mga 

 pagtulon-an sa mga Pulong sa Dios; ug nangahimo nga ingon 

 sa mga nagkinahanglan sa gatas ug dili sa kalan-on nga 

 magahi. Kay ang tagsatagsa nga nakig-ambit sa gatas walay 

 kasinatian sa pulong sa pagkamaturang, kay bata man siya.   

 Apan ang kalan-on nga magahi alang sa mga tawong hamtong, 

 niadto gayud nga tungod sa pagbansay naanad ang ilang 

 salabutan sa paggahin sa maayo ug dautan. 

  (Mga Hebreohanon 5:12-14) 

 

Kuhaa ang espirituhanon nga pangunang katungod ug unya tukora ang 

imong labaw nga estruktura. Daghang mga kinabuhi ug mga minister-  
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yo ang  mahugno atol sa mga bagyo sa kinabuhi tungod kay wala nila 

tukora ang ilang pundasyon sa husto nga paagi. (Alang sa dugang nga 

pagtuon sa espirituhanong  mga pundasyon, tan- awa ang  Harvestime 

International Network publication nga nag-ulohang "Mga Pundasyon 

Sa Pagtoo" .) 

 

Bethel. ang sunod nga dapit nga giadtoan ni Elias ug Eliseo mao 

ang Bethel, nga nagrepresentar sa diosnong pagpadayag: 

 

 Ug ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa 

 Bethel ming-adto kang Eliseo, miingon kaniya: Nahibalo ba 

 ikaw nga ang imong agalon kuhaon ni Jehova gikan sa imong 

 ulo niining adlawa? Ug siya miingon: Oo, ako nahibalo niini; 

 humilom kamo. Ug si Elias miingon kaniya: Eliseo pabilin 

 dinhi, ako nagahangyo kanimo; kay si Jehova nagpaadto kana 

 ko ngadto sa Jerico. Ug siya miingon, ingon nga si Jehova buhi 

 ug ingon nga ang imong kalag buhi, ako dili mobulag kanimo. 

 Busa sila ming-adto sa Jerico. (2 Mga Hari 2:3-4) 

 

Ang Bethel unang gihisgutan sa Biblikanhong rekord anaa sa  Genesis 

12:8 sa dihang ang Dios nagpakita kang Abraham uban sa pinadayag 

nga ang iyang kaliwat manunod sa Yutang Saad. Ang Dios modala 

kaninyo ngadto sa dapit sa pinadayag nga sublisubli, ug sa matag 

panahon gusto niya nga ikaw mopasalig sa bag-ong espirituhanong 

lebel sa imong kinabuhi. Apan ikaw dili makapabilin didto. Ikaw 

kinahanglan nga molihok sa pinadayag nga imong nadawat – ug kana 

naglakip sa panagbulag. Kung ikaw magdugay diha sa dapit sa pinada 

yag, ikaw dili na gayud makakita sa iyang katumanan. 

 

Ang Bethel mao usab ang dapit sa pagdesisyon. Didto sa Bethel diin si 

Lot naglantaw sa mga ciudad sa Jordan. Siya nakakita sa tabunok nga 

yuta, nga gipili niya alang sa iyang kaugalingon, nabulag sa tawo sa 

Dios, milihok paingon sa kalibutan, ug natapos sa paglingkod diha sa 

mga ganghaan uban sa dili-diosnon nga mga anciano ug gihatag ang 

iyang mga anak nga babaye sa dautang mga lalaki sa Sodoma. Ang 

pasalig nga imong gihimo sa imong espirituhanong Bethel maoy moti 

no sa direksyon nga imong gisunod sa imong kinabuhi. Ang mga 

desisyon maoy motino sa destinasyon. 
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Ang Bethel usab maoy dapit sa kabag-ohan. Human sa makahahadlok  

nga espirituhanogn kapakyasan ni Abraham sa Ehipto, siya nasayud 

kong asa mobalik aron ihusto ang mga butang. Siya mibalik sa Bethel 

aron bag-ohon ang iyang pagpahinungod sa Dios (Genesis 13:3-4). 

Pabalikbalik, ikaw pagatawgon nga molain gikan sa Ehipto – nga 

nagrepresentar sa kalibutan – ug bag-oha ang imong pasalig sa Dios. 

 

Jerico. Gilgal. Bethel. Sa gihapon, si Elias ug Eliseo nagpadayon sa 

ilang pagpanaw. Ang ilang sunod nga paghunong mao ang Jerico, usa 

ka importante nga ciudad nga nagbantay sa mga tabokanan sa suba sa 

Jordan. 

 

 Ug si Elias miingon kaniya: Eliso pabilin dinhi, ako nagahang 

 yo kanimo; kay si Jehova nagpaadto kanako ngadto sa Jerico. 

 Ug siya miingon, ingon nga si Jehova buhi ug ingon nga ang 

 imong kalag buhi, ako dili mobulag kanimo.  Busa sila ming-ad 

 to sa Jerico. Ug ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna 

 nga didto sa Jerico mingduol kang Eliseo ug ming-ingon kani 

 ya: Nahibalo ba ikawn nga ang imong agalon kuhaon ni 

 Jehova gikan sa imong ulo niining adlawa ? Oo, ako nahibalo 

 niini; humilom kamo. Ug si Elias miingon kaniya: Pabilin dinhi 

 ako nagahangyo kanimo; kay si Jehova nagpaadto kanako 

 ngadto sa Jordan. Ug siya ming-ingon: Ingon nga si Jehova, 

 ug ingon nga ang imong kalag buhi, ako dili mobulag kanimo, 

 ug silang duha nagpadayon.  (2 Mga Hari 2:4-6) 

 

Ang Jerico nagrepresentar sa paghangyo sa kalibutan ug sa unod. Kini 

nga mga ciudad mao ang nakapaagni kang Lot samtang iyang gilantaw 

kini gikan sa Bethel. Makalatas ka ba sa Jerico uban sa daghang maka 

paagni nga mga gahum, bahandi, ug posisyon ug mopadayon ngadto sa 

mga tabokanan sa Jordan ug mosunod sa plano sa Dios? Daghang mga 

lalaki ug mga babaye sa Dios nga nagtukod ug hustong pundasyon sa 

kinabuhi (Gilgal) ug nakadawat sa pinadayag gikan sa Dios (Bethel), 

aron lamang moyukbo sa mga tintasyon sa Jerico. Imo bang tugutan 

ang Dios nga molain kanimo gikan niini? Unsa ka dako ang imong 

pasalig? 

 

Jordan. Ang Jordan maoy simbolo sa kamatayon. Sa diha nga si Josue 

ug ang mga katawhan sa Israel mitabok sa suba sa Jordan, sila nagabu   

 

 

118 



lag sa kahangturan gikan sa ilang daan nga kinabuhi sa Ehipto ug sa 

ilang paglatagaw sa kamingawan.  Si Elias, usab, kinahaglan motabok 

ug si Eliseo motabok kauban niya. Bisan si Jesus mitabok sa suba sa 

Jordan, nga nagsimbolo sa kamatayon sa daan nga kinabuhi pinaagi sa 

bautismo sa tubig. 

 

 Ug kalim-an ka tawo sa mga anak nga lalaki sa mga mana 

 lagna nangadto ug nanagtindog atbang kanila sa halayong 

 dapit: Ug silang duha nanindog duol sa Jordan. Ug gikuha       

 ni Elias ang iyang manto ug iyang gilimin, ug gibunalan ang 

 mga tubig, ug sila nanggabahin dinhi ug didto, mao nga silang 

 duha  nanabok sa mamala nga yuta. (2 Mga Hari 2:7-8) 

 

Ang Jordan maoy babag sa pag-abot sa ilang destinasyon ug kini maoy 

simbolo sa mga babag  nga mosulay sa pagpugong kanimo sa pagsulod 

ngadto sa tanang giandam sa Dios alang kanimo. Unsay nakababag sa 

imong dalan? Unsa ang "Jordan" nga nagapugong kanimo sa pagtuman 

sa plano sa Dios sa imong kinabuhi? Ikaw mosuong niini kon ikaw 

gusto moabante sa bag-ong lebel sa imong pasalig. 

 

Imong timan-an nga sa 2 Mga Hari 2:7 adunay 50 ka mga manalagna 

kinsa misunod sa kang Elias ug Eliseo  gikan sa Jerico ngadto sa Jor 

dan, apan usa lamang ang nakadawat sa kupo sa dihog ni Elias. Ang 

uban nagtan-aw lamang gikan sa halayo kon unsa ang gibuhat sa Dios. 

Gusto mo bang mahimong tumatan-aw o sumasalmot? 

 

Ang Pagpili Sa Malisud Nga Dalan 

 

Adunay mas dali nga dalan, mas deretso nga ruta ngadto sa ilang desti 

nasyon, apan si Elias mipili sa likoliko, mas lisud nga ruta. Ang pipila  

ka mga komentador miingon nga adunay mga eskwelahan sa mga 

manalagna niini nga mga dapit, ug siya naghimo sa katapusang pagbi 

sita. Kana tingali tinuod, apan kita usab nakakita nga siya nagalakaw 

sa iyang propitikanhong katuyoan sa pagtawag ni Eliseo nga pagada 

waton. 

 

Si Eliseo tingali naghunahuna... 

 

 ..."Kini walay silbi." 

 ..."Kita nagasusi sa nangagi." 
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 ..."Si Elias ba gayud nasayud sa iyang padulngan?" 

 ..."Ako makaabot sa akong destinasyon nga mas madali pinaa 

    gi sa pagsunod sa akong kaugalingong paagi." 

 

Ang paagi sa Dios kasagaran naglikoliko sa malisud nga mga dalan. 

Ang iyang mga direksyon tingali naglakip sa mga panagbulag ug mga 

pagkabahin, apan ang imong destinasyon segurado. Kini mao ang 

imong destinasyon. 

 

Sa matag dapit -- Gilgal, Bethel, Jerico, ug Jordan -- si Elias misulay 

sa pagpabiya kang Eliseo gikan sa pagsunod kaniya. Siya nasayud sa 

pasalig nga gikinahanglan sa pagpamuhat niining maong dihog. Apan  

si Eliseo nagpadayon ug siya ug si Elias mitabok sa Jordan nga manag 

sama: 

 

 Ug nahitabo nga sa pagpanabok na nila, si Elias miingon kang 

 Eliseo: Pangayo unsay akong buhaton kanimo, ug sa dili pako 

 kuhaon gikan kanimo. Ug si Eliseo miingon: Ako nagahangyo 

 kanimo, himoa nga ang pinilo nga pahat sa imong espiritu 

 mokunsad kanako.  (11 Mga Hari 2:9) 

 

Si Elias nangutana, "Sa dili pa ako mobiya, unsay imong gusto?" Si 

Eliseo wala nangayo ug bahandi, posisyon, kadungganan, o pagkaling 

kawas sa kasamok. Siya sa yano nangayo nga makwalipikado alang sa 

pagpangalagad ngadto sa Dios aron maabot ang iyang henerasyon. 

Siya gusto sa doble nga bahin sa Espiritu sa Dios nga anaa sa iyang 

magtutudlo. 

 

"Kining imong gipangayo malisud nga butang ,"si Elias mitubag," 

apan kon ikaw magpabilin uban kanako, ikaw makadawat niini." Busa 

ang duha ka managhigala nagpadayon nga managsama, ug sa kalit 

lang... 

 ...Ania karon, may nagpakita nga usa ka carro sa kalayo, ug 

 mga kabayo nga kalayo , nga nagbulag kanila ang usa sa usa; 

 ug si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alim 

 pulos. Ug si Eliseo nakakita niini, ug siya misinggit: Amahan 

 ko, amahan ko, ug ang mga carro sa Israel ug ang nanagkaba 

 yo niini! Ug siya wala na makakita kaniya: ug iyang gikuptan 

 ang iyang kaugalingong mga saput, ug kini gigisi niya sa 

 duruha ka bahin.  (11 Mga Hari 2:11-12)  
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Usa ka labaw sa kinaiyahan, diosnong pagkabahin. Si Elias ug si Eli  

seo gibulag ug samtang ang kupo ni Elias nahulog, gipunit kini ni 

Eliseo. Siya nahibalo nga kining sagradong panapton usa ka timaan sa 

iyang kaugalingong balaan nga mandato ug nagsimbolo sa iyang awto 

ridad sa pagpadayon sa buluhaton nga gisugdan ni Elias. 

 

Si Eliseo mipunit sa iyang sapot ug mituaw sa kaguol. Unya iyang 

gipunit ang kupo ug gikuptan kini.  Unsa man ang iyang buhaton? Ang 

iyang magtutudlo nawala ug ang iyang kasingkasing nasubo. Mobalik 

ba siya pag-uma? Mobarug ba siya sa bag-ong lebel sa pasalig diin ang 

Dios nagtawag kaniya? 

 

Unsay buhaton ni Eliseo? Ug labaw pa ka mahinungdanon, unsay  

imong buhaton sa dihang ikaw gitawag sa Dios aron mohimo ug bag-o 

nga pasalig? 

 

Pagdala Sa Kupo 

 

 Si (Eliseo) mikuha usab sa kupo ni Elias nga nahulog ug miba 

 lik, ug mitindog sa tampi sa Jordan. Ug iyang gikuha ang kupo 

 ni Elias nga nahulog gikan kaniya, ug gibunalan ang mga tu 

 big, ug miingon: Hain man si Jehova, ang Dios ni Elias? Ug 

 sa diha nga iyang gibunalan usab ang mga tubig, nangabahin  

 sila dinhi ug didto: ug si Eliseo mitabok. Ug sa pagkakita  

 kaniya sa mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa 

 Jerico atbang kaniya, sila ming-ingon kang Eliseo: Ang espi 

 ritu ni Elias nagapuyo kang Eliseo. Ug sila nangadto sa pagtag 

 bo kaniya, ug mingyukbo sa ilang atubangan sa yuta sa atuba 

 ngan niya. Ug sila miingon kaniya: Tan-awa karon, anaa uban 

 sa imong mga alagad ang kalim-an ka kusganong mga tawo; 

 palakta sila, kami nagahangyo kanimo, ug pangitaa ang 

 imong agalon; tingali kaha ang Espiritu ni Jehova mikuha 

 kaniya, ug gibutang siya  sa kabukiranan, o sa kawalogan. Ug 

 siya miingon: Dili kamo magpadala. Ug sa gipugos nila siya  

 hangtud nga siya naulaw, siya miingon: Magpadala. Busa sila 

 nagpadala sa kalim-an ka tawo; ug sila nangita sa sulod sa 

 tutulo ka adlaw, apan wala nila siya hikaplagi. Ug sila ming 

 balik kaniya, samtang nagpabilin pa siya sa Jerico, ug siya 

 miingon kanila, wala ba ako moingon kaninyo: Ayaw pag-

 adto? (2 Mga Hari 2: 13-18) 
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Si Eliseo mikuha sa kupo nga nagrepresentar sa doble nga bahin sa 

dihog, ug naglakaw ngadto sa daplin sa suba. Sama sa gibuhat ni Elias, 

iyang gikuha ang kupo ug gibunalan ang tubig, nga mituaw "Hain man 

si Jehova nga Dios ni Elias?" Dili si Elias ang iyang gipangita, apan si 

Jehova nga Dios ni Elias. Dili ang mga buhat sa Dios ang iyang gipa 

ngita, apan ang Dios mismo. 

 

Sa diha nga ang diosnong pagkabahin mahitabo ug ang imong suod ug 

gihigugma gikuha gikan kanimo,  panahon na sa pagkuha sa kupo sa 

pagdihog ug pagtuman sa imong kapalaran. Si Elias mibunal sa mga 

tubig pinaagi sa kupo, ug gilayon napikas kini alang sa iyang magtu 

tudlo. 

 

 Ug sa pagkakita kaniya diha sa mga anak nga lalaki sa mga 

 manalagna nga didto sa Jerico atbang kaniya, sila ming-ingon 

 kang Eliseo:Ang espiritu ni Elias nagapuyo kang Eliseo. Ug 

 sila nangadto sa pagtagbo kaniya, ug mingyukbo sa ilang atu 

 bangan sa yuta sa atubangan niya.   (2 Hari 2:15) 

 

Ang kalim-an ka mga manalagna sa Dios nagbantay gikan sa halayo sa 

pikas nga daplin sa Jordan ug nakahukom nga, bisan pa sa mga pagdu 

mili  ni Eliseo, ilang pangitaon si Elias sa kabukiran. Sa pagtinuod siya 

wala mawala: 

 

 Ug sila miingon kaniya: Tan-awa karon, anaa uban sa imong 

 mga alagad ang kalim-an ka kusganong mga tawo; palakta 

 sila, kami nagahangyo kanimo, ug pangitaa ang imong agalon; 

 tingali  kaha  ang  Espiritu  ni  Jehova  mikuha kaniya, ug gibu 

 tang siya  sa kabukiranan, o sa kawalogan. Ug siya miingon: 

 Dili kamo magpadala. Ug sa gipugos nila siya hangtud nga 

 siya naulaw, siya miingon: Magpadala.  Busa sila nagpadala 

 sa kalim-an ka tawo; ug sila nangita sa sulod sa tutulo ka 

 adlaw, apan wala nila siya hikaplagi. Ug sila mingbalik kani 

 ya, samtang nagpabilin pa siya sa Jerico, ug siya miingon 

 kanila, wala ba ako moingon kaninyo: Ayaw pag-adto?  

  (2 Mga Hari 2: 16-18) 
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Ang mga propeta nga nagabarug sa halayo wala makadawat niini.Sila 

nangita sa usa nga dinihogan imbis nga magadawat  sa dihog nga gibi 

lin. Sila nangita sa propeta nga adunay "dakong ngalan". Sa pagkati 

nuod, si Elias nailhan sa iyang mga milagro ug sa iyang talagsaong 

pagpakita sa gahum ibabaw sa mga ulipon ni Baal. 

 

Kining mga tawhana mibalik nga nawad-an ug kadasig ug nasubo 

tungod kay ang kupo wala diha kang Elias. Wala kini sa "dagko nga 

mga ngalan" nga mga ministeryo. Ang kupo sa dihog sa Dios anaa sa 

espiritu ug gahum ni Elias nga makaplagan lamang sa Labing Gamha 

nan nga Dios mismo. 

 

Gusto ka bang mahilakip sa mga nagabarug sa halayo, kinsa mga 

tumatan-aw lamang sa mga butang sa Dios, o gusto mo ba nga mama 

himong sama kang Eliseo - usa nga nakadawat sa dobling bahin sa 

dihog? Kung gusto nimong maabot ang imong diosnong destinasyon, 

nan ikaw kinahanglan andam nga mosunod kaniya sa tanang paagi. 

Ikaw mobiya sa imong daan nga kinabuhi. Ikaw kinahanglang mota 

bok sa mga "Jordan" sa imong kinabuhi ug mobuntog sa matag babag 

nga nagababag sa imong pag-uswag. 

 

Mipasalig O Wala? 

 

Adunay diosnong pagkabahin niini nga kalibutan tali sa mipasalig ug 

wala. Ang mipasalig mobiya sa tanan aron mosunod. Sila mobulag sa 

tanan nga haduol ug hinigugma, ang tanan nga ilang nahibaloan ug 

gihigugma, alang kang Kristo. Sama niadtong nagtindog sa halayong 

dapit sa pikas daplin sa Jordan, ang mga walay pasalig motan-aw 

lamang kung unsa ang ginabuhat sa Dios diha sa kalibutan. 

 

Si Lucas nag-asoy niini nga insidente nga naglambigit sa datu nga 

batan-ong magmamando kinsa miduol kang Jesus nga nangutana ... 

 

 Maayong Magtutudlo, unsay akong pagabuhaton aron mapa 

 nunod ko ang kinabuhing walay katapusan? Ug si Jesus mii 

 ngon kaniya: Nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay 

 bisan kinsa nga maayo, kondili usa lamang, ang Dios. 
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 Ikaw nahibalo sa mga sugo, dili ka magpanapaw, dili ka mag 

 patay,  dili ka mangawat, dili ka  magsaksi’g bakak, tumahod 

 ka sa imong amahan ug sa imong inahan. Ug siya miingon, 

 "Kanang tanan ako nang ginabantayan." sukad sa akong pagka 

 batan-on. Ug sa pagkadungog ni Jesus niini, siya miingon 

 kaniya, usa pa ka butang ang nakulang kanimo: ibaligya ang 

 tanan nga imong nabatonan, ug ipanghatag ngadto sa mga 

 kabus, ug ikaw makabaton ug bahandi sa langit: ug umari ka, 

 sumunod kanako. Ug sa diha nga siya nakadungog niini, siya 

 masulub-on kaayo:Tungod  kay siya adunahan kaayo. 

 (Lucas 18: 18-23) 

 

Kining tawhana nakakab-ot na sa talagsaon nga lebel sa pasalig sa di- 

hang iyang giduol si Kristo. Siya nagtipig na sa mga sugo sukad pa sa 

iyang pagkabatan-on. Apan niining adlawa, gitawag ni Jesus kining 

tawhana ngadto sa bag-ong lebel sa pasalig. Siya misulti sa magma 

mando nga ibaligya ang tanan nga iyang nabatonan, ihatag kini sa mga 

kabus, ug moduol ug mosunod kaniya. Ang tawo milakaw nga nagasu 

bo,  tungod kay siya dato kaayo ug dili gusto nga mohimo ug pasalig 

sa gihangyo ni Jesus. 

 

Kini nga istorya wala magpasabot nga aron makasunod kang Jesus ang 

matag usa kinahanglan nga magbaligya sa tanan nga anaa kanila ug 

ihatag kini sa mga kabus. Ang punto mao nga aron makabangon sa 

bag-ong lebel sa pasalig sa espirituhanon, mas daghan pa ang gikina 

hanglan gikan kanimo. Unsa ang usa ka butang nga nagababag sa 

imong pasalig nga mosunod sa Dios ngadto sa sunod nga lebel? 

 

Ang Amplified Bersyon niini nga asoy sa batan-ong magmamando nag 

-ingon, "Apan sa pagkadungog niini sa batan-ong lalaki, siya milakaw 

nga masulob-on; (magul-anon ug sa hilabihang kalisud), tungod kay 

siya adunay daghang mga kabtangan " (Mateo 19:22, AMP ). Mahimo 

ba nga ang pipila sa mga depresyon ug kagul-anan nga imong nasinati 

mao ang resulta sa imong pagkapakyas sa pagtugyan ngadto sa paagi 

sa Dios? 

 

Si Jesus miingon, "... Kon adunay tawo nga buot mosunod kanako, 

magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug 

magasunod kanako "(Mateo16:24). " 
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Ang "pagpas-an sa krus" wala magtumong sa mga palas-anon sa 

kinabuhi. Kini komon sa tanang mga tawo ang mga kasakit, mga pagsu 

lay, ug mga kapakyasan nga mahitabo tungod sa pagpuyo sa makasa 

sala nga kalibutan. Ang magtotoo wala ilikay gikan sa ingon nga mga 

palas-anon sa kinabuhi. Siya nakasinati sa sakit, aksidente, sunog, ug 

natural nga mga kapeligrohan tungod kay siya nagpuyo pa sa  kalibu  

tan nga nadaut sa sala. Apan kini nga mga palas-anon dili maoy 

"pagpas-an sa krus." Ang pagpas-an sa krus boluntaryo, dili usa ka 

butang nga gipahamtang sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kini usa ka 

padayon nga adlaw-adlaw nga pagpili sa pagsalikway sa hinakog nga 

mga tinguha aron mabuhat ang kabubut-on sa Dios. 

 

Si Jesus miingon, "Bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus ug mo 

sunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. " Ang pagpas-an  sa 

krus dili makapahimuot sa tawhanong kinaiya tungod kay kini nag 

langkob sa pagdumili sa kaugalingon. Kini boluntaryong buhaton 

alang kang Kristo. Sa pagpas-an sa krus, imong gibuhian ang mga 

butang sa kalibutan gikan sa imong mga kamot. Kon ang imong kasing 

kasing napahimutang sa salapi ug materyal nga mga butang, nan ang 

imong mga kamot puno kaayo sa pagpas-an sa krus. Kung ang imong 

oras gihurot sa kalibutanong mga pangagpas ug mga butang nga maka 

pahimuot sa unod, ang imong mga kamot puno kaayo sa pagkupot sa 

krus. 

 

Si Mateo mahimong magpabilin didto sa lamesa sa buhis ug si Pedro 

sa iyang mga pukot sa pangisda. Sila makapadayon sa ilang trabaho 

nga matinud-anon ug tingali nakatagamtam ug dagkong espirituhanong 

mga kasinatian.  Apan kon gusto nila nga matuman ang ilang diosnong 

destinasyon, kinahanglan silang mobiya sa karaan na ug modawat sa 

bag-o. Si Mateo mibiya sa mga lamesa sa buhis ug si Pedro mibiya sa 

iyang mga pukot. 

 

Ang pasalig mahimong magkinahanglan ug kausaban sa estilo sa kina 

buhi. Sa pipila ka mga hitabo kini nagpasabot usab sa pagbiya sa mga 

panimalay, mga trabaho, o mga minahal alang sa Ebanghelyo. Ikaw 

motalikod sa tanan aron modawat niini nga tawag: 

 

 Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga 

 anaa kaniya, siya dili mahimo nga akong tinun-an.  

 (Lucas 14:33) 
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Sa laing higayon, si Jesus miingon sa usa ka umaabot nga tinun-an ... 

 

 ... Sumunod ka kanako. Apan siya miingon, Ginoo, tugoti una 

 ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Ug si Jesus 

 miingon kaniya, "Pasagdi ang mga patay." nga maglubong sa 

 ilang mga minatay: apan lumakaw ka ug magmantala sa ging 

 harian sa Dios. Ug may usa usab nga miingon kaniya: Ginoo, 

 mosunod ako kanimo; apan tugoti ako una sa pagpanamilit 

 kanila  nga atua sa akong balay . Ug si Jesus miingon kaniya: 

 Walay tawo nga sa makakupot sa iyang kamot sa daro, ug 

 magalingi, takus sa gingharian sa Dios. (Lucas 9: 59-62) 

 

Kini nga tawo mibalibad sa tawag. Kita wala makaila sa iyang ngalan, 

ug kita wala na gayud makadungog bahin kaniya. Sa diha nga ang 

imong tawag sa pasalig moabot, unsa ang imong tubag? 

 

Kamusta Ang Imo? 

 

Ang Diosnong Pagkabahin kanunay nagkinahanglan ug bag-ong lebel 

sa pasalig. Ikaw ba mobarug sa halayo ug mosaksi lamang sa gahum sa 

Dios, sama sa gibuhat sa batan-ong mga propeta sa panahon ni 

Eliseo? Ikaw ba tumatan-aw o sumasalmot? 

 

Ikaw ba motalikod sa mas labaw nga pasalig tungod sa usa ka butang 

nga dili nimo gustong mabulag? Ikaw ba modumili sa pagtugyan sa 

usa ka butang o usa ka tawo ngadto sa Dios? 

 

O imo bang pas-anon ang krus ug mosunod, nga nagatugot sa proseso 

sa Dios sa diosnong pagkabahin nga mamuhat sa imong kinabuhi, nga 

magdala kanimo gikan sa diin ka karon ngadto sa asa ka gikinahang 

lan? 

 

Ang Pulong sa Dios kanimo mao ang kang Haring Solomon ngadto sa 

iyang katawhan. Siya mipahayag: "...Ang inyong kasingkasing kina 

hanglan nga hingpit nga mapasaligon ngadto kang Jehova nga atong 

Dios, sa paglakat sa iyang mga kabalaoran, ug sa pagbantay sa iyang  

mga kasugoan, maingon niining adlawa." (1 Mga Hari 8:61, NIV). 
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KAPITULO 13 
 

ANG PAGKABAHIN SA PAGKABALAAN 
 

Usa sa labing dako sa diosnong pagkabahin sa Biblia mao ang panag 

bulag tali sa mahinlo ug sa mahugaw, kanang maayo ug dautan. Ang 

konsepto sa Biblia bahin niining diosnong pagkabahin gitawag nga pag 

kabalaan. 

 

Ang lintunganayng kahulogan sa Hebreohanong pulong alang sa "pag 

kabalaan" nahimutang sa pulong nga "panagbulag." Sama sa atong na 

kat-onan sa miagi, ang panagbulag tali sa maayo ug dautan nagsugod 

sa sala ni Satanas. Kini gipaabot sa yuta sa dihang ang Dios nagtukod 

ug mga utlanan tali sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan ug sa 

kahoy sa kinabuhi sa tanaman sa Eden. 

 

Pabalik-balik sa tibook Daang Tugon nga rekord, kami nakasaksi sa 

Dios nga naghimo ug panagbulag tali sa mahinlo ug mahugaw ug sa 

balaan ug dili balaan.  Ang mga pulong nga sama sa "pagkabalaan, 

pagbalaan, pagpahinungod, paglain, ug pagbulag "gigamit sa kanunay 

diha sa talaan sa biblia.  Ang libro sa Mga Proverbio nagtandi sa maa 

lamon ug sa buangbuang, dautan ug matarung, buotan ug makasasala. 

Kining tanan naglangkob sa diosnong pagkabahin sa pagkabalaan nga 

gipahimutang  sa Dios. 

 

Ang mga libro sa Exodo, Levitico, Numeros, ug Deuteronomio napuno 

sa mga pahimangno sa pagbalaan, paglain, ug pagpahinungod. Ang na 

sud sa Israel, ang mga tribo sa mga Judio, kayutaan, espesyal nga mga 

adlaw, mga halad, mga tawo, mga sacerdote, mga galamiton, ug mga 

materyales - ang tanan gitakda sa Dios ug gibalaan alang sa iyang mga 

katuyoan. Ang hinungdan mao nga ang katawhan sa Dios "... Adunay 

kalainan tali sa balaan ug dili balaan, ug kalainan tali sa mahugaw ug 

mahinlo" (Levitico 10:10). 

 

Adunay kinatibuk-ang 600 ka mga balaod ang naggiya sa kinabuhi sa 

panahon sa Daang Tugon ug sa panahon ni Jesus, daghay mga lider sa 

relihiyon ang nagpahamtang ug uban pa. 
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Apan gipatin-aw ni Jesus nga ang tinuod nga pagkabalaan dili lang sa 

panggawas nga panagway ug pagtuman sa mga regulasyon. Siya mii  

ngon sa mga lider sa relihiyon: 

 

 Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! 

 Kay nagahatag kamo sa ikapulo sa hierbabuena  ug sa anis ug 

 sa comino, ug ginabiyaan ninyo ang mga butang nga labing 

 dako mahitungod sa Kasugoan nga mao ang katarungan, ang 

 kalooy, ug ang pagtoo: Kini sila maoy  kinahanglan nga buha 

 ton, ug ang uban dili pagabiyaan. Mga magmamando nga mga 

 buta! Ginasala ninyo ang hokhok, apan ginatulon ninyo ang 

 kamelyo. Alaut kamo mga escriba ug mga Fariseo,  mga saling 

 kapaw! Kay ginahinloan ninyo ang gawas sa kopa ug ang ping 

 gan, apan sa sulod nila napuno sa pagtikas ug sa pagpatuyang 

 sa kangil-ad. Alaut kamo mga escriba ug mga Fariseo, mga 

 salingkapaw! Kay sama kamo sa ginapaputi nga mga lubnga 

 nan, nga sa dayag daw mga maanindot pagatan-awon, apan 

 ang sulod nila napuno sa mga bukog sa mga minatay ug sa 

 tanan nga mga kahugaw. Ingon usab kamo kon tan-awon sa 

 gawas, mga matarung kamo sa atubangan sa mga tawo; apan 

 sa sulod ninyo napuno kamo sa pagkasalingkapaw ug mga pag 

 lapas. Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo,  mga salingka 

 paw! Kay ginatukod ninyo ang mga lubnganan sa mga mana 

 lagna, ug ginadayandayanan ninyo ang mga lubnganan sa mga 

 matarung, (Mateo 23: 23-29) 

 

Ang mga paningkamot sa pagkabalaan sa gawas nga walay tinuod nga 

kausaban sa sulod dili lamang malisud, apan kini moresulta sa pagka 

salingkapaw tungod kay ang tinuod nga kabag-ohan wala gayud mahi 

tabo. Ang atong Ginoo nagpasidaan batok niadtong nagatudlo sa mga 

sugo sa mga tawo ingon nga mga doktrina: 

 

 Ug siya mitubag ug miingon kanila: Igo gayud ang gitagna ni 

 Isaias: kaninyo, mga salingkapaw, ingon sa nahasulat na: 

 Kining mga tawhana nagatahud kanako sa ilang mga ngabil, 

 apan ang ilang kasingkasing halayo kanako. Apan kawang 

 lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagapanudlo sila 

 ingon sa ilang mga pagtulon-an, sa mga sugo sa tawo. Kay 

 gibiyaan ninyo ang mga sugo sa Dios ug gitabonan ninyo ang  

 mga kabilinbilin nga sugilanon sa mga tawo, ang mga paghu 
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 gas sa mga saro, ug mga tagayan, ug ang uban nga mga dag 

 hang butang nga sama niini ginabuhat ninyo. Ug siya naga 

 ingon kanila, gisalikway ninyo gayud ang sugo sa Dios, aron 

 sa pagbantay sa inyong gikabilinbilin nga sugilanon. 

 (Marcos 7: 6-9) 

 

Ang Dios nagbutang sa matuod nga sumbanan alang sa pagkabalaan 

diha sa iyang Pulong.  Ayaw tugoti ang uban nga magpahamtang sa 

ilang personal nga mga pagtoo kanimo. 

 

Kon unsa ka sa sulod nakaapekto sa imong panggawas nga kinaiya. 

Si Jesus miingon: 

 

 …Ang nagagula sa tawo, kana makapahugaw sa tawo. Kay 

 gikan sa sulod sa kasingkasing sa mga tawo, manggula ang 

 mga mangil-ad nga mga hunahuna, mga pagpanapaw, mga 

 pakighilawas, mga pagbuno, mga pagpangawat,  mga pangi 

 bog, pagkadautan, panglimbong, kaulag, dautang tinan-awan, 

 pagpasipala, garbo, ug binuang: Ngatanan kining dautan nga 

 mga butang sa sulod nagagikan, ug makapahugaw sa tawo. 

 (Marcos 7: 20-23) 

 

Kung ikaw balaan sa imong kasingkasing, nan ikaw mahimong balaan 

sa pulong ug buhat. 

 

Unsa Ang Tinuod Nga Pagkabalaan? 

 

Busa unsa gayud ang tinuod nga kabalaan? 

 

Ang tinuod nga pagkabalaan gipasukad sa labaw sa kinaiyahan nga 

gugma kay sa subay sa mga balaod. Ang gugma maoy momando sa 

matag aspeto sa imong kinabuhi, sa parehong pataas (imong relasyon 

sa Dios) ug palapad (ang imong relasyon sa uban). Si Jesus nagtingob 

niini nga nagaingon: 

 

 ...Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong 

 kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong hu 

 nahuna. Kini mao ang nahauna ug dako nga sugo. Ug ang 

 ikaduha susama niini: Higugmaon mo ang imong isigkatawo 

 sama sa imong kaugalingon.  
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 Dinhi niining duha ka mga sugo nagagikan ang tanan nga 

 kasugoan ug mga manalagna. (Mateo 22: 37-40) 

 

Kung ikaw anaa sa tukmang relasyon sa Dios ug sa uban, nan ikaw ma 

kahimo sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi.  Ang Dios miingon sa 

Israel: 

 

 Busa karon, kong kamo magapatalinghug gayud sa akong 

 tingog, ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mama 

 himo ng akong kaugalingon nga bahandi… Ug kamo mahimo 

 nga usa ka gingharian sa mga sacerdote, ug usa ka balaan nga 

 nasud [gipahinungod, gilain sa pagsimba sa Dios] ...  

 (Exodo 19: 5-6, AMP) 

 

Si Juan nagpahimangno sa mga magtotoo , "Mga hinigugma, dili mo 

pag-awaton ang dautan, kondili ang maayo. Ang nagabuhat sa maayo 

iya sa Dios: Apan ang nagabuhat sa dautan, dili makakita sa Dios" 

(3 Juan 11). 

 

Si Pedro nagpahayag: 

 

 Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasa 

 cerdote, nasud nga balaan, katawhan nga nakaugalingnan sa 

 Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya 

 nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa katingala 

 han nga kahayag.  (1 Pedro 2: 9) 

 

Ang tinuod nga pagkabalaan naglakip sa pagpaminaw ug pagsunod sa 

Pulong sa Dios ug nagatuman sa iyang pakigsaad inay nga gimandoan 

sa tradisyon ug mga pagtulon-an sa mga tawo. Ang pagkabalaan naga 

gikan sa pagtugot sa Dios sa talagsaong paglain kaninyo sa pagsimba 

ug pag-alagad kaniya. Kini nagkinahanglan nga tugotan mo ang Dios 

sa paghimo sa iyang buhat sa diosnong pagkabahin sa imong kinabuhi, 

nga nagabulag kanimo gikan sa tanan nga dili makapahimuot kaniya. 

 

Ang Dios nagtino nga ang iyang mga sumusunod maglakaw sa pagka 

balaan (Efeso 1: 3-9).  Si Apostol Pablo mipahayag ,"Kay kini mao ang 

kabubut-on sa Dios, bisan ang imong pagkabalaan "(1 Tesalonica 

4: 3).  
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Ang Amplified Bersyon nagsulti niini nga paagi : "Kay kini mao ang 

ang kabubut-on sa Dios, nga ikaw kinahanglan ipahinungod (ibulag 

ug igahin alang sa maputli ug balaang pagpuyo) ... " Ang pulong nga 

"mga santos" gigamit sa mga magtotoo nga nagpasabot sa "mga nilain" 

(Efeso1:18, AMP) 

 

Siya nga nagtawag kanimo ngadto sa iyang Gingharian balaan ug ikaw 

magbalaan usab: 

 

 Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, 

 kinahanglan kamo usab magbalaan sa tanang paagi sa pangi 

 nabuhi. Kay nahasulat na: Magbalaan kamo; kay ako balaan. 

 (1 Pedro 1: 15-16) 

 

Kung ang mga magtotoo pinili, usa ka harianong pagkasacerdote, bala 

an, ug talagsaong mga tawo nga gigahin alang sa Dios, nan nganong si 

Pedro nagpasidaan kanato sa pipila ka mga bersikulo sa ulahi nga"Mag 

likay sa unodnong mga kaibug, nga nagpakiggubat batok sa kalag "  

(1 Pedro 2:11) ? Tungod kay ang pagkabalaan padayon nga buhat nga 

naglakip sa imong kooperasyon diha sa proseso. Ikaw maglikay – mag 

bulag sa imong kaugalingon - gikan sa mga kaibug sa unod - usa ka 

diosnong pagkabahin nga kinahanglan ikaw mopili. 

 

Tulo Ka Mga Hugna Sa Pagkabalaan 

 

Ang pagkabalaan mas sayon nga sabton kon atong tan-awon kini sa 

tulo ka mga hugna. 

 

Unang Hugna: Pangunang Pagkabalaan. Ang Biblia nagpadayag 

nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios (Roma 3:23). 

Kay pinaagi sa pagsugid sa pagtoo diha kang Jesu-Kristo nga ang 

imong mga sala napasaylo: 

 

 Ingon nga gipakamatarung sila sa walay bayad, tungod sa 

 iyang gracia pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus; 

 nga gipadayag sa Dios nga halad sa pagpasig-uli,pinaagi sa 

 pagtoo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarung 

 alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangabuhat kaniadto, 

 tungod sa pagpailub sa Dios ... (Roma 3: 24-25) 
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Ang una nga hugna sa pagkabalaan mao, ang una nga pagbulag gikan 

sa sala nga nahitabo sa panahon sa kaluwasan sa dihang ang Dios 

nagwagtang sa inyong mga kalapasan ug nagpahayag nga ikaw mata 

rung. Kini usa ka butang nga gibuhat sa Dios alang kanimo sa diha nga 

ikaw misugid sa imong mga sala ug midawat ni Jesu-Kristo ingon nga 

imong personal nga Manluluwas: 

 

 Kay kung isugid mo sa imong baba  si Jesus ingon nga Ginoo, 

 ug motoo ka sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw 

 kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay uban sa kasing 

 kasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa 

 baba ang pagsugid gibuhat ngadto sa kaluwasan.   

 (Roma 10: 9-10) 

 

Sa diha nga ikaw nagtoo sa imong kasingkasing nga si Jesu-Kristo 

namatay alang sa imong mga sala ug ikaw nagsugid kaniya ingon nga 

imong Manluluwas, nan ikaw nahimong bag-ong binuhat diha kang 

Kristo ... "Ang daang mga butang nanglabay na; tan- awa, ang tanan 

nga mga butang nangabag-o na " (2 Mga Taga-Corinto 5:17). Usa ka 

diosnong pagkabahin nahitabo. 

 

Ang imong papel sa unang hugna sa pagkabalaan mao ang pagsugid sa 

imong mga sala ug pagdawat ni Kristo ingon nga imong kaugalingong 

Manluluwas. Ang buhat sa kaluwasan natuman sa bug-os pinaagi sa 

gracia sa Dios. Walay bisan unsa nga imong mahimo aron makab-ot 

kini: 

 

 Kay tungod sa gracia kamo naluwas pinaagi sa pagtoo; ug 

 kana dili gikan sa inyong kaugalingon: Kini gasa sa Dios:  Dili 

 sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga mangandak. 

 (Efeso 2: 8-9) 

 

Ang usa ba ka desisyon sama sa pagdawat ni Kristo mag-usab sa 

imong tibook kinabuhi?  Oo kini mahimo. Diha-diha dayon - sama sa 

desisyon nga magminyo o ang desisyon nga ipanganak ang bata maka 

apekto sa imong kinabuhi sa walay katapusan.  Kung wala kining 

diosnon nga pagbulag gikan sa sala nga mahitabo sa unang hugna dili 

ka mouswag sa nahibiling mga hugna sa pagkabalaan. 
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Ang Ikaduhang Hugna: Mauswagong Pagkabalaan. Ang ikaduha 

nga hugna sa pagkabalaan mauswagon ug mahitabo samtang ikaw 

nagtubo sa espirituhanon ug nakakat-on sa pag-aplikar sa Pulong sa 

Dios diha sa imong kinabuhi. Kini nga proseso magpadayon samtang 

ikaw nagkinabuhi pa dinhi sa yuta. Kini usa ka buhat nga adunay 

panag-uyon tali kanimo ug sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu. 

 

Tungod lamang kay imong gidawat si Jesus ingon nga imong Manlulu 

was ug ang imong nangagi nga mga sala gitabunan - gipasaylo ug gika 

limtan – kini wala magpasabot nga ikaw awtomatik nga magpuyo sa ba 

laan nga kinabuhi. Pinaagi sa kaluwasan, ikaw mibalhin gikan sa ging 

harian sa kalibutan ngadto sa Gingharian sa Dios ug kini sama sa pag 

balhin ngadto sa usa ka bag-ong nasud sa natural nga kalibutan. Adu 

nay bag-ong pinulongan nga makat-onan sa gingharian sa Dios diin 

gidili ang pagpasipala ug ang mga pulong nga sama katubsanan, pagka 

matarung, pagkabalaan, ug uban pa, mahimong kabahin sa imong boka 

bularyo. Adunay bag-ong kultura, ingon nga bag-ong binuhat diha 

kang Kristo ug wala na nimo gibuhat ang paagi sa imong ginabuhat  

kaniadto. Nagkinabuhi ka nga lahi. Lahi na ang imong pagtagad sa 

uban. Ikaw adunay bag-ong mga sumbanan tungod kay ang Pulong sa 

Dios karon nagdumala sa imong kinabuhi. 

 

Ang Biblia nagtudlo nga ang tawo adunay lawas, kalag, ug espiritu. Sa 

dihang imong gidawat si Kristo ingon nga Manluluwas, ang kausaban 

espirituhanon  -  ikaw nakasinati sa espirituhanon nga pagkahimugso. 

 

 Si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako naga 

 ingon kanimo, gawas kon ang tawo magapakatawo sa tubig ug 

 sa Espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Kay 

 ang gianak sa unod unod man; ug ang gianak sa Espiritu, espi 

 ritu man. Dili ka mahibulong nga ako nagsulti kanimo: Kina 

 hanglan ikaw magpakatawo pag-usab. Ang hangin nagahuros 

 sa buot niyang padulngan, ug hingbatian mo ang iyang kinana 

 as, apan dili mo mahibaloan kong diin gikan, ug asa siya padu 

 long, ingon niana ang tanan nga gianak sa Espiritu.  

 (Juan 3: 5-8) 

 

Ang imong espiritu ang natawo pag-usab. Wala ka makasinati ug pisi 

kal nga kausaban sa dihang gidawat nimo si Kristo – ikaw wala  mas  
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mitaas, mas mimubo, mas mitambok, o mas miniwang.  Ang imong 

pisikal nga lawas wala mabag-o. Ang imong espiritu ang nausab sa 

dihang ikaw natawo pag-usab pinaagi sa Espiritu sa Dios. 

 

Human sa imong bag-ong espirituhanong pagkatawo, ang imong kalag 

- nga mao ang imong panghunahuna, kabubut-on, ug mga emosyon -

kinahanglan nga labaw sa kinaiyahan nga mabalaan samtang ikaw 

magpuyo niining bag-o nga kinabuhi. Sa daghang mga katuigan, ang 

imong kalag nagmando sa imong espiritu ug sa imong unod. Bisan 

unsa ang imong gitinguha, gihimo nimo – bisan kung kini druga, 

alkohol, pornograpiya, imoralidad, ug uban pa. Ikaw wala mikontrolar 

sa mga emosyon sama sa kasuko, pagdumot, ug kapaitan. Ikaw miadto 

diin ka gustong moadto ug mibuhat sa unsay gusto nimo nga buhaton. 

 

Ang pagsublisubli sa makasasala nga kinaiya mosangpot ngadto sa 

labaw pa nga sama niini, hangtud nga ang pipila ka mga lihok makaga 

mot kaayo sa atong mga kinabuhi nga kita naulipon sa kinaiyanhong 

sala ug ang espirituhanong mga kuta gipatindog. Kini ang gipanglim 

basogan ni Apostol Pablo human sa iyang pagkakabig. Miingon siya: 

 

 Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaloi; kay dili ang akong 

 buot pagabuhaton kana maoy akong ginabuhat; kondili ang 

 akong ginadumtan kana maoy ginabuhat ko. Apan kong ang  

 dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat, miuyon 

 ako sa kasugoan nga kini maayo. Busa karon dili na ako ang 

 nagabuhat niini, kondili ang sala nga nagapuyo kanako. Kay 

 ako nahibalo nga kanako, kong sayron, sa akong unod, walay 

 nagapuyo nga maayong butang; kay ang pagbuot ania man 

 kanako, apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. Kay 

 ang maayo nga buot ko pagabuhaton, wala ko pagabuhata, 

 apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong 

 ginabuhat. Apan kong ang dili ko buot pagabuhaton mao ang 

 akong ginabuhat, dili na ako ang nagabuhat niini, kondili ang 

 sala nga nagapuyo kanako. Nan hingkaplagan ko ang kasu 

 goan, nga kong buot ako magbuhat sa maayo, ang dautan 

 maoy ania kanako. (Roma 7: 15-21) 

 

Ikaw dili makapausab sa imong kalagnon nga kinaiyahan sa imong 

kaugalingon. Ang kinaugalingon nga pagpaningkamot dili makapaling 

kawas kanimo sa naandan nga sala - nakaplagan kini ni Pablo. 
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Kinahanglan imong tugotan ang Dios nga mousab sa imong kalagnon 

nga hawanan - sa imong hunahuna, kabubut-on, ug mga pagbati. Sulod 

sa daghang mga katuigan, ang imong makasasala nga kalagnon nga 

kinaiyahan nagkontrolar sa imong lawas ug imong espiritu. Karon 

ikaw kinahanglang magtuon nga tugotan ang imong tinubos nga espi 

ritu sa pagkontrolar. Kana maoy buot ipasabot sa nag-uswag nga pag 

kabalaan. 

 

Si Jesus miingon , "Kamo nahinlo tungod sa pulong nga akong gisulti 

kanimo" (Juan 15: 3). Ang Griyego nga pulong alang sa "nahinlo" 

nagpasabot nga "gawasnon gikan sa mga mahugaw, walay lama, walay 

buling." Ang putli nga kasingkasing mao ang buhat ni Kristo sa imong 

kinabuhi ug pinaagi lamang sa iyang gahum nga ikaw makapabilin nga 

hinlo. 

 

Ang mauswagong pagkabalaan gisugdan sa dihang, ingon nga magto 

too, ikaw mipakita sa imong kaugalingon nga kinabubut-on ngadto sa 

Dios nga mamuhat sa imong kinabuhi. Ang apostol nga si Pablo nag 

hangyo: 

 

 Busa, mga igsoon ginapangamuyo ko kaninyo, pinaagi sa mga 

 kalooy sa Dios, nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon 

 nga halad nga buhi, balaan, ug nahamut-an  sa Dios, nga mao 

 ang imong makatarunganon nga pagsimba. Ug dili kamo 

 magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; kondili pag-usab 

 kamo pinaagi sa pagbag-o sa imong salabutan, aron inyong  

 hisayran kong unsa ang maayo, makapahimuot, ug hingpit, 

 nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 

 

Ang Amplified Bersyon sa Biblia naghubad niini ingon sa mosunod: 

 

 Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, ug nagpakilooy ako ka-

 ninyo sa pagtan-aw sa [tanan] nga mga kalooy sa Dios, sa pag 

 himo sa mahukmanon nga pagpahinungod sa imong mga lawas 

 [nagahalad sa tanan ninyong mga sakop ug mga katakus] isip 

 usa ka buhi nga halad, balaan (gipahinungod, gilain) ug maka 

 pahimuot sa Dios, nga mao ang imong makatarunganon (masi 

 nabtanon, salabutanon) nga pangalagad ug espirituhanong 

 pagsimba. Ayaw pagpahiuyon niini nga kalibutan (kini nga pa 

 nahon), [nagpahiuyon ug nagpahiangay sa iyang panggawas
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 taphaw nga mga pamatasan], apan usba (bag-oha)  pinaagi sa 

 [tibook] nga pagbag-o sa imong salabutan [pinaagi sa bag-

 ong mga mithi ug sa iyang bag-o nga kinaiya, aron  imong ma- 

 pamatud-an [sa imong kaugalingon] kong unsa ang maayo, 

 hinangponon, ug hingpit nga nga kabubut-on sa Dios, bisan 

 ang mga butang nga maayo, nahimut-an, ug hingpit [ sa iyang 

 panan-aw alang kanimo]. 

 

Samtang atong gisusi ang detalye niini nga tudling, ang unang butang 

nga atong namatikdan mao nga ang tawag ngadto sa kausaban usa ka 

hangyo, dili usa ka sugo - "mangamuyo ako kanimo", nagpasabot nga 

si Pablo nangamuyo ug nagahangyo sa mga magtotoo nga mobuhat sa 

iyang gipangayo. Ikaw dili makapamugos sa pagkabalaan. Kini wala 

gisugo, gitugyan, o gimugna sa imong kinabuhi. Ikaw mohimo ug per 

sonal nga desisyon sa pagpili nga magkinabuhi nga balaan, nilain nga 

kinabuhi. 

 

Ang ikaduhang butang nga atong namatikdan mao nga kini nga 

pagdapit sa kausaban gihatag ngadto sa mga matuod nga magtotoo, 

kadtong "mga kaigsoonan" sa pamilya sa Dios. Dili kini usa ka hagit 

alang usa ka tawo nga maningkamot nga mahimong mas maayo nga 

tawo pinaagi sa ilang kaugalingong mga buhat o kinaugalingong-

paningkamot. Ang kalibutan nagsulti kanimo nga ikaw adunay abilidad 

nga mobuhat niini sa imong kaugalingon pinaagi sa paggamit sa mga 

pamaagi sa pagtabang sa kaugalingon. Sa laing bahin, ang Pulong 

nagsulti nga pinaagi sa paghalad sa imong kaugalingon sa kinabubut-

on ngadto sa Dios ug sa pagtugot kaniya nga mamuhat sa buluhaton 

diha kanimo nga ang tinuod nga kausaban mahitabo. 

 

Ang ikatulong butang nga tagdon mao ang sugo sa "paghalad" nga nag 

pasabot sa pagdala ug paghalad nga walay bayad. Ang pulong may 

kalabutan sa nagahimo sa halad nga hayop sa panahon sa Daang 

Tugon, usa ka buhat nga nagkantidad sa usa ka kinabuhi. Ang Dios 

nagahangyo nga imong ihalad ang imong kinabuhi isip sakripisyo ug 

mamatay sa espirituhanong paagi sa imong daan nga pamaagi sa kina 

buhi - imong kaugalingon nga mga plano, mga ideya, ug mga damgo - 

aron madawat ang iyang pagkabalaan. 

 

Sa dihang ikaw patay na diha kang Kristo, ikaw dili na ilalum sa kali 

butan ug mga tradisyon ug mga doktrina sa tawo: 
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 Busa kong kamo nangamatay uban kang Kristo gikan sa mga 

 bata nga pagtulon-an; sa kalibutan, nganong, ingon sa nagaki 

 nabuhi man kamo diha sa kalibutan? Nagapasakop kamo sa 

 inyong mga kaugalingon sa mga tulomanon, (Ayaw pagkupot; 

 ayaw pagtilaw; ayaw paghikap); nga kanang tanan nga mga 

 butang magakawala pinaagi sa paggamit), uyon sa mga sugo  

 ug mga pagtulon-an  sa mga tawo? Ang maong  mga butang,  

 sa pagkatinuod, maoy pagpasundayag sa kaalam sa kinabubut-

 ong pagsimba, ug sa pagpaubos, ug sa pagsakit sa lawas; apan 

 mga walay kapuslanan  batok sa pagpatuyang sa unod. 

  (Colosas 2: 20-23) 

 

Kini nga paghalad sa imong kaugalingon ngadto sa Dios dili usa ka 

bayanihong buhat. Si Pablo nagtawag niini nga imong "makatarunga 

nong pag-alagad." Ang makapahinam nga bahin mao nga kon ikaw 

andam nga mobuhat niini, ikaw dili na mahiuyon niini nga kalibutan, 

apan ikaw mausab pinaagi sa pagbag-o sa imong salabutan: 

 

 Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon;  ang hunahu 

 na sa espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait. Tungod kay ang 

 unodnong hunahuna maoy pagpakig-away batok sa Dios: kay 

 kini dili magpasakop sa kasugoan sa Dios, ug kini dili gayud 

 mahimo. (Roma 8: 6-7) 

 

Ang tinuod nga panagbulag sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi mahita 

bo lamang kung ang imong salabutan  labaw sa kinayahan nga nausab 

pinaagi sa gahum sa Dios. Kini nga proseso sa paghalad sa imong kau 

galingon ngadto sa Dios isip buhi nga halad moresulta sa imong 

salabutan nga padayon nga mabag-o pinaagi sa Pulong sa Dios. Kini 

naghatag kanimo sa abilidad sa pagpuyo sa maayo, hinangponon, ug 

hingpit nga kabubut-on sa Dios alang sa imong kinabuhi. Dili kini kina 

ugalingong-paningkamot. Ikaw labaw sa kinaiyahan nga gihatagan ug 

gahum sa pagpuyo sa bag-ong kinabuhi ug kasinatian sa diosnong 

pagkabahin gikan sa imong daan nga kinabuhi sa sala. 

 

Kini nga proseso sa pagkabalaan magpadayon samtang imong gipalam 

bo ang mga kinaiya sa pagkabalaan. Usa ka importante nga kinaiya sa 

pagkabalaan mao ang pagtuon ug paggamit sa Pulong sa Dios sa 

imong kinabuhi tungod kay: 
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 Ang tibook nga kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan 

 alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagsa 

 way, alang sa pagmatuto sa pagkamatarung: Aron ang tawo sa 

 Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong 

 buhat. (2 Timoteo 3: 16-17) 

 

Ang Pulong sa Dios mapuslanon sa pagtudlo sa pagkamatarung ug 

moresulta sa pagkahingpit - espirituhanong pagkahamtong – sa dihang 

ipadapat kini sa imong kinabuhi: 

 

 Apan himoa nga magtutuman kamo sa pulong, ug dili lamang 

 magpapanimati, nga nagalimbong sa imong kaugalingon. Kay 

 kon may bisan kinsa nga nagpanimati sa pulong, ug dili magtu 

 tuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw sa salamin 

 sa iyang nawong nga kinaiya. Kay nagatan-aw siya sa iyang 

 kaugalingon, ug molakaw, ug unya mahikalimot kon unsa nga 

 dagwaya siya. Apan siya nga nagatan-aw sa hingpit nga kasu 

 goan, ang kasugoan sa kagawasan, ug sa ingon nagapadayon, 

 nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon kondili magtu 

 tuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat.  

 (Santiago 1: 22-25) 

 

Ang Pulong makatabang kanimo sa pag-atubang sa mga tintasyon. 

Adunay duha ka mga tudling nga nagpatin-aw sa tintasyon ug unsaon 

sa pag-atubang niini: 

 

 Bulahan ang tawo nga nagaantus sa mga pagsulay: kay sa 

 human siya masulayi, siya makadawat sa purongpurong sa 

 kinabuhi, nga gisaad sa Ginoo kanila nga nahigugma kaniya. 

 Ayaw pasultiha si bisan kinsa sa diha nga siya gitintal, ako 

 gitintal sa Dios: Kay ang Dios dili arang matintal sa dautan, ni 

 magtintal kang bisan kinsa nga tawo: Apan ang matag tawo 

 ginatintal, sa diha nga siya ginaguyod gikan sa iyang kaugali 

 ngong  kailibgon, ug nahaylo. Unya sa diha nga ang kailibgon 

 makapanamkon, kini manganak sa sala: ug ang sala, sa diha 

 nga kini matigulang na, manganak sa kamatayon. 

 (Santiago 1: 12-15) 
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 Busa ang nagahunahuna nga nagatindog siya magmatngon 

 aron dili siya mapukan. Walay bisan unsa nga panulay nga 

 miabot kaninyo kondili kadtong maantus sa tawo; apan ang 

 Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayon kamo nga 

 labaw sa inyong maarangan, kondili uban sa panulay, magaha 

 tag usab siya ug lutsanan aron kamo makahimo sa pag-antus 

 niini. (1 Corinto 10: 12-13) 

 

Ania ang mga nag-unang kamatuoran mahitungod sa tintasyon nga 

gidetalye niini nga mga bersikulo: 

 

 -Ang Dios wala magtintal kanimo. 

 -Ikaw natintal sa dihang ikaw nadani ug nahaylo pinaagi sa   

  imong kaugalingong kailibgon. 

 

 -Ang tintasyon komon sa tanang magtotoo. 

 -Ang tintasyon mas makuyaw kon ikaw maghunahuna nga   

   ikaw dili mapukan. 

 

 -Ang Dios matinud-anon nga molimita sa mga tintasyon  

  sumala sa imong abilidad sa paglahutay kanila. 

 

 -Ang gidugayon sa tintasyon dili mas taas kay sa imong   

  kakayahan sa pag-atubang niini. 

 

 -Ang Dios kanunay mohimo ug paagi nga makalingkawas – 

  pangitaa  kini. Gamita kini! 

 

 -Ikaw mapanalanginan kon ikaw malampuson nga molahutay 

  sa mga tintasyon ug ikaw pagagantihan sa purongpurong sa 

  kinabuhi. 

 

 -Adunay kanunay nga pag-uswag sa proseso sa pagtintal: 

  -kailibgon ... 

  -Nagdani kanimo ug ... 

  -Naghaylo kanimo. Unya ... 

  -Ang kailibgon manamkon ug manganak sa sala. 

  -Ang sala motubo ug kung kini matigulang na ... 

  -Kamatayon ang resulta. 
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Ang pag-ampo ug pagpamalandong maoy importante nga mga kinaiya  

sa pagkabalaan. Si Jesus miingon nga mag-ampo nga dili ka makasu 

lod sa tintasyon (Lucas 22:40). Gihimo niya kini nga hangyo ingon nga 

usa ka bahin sa sumbanan alang sa matag adlaw nga pag-ampo- "Ayaw 

kami dad-a ngadto sa panulay" (Mateo 6:13). Kabahin sa adlaw-adlaw 

nga sumbanan sa pag-ampo mao ang pagpangayo ug pasaylo sa sala ug 

pagpasaylo sa uban (Mateo 6:12). 

 

Sa diha nga imong isugid ang imong mga sala, ang Dios dili lamang 

mopasaylo sa mga sala nga imong gisugid, apan siya mohinlo kanimo 

gikan sa tanang pagkadili-matarung - nagapasabot nga siya mopasaylo 

sa mga sala nga wala gani nimo giila o naila: 

 

 Kon kita moingon nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang 

 atong mga kaugalingon, ug ang kamatuoran wala kanato.Kong 

 isugid ta ang atong mga sala, matinumanon siya ug makataru 

 nganon nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo 

 kanato gikan sa tanang pagkadili-matarung. Kong moingon 

 kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga  bakakon, 

 ug ang iyang pulong wala dinhi kanato.(1 Juan 1: 8-10) 

 

Ayaw itugot ang mga butang nga mapatongpatong. Isugid ang imong 

mga sala ngadto sa Dios matag adlaw ug pasayloa ang uban.  Pamalan 

dungi ang Pulong sa Dios ug iaplikar kini. Pagpraktis sa disiplina sa 

pagpuasa. Kini mga batasan sa pagkabalaan nga moresulta sa tibook 

kinabuhi nga balaan ang pagpuyo. Samtang ikaw naghimo sa imong 

bahin sa pagpresentar sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, pagbag-o 

sa imong hunahuna pinaagi sa iyang Pulong, pag-ampo, ug kanunay 

nga makigbatok sa tintasyon, ang Balaang Espiritu magabuhat sa iyang 

bahin ingon nga siya nagpakita sa labaw sa kinaiyahan nga bunga sa 

Espiritu sa imong kinabuhi: 

 

 Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, 

 pagkamapailubon, pagkamapaubsanon, pagkamaayo, pagka 

 matinumanon, kaaghup, pagpugong sa kaugalingon: sa ingon 

 walay kasugoan nga kabatok. Ug sila nga iya ni Kristo gilan 

 sang nila sa krus ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon 
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 ug mga pangibog niini. Kon kita nagkinabuhi sa Espiritu, 

 maglakaw usab kita diha sa Espiritu Santo. (Galacia 5: 22-25) 

 

Ikatulong Hugna: Kinaulahiang Pagkabalaan. Ang ikatulo ug kata 

pusang hugna sa pagkabalaan mao ang kahingpitan nga makab-ot sa 

dihang ang may kamatayon nga mga lawas masul-oban sa walay 

kamatayon: 

 

 Ania karon, ginasulti ko kaninyo ang usa ka tinago: Kitang  

 tanan dili mangatulog,  apan kitang tanan mangausab, sa kalit, 

 sa usa ka ka pagpamilok sa mata, sa katapusan nga budyong 

 sa trumpeta: kay pagapatunggon ang budyong sa trumpeta, ug 

 ang mga minatay pagabanhawon nga mga dili madunoton, ug 

 kita mangausab. Kay kining madunoton kinahanglan pagasul-

 oban sa dili-madunoton, ug kining may kamatayon masul-oban 

 sa walay kamatayon. Unya matuman ang pulong nga nahisu 

 lat: Ang kamatayon gilamoy sa pagdaug. O kamatayon, hain 

 na ang imong udyong? O kamatayon, hain na ang imong pagda 

 ug? Ang udyong sa kamatayon mao ang sala; ug ang gahum sa 

 sala mao ang kasugoan. Apan salamat sa Dios, nga naghatag 

 kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  

 (1 Corinto 15: 51-57) 

 

Ang ikatulong hugna sa pagkabalaan mao ang hingpit nga pagbulag sa 

sala ug ang nag-uban nga silot sa espirituhanong kamatayon - usa ka 

diosnong pagkabahin nga imong masinati sa dihang ikaw mosulod sa 

kahangturan diin ikaw sa walay katapusan mopuyo uban sa Dios ug "... 

Walay makasulod sa bisan unsa nga butang nga mahugaw, ni ang na 

gabuhat sa kalaw-ayan ug bakak,  kondili ang mga nahisulat  lamang 

sa basahon sa kinabuhi sa Cordero" (Pinadayag 21:27). 

 

Si Jesus Nag-ampo Alang sa Imong Pagkabalaan 

 

Nahibalo ka  ba nga si Jesus nag-ampo mahitungod sa imong personal 

nga pagkabalaan? Siya nag-ampo niini nga pag-ampo alang sa iyang 

mga sumusunod: 

 

 Balaana sila [putlia, laina, bulaga sila alang sa imong kaugali 

 ngon, himoa sila nga balaan] pinaagi sa kamatuoran; ang 

 imong Pulong kamatuoran ... 
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 ako nagaampo dili lamang alang kanila [kini dili tungod 

 lamang kanila nga akong gihimo kini nga paghangyo], apan 

 alang usab sa tanang mitoo (misalig, mihupot, misandig) 

 kanako pinaagi sa ilang pulong ug pagtudlo. (Mga bahin sa 

 Juan 17:17 ug 20, AMP) 

 

Si Jesus nag-ampo alang sa imong pagkabalaan, sa imong diosnong 

pagkabahin gikan sa sala ug imong pagkanilain ngadto sa pagkabalaan. 

Naghunahuna ka ba nga kung matinumanon ka nga makigtambaya 

yong nini nga proseso nga ang Dios motubag gayud sa iyang pag-am 

po? 
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KAPITULO 14 
 

ANG KAKUYAW SA NALANGAN NGA 

PAGKABAHIN 
 

Adunay grabing kakuyaw sa nalangan nga pagsugot sa Dios sa dihang 

siya naghan-ay sa diosnong pagkabahin sa imong kinabuhi. Ang dako 

nga biblikanhong sugilanon nga naghulagway niini naggikan sa asoy 

sa Israel didto sa utlanan sa ilang Yutang Saad.  Sa dihang sila miabot 

sa Canaan, sila nakakaplag ug mga higante sa yuta: 

 

 Ug didto nakita namo ang mga higante, ang mga anak ni Anak, 

 nga kagikan sa mga higante; ug kami sa among pagtan-aw, 

 daw ingon sa mga dulon lamang, ug mao man kami sa ilang 

 pagtan-aw kanamo.  (Numeros 13:33) 

 

Sa espirituhanong pagkasulti, ang "mga higante" nagbarug alang sa 

mga kalisud nga imong atubangon sa kinabuhi. Ikaw makatagbo ug 

mga "higante" nga mga problema sa imong pamilya, simbahan, kati 

lingbanong kinabuhi, ministeryo, trabaho, ug sa imong kaugalingong 

kasingkasing. 

 

Sa dihang nagpadayon ang Israel, nahimamat nila ang mga higante. Sa 

diha nga sila mibalik ngadto sa kamingawan, wala silay nakit-an. Kini 

naa sa dalan sa katungdanan ug dulnganan nga imong mahimamat ang 

mga higante. Kung ikaw nagatagbo na sa "higante" nga mga problema 

sa imong kinabuhi ug pangalagad, ang maayong balita mao nga ikaw 

lagmit anaa sa husto nga agianan. Ikaw anaa sa dalan paingon sa 

imong espirituhanon nga padulngan ug nagpadayon sa pag-angkon sa 

mga saad sa Dios. Ang napalihok nga mga tawo kanunay nga moatu 

bang sa mga higante. 

 

Ang Dios nagsulti sa Israel sa hingpit mobulag gikan sa mga lumulop 

yo sa Canaan, nagalakip sa mga higante, pinaagi sa paglaglag kanila. 

Apan ang Israel wala maminaw sa pasidaan sa Dios: 

 

 ... Apan kamo wala mamati sa akong tingog ... busa ... sila 

 mahimong sama sa tunok sa inyong mga kilid ug ang ilang mga 

 dios mahimong usa ka lit-ag alang kaninyo.   

 (Mga Maghuhukom 2: 1-3) 
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Ang Israel nakabuntog sa kadaghanan sa Canaan, apan gibilin nila ang 

"pipila ka mga higante "sa tulo ka mga ciudad. Sa diha nga ang Dios 

naghan-ay sa diosnong pagkabahin, maayo nga ikaw maminaw. Kung 

ang mga higante sa imong kinabuhi wala mawagtang, sila mahimong 

"mga lit-ag ug mga tunok" sa imong espirituhanong kasinatian. 

 

 Walay usa sa mga Anakhanon ang nahabilin sa yuta sa mga 

 anak sa Israel; sa Gaza lamang, sa Gat ug sa Asdod ang may 

 nahibilin nga (pipila kanila). (Josue 11:22) 

 

Ang mga Anakim nga gitugotan sa Israel nga magpabilin mao ang mga 

higante ug maoy usa sa mga Canaanhon nga gisugo sa Dios nga paga 

laglagon. Sa Gaza, sa Gat, ug sa Asdod, gitugotan sa Israel ang "pipila 

ka mga higante" nga magpabilin. Gikan niini nga mga dapit nga dag 

han sa mga kasamok sa Israel sa wala madugay miabot ug diin kita 

nakakuha sa makasusubo nga sugilanon sa tulo ka mga ciudad. 

 

Ang Sugilanon Sa Tulo Ka Mga Ciudad 

 

Atong balikon ang kasaysayan ug tan-awon kung unsay nahitabo sa 

tulo ka mga dapit diin ang Israel wala molaglag  sa mga higante. 

 

Gaza. Basaha ang Mga Maghuhukom kapitulo 16. Diha sa Gaza  atong 

makita ang tawo sa Dios, si Samson, sa kasamok. Sa usa ka ciudad diin 

ang mga higante giluwas, nakita ni Samson si Delila ug kini miguba sa 

iyang pangalagad ug sa katapusan sa iyang kinabuhi. Bisan unsa ka pa 

ka lig-on diha sa Ginoo, kon ang mga higante gitugotan nga magpabi 

lin nga wala mabuntog, sila adunay kapasidad sa pagguba sa imong 

kinabuhi ug pangalagad. 

 

Asdod. Basaha ang 1 Samuel 4-5 mahitungod sa makalolooy nga pag 

kawala sa Arca sa Pakigsaad. Ang Asdod usa sa mga ciudad diin giku 

ha sa mga Filistehanon ang Arca, ang simbolo sa presensya sa Dios, 

human sa pag-ilog niini gikan sa Israel. Kini mao ang sama nga Asdod 

diin gibilin sa Israel ang "pipila ka mga higante." Ang wala mabuntog 

nga mga higante makapanulis kanimo sa himaya sa presensya sa Dios. 

 

 

 

 

 

144 



Gat. Usa sa dili maayo nga butang mahitungod sa pagbilin sa mga hi 

gante sa yuta mao ang "mga higante manganak ug mga higante." Sa 1 

Samuel 17 ang katawhan sa Dios gibihag sa higante nga ginganla’g 

Goliat. Si Goliat gikan sa Gat, laing ciudad diin gibilin sa Israel ang 

"pipila ka mga higante." 

 

Kung gilaglag sa Israel ang tanan nga mga higante ingon sa gisugo 

kanila, sila wala unta moatubang niini nga problema. Apan dinhi atong 

makita ang mga kasundalohan sa Israel nga nagakatalaw sa kahadlok 

sa adlaw-adlaw nga si Goliat mogula aron sa pagtamay kanila. Ang 

Israel nagpahimutang sa tanan alang sa gubat (1 Samuel 17: 2). Sila 

adunay hinagiban alang sa gubat ug pagbansay sa pakiggubat, apan sila 

wala makalihok sa higante, gibihag sa kalisang ug kahadlok (1 Samuel 

17:11). 

 

Ang wala mabuntog nga mga higante sa imong kinabuhi manganak sa 

daghang mga higante. Kini nga mga higante mobalik aron sa pagtamay 

kanimo ug sa ulahi ikaw mabihag diha sa kahadlok. Unsa ka mas 

maayo ang pagsugot sa diha nga ang Dios mosulti sa pagbulag sa 

imong kaugalingon gikan sa usa ka butang o sa usa ka tawo. Dili igsa 

payan ang bili. Dili igsapayan kung unsay angay nimong bulagan - usa 

ka organisasyon, usa ka lokasyon, usa ka panaghigala. Ang pagdugay 

sa pagkabahin sa mga butang sa kalibutan, negatibo nga relasyon, ug 

bisan mga heyograpikanhong mga dapit nga gipangayo sa Dios kanimo 

nga mobulag - dili kini maayo nga matapos kung dili ka mosunod. 

 

Mga Teknik Sa Pagpatay Sa Higante 

 

Aduna ka bay mga higante sa imong kinabuhi nga gisulti sa Dios kani 

mo nga wagtangon?  Kini ba nga mga higante nagkadako ug nagkadag 

han?  Ikaw ba nagatalaw sa kahadlok sa nagapugong nga paghupot nga 

aduna sila ibabaw kanimo? 

 

Panahon na nga atubangon ang imong mga higante! Sa hitabo sa Israel, 

gigamit sa Dios ang usa ka batan-ong lalaki nga ginganla’g David, nga 

kaniya ang iyang Espiritu ug dihog nagpahulay. Ang mga teknik sa 

pagpatay sa higante nga gigamit ni David sa iyang natural nga gubat 

magamit sa espirituhanon samtang ikaw moatubang sa mga higante sa 

imong kaugalingong kinabuhi,  mobulag gikan kanila, ug mowagtang 

sa ilang paghupot sa imong kinabuhi. 
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Una: Pangandam.Aron makaatubang sa mga higante sa kinabuhi, ikaw 

kinahanglan mangandam sa mas gagmay nga mga gubat nga imong atu 

bangon. Si David nahinumdom kung giunsa niya pagbuntog sa leon ug 

oso nga misulong sa mga carnero nga iyang giatiman (1 Samuel 17: 34 

- 36).  Siya nahibalo nga iyang maatubang si Goliat tungod kay iyang 

naandam ang iyang kaugalingon diha sa "gagmay nga panagsangka" 

sa kinabuhi. 

 

Sa diha nga ikaw determinado nga moatubang sa imong higante, 

pangandam alang sa mga pag-ataki gikan sa uban! Hinumdomi nga 

kadtong naglakaw pinaagi sa pagtoo kanunay nga gihagit sa mga nagla 

kaw sa kahadlok. Si David giataki sa mga suod kaniya, lakip ang iyang 

kaugalingong pamilya (1 Samuel 17:28). Siya giataki sa pagpangulo (1 

Samuel 17:33) ug siya gibiay-biay sa higante mismo (1 Samuel 17:44). 

 

Sa diha nga ikaw mangandam sa pag-atubang sa mga higante sa imong 

kinabuhi, kadtong labing duol kanimo, lakip ang imong pamilya ug 

mga higala, mobatok kanimo. Ang pagpangulo tingali moingon nga 

imposible kini. Ang mga higante mismo motindog aron sa pagbugalbu 

gal kanimo. Apan kung nakaandam ka sa imong kaugalingon sa espiri 

tuhanon nga paagi sa mas gamay nga mga gubat sa kinabuhi, ikaw 

masaligon nga moingon "ako makabuntog niini nga higante"! 

 

Ikaduha: Pangangkon. Si David adunay husto nga pangangkon. Siya 

nag-angkon sa iyang pagsalig sa Dios nga nag-ingon, "ako nahibalo 

nga ako makahimo sa pagbuntog niini nga higante sa ngalan sa Ginoo"  

(tan-awa ang 1 Samuel 17: 26,32,37, ug 45-46). Si David wala moi- 

ngon, "ako nagaampo mahitungod niini "o" ako nanghinaut nga mama 

tay ang higante." Sa pagkatinuod, wala niya kini  tawga nga higante. 

Siya nagtawag kaniya nga "walay tuli nga Filistehanon." 

 

Ikatulo: Pamatud-i. Basaha ang 1 Samuel 38-40. Kung ikaw magma 

lampuson sa pagpatay sa mga higante, ikaw adunay kahigayonan sa 

pagpamatuod sa imong mga hinagiban.  Si Saul misulay sa pagsul-ob 

kang David sa iyang kaugalingon hinagiban, apan wala mapamatud-i 

ni David ang hinagiban ni Saul. Ikaw dili makabuntog sa mga higanti 

nga pinasikad sa kasinatian sa laing tawo. 
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Ikaw kinahanglan mosul-ob sa tibook nga hinagiban sa Dios nga 

gihulagway sa Efeso 6 ug pamatud-i kini sa imong kaugalingon. Ikaw 

"makapamatuod" sa hinagiban sa Dios samtang imong gigamit kini sa 

pag-atubang sa matag adlaw nga mga problema ug mga hagit sa kinabu 

hi. Nan, ikaw andam na sa dihang moatubang ka sa dako kaayong mga 

higante sa kinabuhi. 

 

Ikaupat: Pagsulod. Ang imong pagpangandam tingali maayo, mahimo 

nga imong napamatud-an ang imong hinagiban, ug ikaw adunay maa 

yo nga paghupot sa pagtoo ngadto sa Dios, apan kon ikaw modagan 

gikan sa higante, dili ka gayud makabuntog kaniya: 

 

 Ug nahitabo, sa diha nga ang Filistehanon mitindog, ug miadto 

 ug mipahaduol aron sa pagtagbo kang David, nga si David 

 midali, ug midalagan ngadto sa kasundalohan aron pagtagbo 

 sa Filistehanon. (1 Samuel 17:48) 

 

Si David "midagan" paingon sa higante. Ikaw mobuhat usab sa ingon 

kung ikaw mobuntog sa imong kaaway. Ikaw kinahanglan mosulod  sa 

teritoryo sa kaaway.  Walay kadaugan nga posible samtang ikaw nag 

lingkod nga wala molihok sa kilid sa kabukiran nga nangatarungan, 

nangompromiso, o nagalibug sa imong nagpadayon nga kapildihan. 

Walay kadaugan kon ikaw magdumili sa pag-atubang sa higante ug 

mosibog sa kahadlok. 

 

Sa dihang ang 12 ka Israelita mibalik gikan sa pagpaniid sa Canaan, 

ang napulo nagsulti sa makahahadlok nga mga pulong mahitungod sa 

kaaway. Duha lamang, si Josue ug si Caleb miingon sa mga higante, 

"Sila mga tinapay alang kanato ... ato silang kan-on."  Sa laing pagka 

sulti, sila nag-ingon , "Kita mas lig-on pinaagi sa pagbuntog kanila 

kay sa walay mga higanti nga mabuntog."  Ikaw moatubang sa mga 

higante, ug mowagtang kanila o kaha dili makalihok sa kamingawan. 

Sa dihang ikaw moatubang sa imong higante, ikaw mahimong mas lig-

on kay sa walay higante nga mabuntog. 

 

Ikalima: Hustong Motibo. Sa dihang atubangon nimo ang mga higante 

sa kinabuhi, ikaw mobuhat sa ingon uban ang hustong motibo. Si 

David miingon: 
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 Niining adlawa magatugyan si Jehova kanimo sa akong mga 

 kamot; ug ako magabunal, ug magalunggo sa imong ulo gikan 

 kanimo; ug ihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga 

 Filistehanon niining adlawa ngadto sa mga langgam sa kala 

 ngitan, ug ngadto sa ihalas nga mga mananap sa yuta; aron 

 nga ang tibook yuta manghibalo nga adunay usa ka Dios sa 

 Israel. Ug aron ang tibook katilingban manghibalo nga si 

 Jehova magaluwas dili pinaagi sa espada ug bangkaw; kay 

 ang gubat iya ni Jehova, ug siya magahatag kanimo sa among 

 kamot. (1 Samuel 17: 46-47) 

 

Ang motibo ni David dili aron makabaton ug kadungganan o magpa 

kita kung unsa ka kusgan siya. Ang iyang motibo mao ang paghimaya 

sa Dios. 

 

Ikaunom: Hingpit nga Sumbanan. Ang Dios adunay hingpit nga 

sumbanan alang sa kadaugan ni David. Usa kini ka lambuyog ug lima 

ka hapsay nga mga bato, ang una maoy nakaigo ug nakapukan sa 

higante. Ang imong higante kaaway sa Dios ug ikaw kinahanglang 

makig-away sumala sa iyang plano ug uban sa iyang mga hinagiban. 

Bisan ang mga hinagiban nga gihulagway sa Efeso 6 daw dili tingali 

sama sa lima ka bato nga makabuntog sa mga higante, sila tinuod 

gayud nga mamuhat!  Ikaw dili makig-away sa espirituhanong mga 

higante nga adunay natural, kalibutanon nga mga hinagiban. Ikaw 

kinahanglan mosunod sa hingpit nga sumbanan sa Dios ug mogamit sa 

hustong espirituhanong mga hinagiban. 

 

Ikapito: Makadaug. Kinahanglan nga ikaw magmadaugon batok sa 

higante. Kini nagpasabot nga ikaw hingpit nga molaglag kaniya. 

Wagtanga siya sa hingpit. Bahina ang imong kaugalingon gikan sa 

matag impluwensya sa higante nga anaa sa imong kinabuhi. Sa diha 

nga ang higante napukan gikan sa bato nga gilambuyog ni David, ang 

batan-ong lalaki midagan paingon sa unahan, gikuha ang kaugalingong 

espada sa higante, ug gipunggotan siya. Sa diha nga ikaw makig-away 

sa paagi sa Dios, imong gamiton ang mismong butang nga gihulga sa 

kaaway kanimo aron sa pagpildi kaniya.  Ang pag-atubang niini nga 

pagsupak ang naghatag ni David ug kahigayonan sa pag-abot sa iyang 

destinasyon. Ang pagbuntog sa higante midala sa iyang pagkahimong 

Hari sa Israel. 
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Karon Mao Na Ang Panahon! 

 

Aduna ka ba’y pipila ka higanting mga sitwasyon nga nagkinahanglan 

sa pagbuntog? Karon mao na ang panahon. Wala nay mga paglangay. 

Kung ikaw nasayud nga ikaw gitawag sa Dios  sa pagbulag sa imong 

kaugalingon gikan sa makasasala, negatibong mga sitwasyon, pamata 

san, mga emosyon, o mga tawo - buhata kini karon dayon. Karon! 

 

Ang paglangan dako kaayo ug bili ug mahimong makamatay tungod 

kay ang mga higante manganak ug mga higante. 
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KAPITULO 15 
 

KATAPUSANG MGA PAGKABHIN 
 

Adunay duha ka katapusang pagkabahin nga mahitabo sa umaabot nga 

takus sa pagtagad samtang nagkaduol kita sa pagtapos niini nga pagtu 

on. Kini duha ka mga pagkabahin mahitabo sa katapusan sa panahon 

ingon nga kita nasayud niini ug sila mosilyo sa walay katapusan nga 

padulngan sa tanang katawhan. Kini nga diosnong pagkabahin mao 

ang paglalin ug katapusang paghukom. 

 

Ang Paglalin 

 

Ang pulong "paglalin" sa tinuod lang wala gigamit sa orihinal nga mga 

manuskrito sa Biblia, apan usa kini ka pulong nga sagad gigamit sa pag 

balik ni Jesu-Kristo ug sa pagbayaw sa tinuod nga iglesia gikan sa 

yuta. 

 

Ang Biblia nagtudlo nga ang Ginoo mobalik sa yuta alang sa mga mag 

totoo sa samang paagi nga siya mibiya: 

 

 Ug sa diha nga siya (si Jesus) nakapamulong niini nga mga 

 butang, samtang sila nagtan-aw, siya gibayaw sa itaas; ug usa 

 ka panganod ang midawat kaniyan nga misalipod sa ilang 

 mga panan-aw. Ug samtang sila nagatutok  sa langit samtang 

 siya mikayab, ania karon, may duha ka tawo nga nagtindog 

 tupad kanila nga nagbisti ug maputi; nga miingon usab: 

 Kamong mga tawo nga Galileanhon, nganong nanagtutok 

 kamo sa langit?  Kining Jesus, nga gibayaw sa langit gikan 

 kaninyo mobalik sa maong pagkaagi sumala sa inyong hingkit-

 an, siya nga nagasaka sa langit. (Mga Buhat 1: 9-11) 

 

Si Jesus misaad sa iyang mga sumusunod: 

 

 ... Ako moadto sa pag-andam ug dapit alang kaninyo. Ug kon 

 ako makaadto na ug makaandam na ug dapit alang kaninyo, 

 ako moanhi pag-usab ug panad-on ko kamo uban gayud 

 kanako; aron nga kong asa ako atua usab kamo. (Juan 14: 2-3) 
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Si Apostol Pablo naghulagway sa pagbalik ni Kristo nga detalyado: 

 

 Apan dili kami buot,  mga igsoon, nga dili ninyo mahibaloan 

 ang mahitungod sa mga nangatulog na; aron dili kamo manag 

 subo, bisan ingon  sa uban nga walay paglaum. Kay kon mitoo 

 kita  nga si Jesus namatay ug nabanhaw, ingon man usab sila 

 nga nangatulog pinaagi kang Jesus pagadad-on sa Dios uban 

 kaniya. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa 

 Ginoo: nga kita nga mga buhi, nga managpabilin hangtud sa 

 pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. Kay 

 ang mao nga Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa 

 punoan nga manolonda, ug sa budyong sa Dios, manaug gikan 

 sa langit ug ang mga nangamatay diha kang Kristo manga 

 banhaw pag-una. Unya kita nga mga buhi nga nanghibilin, 

 pagalalinon kita pagtingub ngadto sa itaas uban kanila sa mga 

 panganod, sa pagsugat sa Ginoo; ug ingon niini magakauban 

 kita gihapon sa Ginoo. Busa maglipayay kamo ang usa ug usa 

 niini nga mga pulong. (1 Tesalonica 4: 13-18) 

 

Kini nga tudling nagpakita nga si Jesus mobalik (bersikulo 16); adunay 

pagkabanhaw gikan sa lubnganan niadtong mga magtotoo sa dihang 

sila namatay (bersikulo 16); adunay pagbayaw - paglalin - sa buhi nga 

mga magtotoo gikan sa yuta aron sa pagsugat kang Kristo diha sa kaha 

nginan (bersikulo 17); ug adunay panaghiusa tali sa mga magtotoo nga 

kaniadto namatay, mga magtotoo nga nagpuyo sa panahon sa iyang 

pagbalik, ug ang Ginoong Jesu-Kristo (bersikulo 17). 

 

Ang Biblia nagtudlo nga walay bisan usa nga nahibalo sa eksaktong 

oras sa paglalin, apan mahimo natong masayran kon ang panahon 

haduol na pinaagi sa pagpaniid sa matagnaong mga ilhanan nga 

gihulagway sa Mateo 24. Ang uban nga mga tawo nagtoo nga ang pag 

lalin mahitabo sa dili pa ang kasakitan - usa ka makalilisang nga pana 

hon sa paghukom sa yuta – ug ang mga magtotoo dili na makasinati 

niini. Ang uban nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa tungatunga niini 

nga panahon, samtang ang uban nagtoo nga ang paglalin  mahitabo sa 

katapusan sa kasakitan. 

 

Ang nagkalainlaing mga panan-aw sa panahon sa paglalin nagagikan 

sa nagkalainlain nga paghubad sa matagnaong pagpadayag nga gihatag  
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sa Kasulatan ug kon unsa ang imong gitoohan mahitungod niini dili 

makaapekto sa imong mahangturong padulngan. Ang labing importan 

te mao ang pagkahibalo nga ikaw matuod nga magtotoo ug nga ikaw 

andam nga mouban ni Jesus sa dihang mahitabo kining diosnong 

pagkabahin. 

 

Si Jesus nagpasidaan: 

 

 Kay ingon sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pagpada 

 yag sa anak sa tawo. Kay ingon sa mga adlaw sa wala pa ang 

 lunop, nangaon sila ug nanginom, nanagpangasawa sila ug 

 nanagpamana, hangud sa adlaw nga misulod si Noe sa arca; 

 ug wala nila hibaloi hangtud nga miabot ang lunop, ug gianud 

 silang tanan; ingon usab niini ang pag-anhi sa anak sa tawo. 

 Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadad-on ug ang  

 usa pagabiyaan; duha ka babaye ang magagaling sa galingan, 

 ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. Busa manag 

 tukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kong unsang taknaa 

 moanhi ang inyong Ginoo. Apan kini mahibaloan ninyo nga 

 kong ang amahan sa panimalay nanghibalo pa sa unsang bahi 

 na sa kagabhion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta 

 siya, ug dili siya motugot nga lungkabon ang iyang balay. 

 Tungod niini, pangandam usab kamo; kay sa usa ka takna nga 

 wala ninyo pagdahuma, moanhi ang anak sa tawo. 

 (Mateo 24: 37-44) 

 

Ang importante nga punto mao ang pagpangandam. Ang imong walay 

katapusan nga padulngan sa panahon sa pagbalik ni Kristo nagadepen 

de sa desisyon nga imong gihimo karon mahitungod sa iyang panghi 

mayad nga buhat sa Kalbaryo: 

 

 Unya may duha ka tawo sa uma, ang usa pagadad-on ug ang  

 usa pagabiyaan; duha ka babaye ang magagaling sa galingan, 

 ang usa pagadad-on ug ang usa pagabiyaan. Busa manag 

 tukaw kamo, kay wala ninyo hibaloi kong unsang taknaa 

 moanhi ang inyong Ginoo… Tungod niini, pangandam usab 

 kamo; kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, moanhi 

 ang anak sa tawo. (Mateo 24: 40-42,44) 
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Kung ikaw natawo pag-usab nga magtotoo, ikaw mobiya niini nga kali 

butan pinaagi sa paglalin o pinaagi sa diosnong pagkabahin sa kamata 

yon. Kung ikaw mamatay sa dili pa mobalik ang Ginoo ug ikaw usa ka 

magtotoo, ikaw moadto dihadiha sa presensya sa Ginoo: 

 

 Kita may maayong pagsalig,  nagaingon ako, ug nahimuot hino 

 on nga mobiya sa lawas, ug mopuyo uban sa Ginoo. Busa usab 

 naninguha kita nga bisan sa sulod, kon sa gawas sa lawas, mag 

 pahimuot kita kaniya.  Kay kinahanglan kitang tanan igapaha 

 hag sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, ang tagsatagsa maka 

 dawat sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas, sumala sa 

 iyang paggawi kong maayo ba , kun dautan. (2 Corinto 5:8-10) 

 

Sa panahon sa katapusang pagkabanhaw "... Ang tanan nga anaa sa 

mga lubnganan makadungog sa iyang tingog, ug mobangon; sila nga 

nagbuhat sa maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi; ug sila nga 

nakabuhat ug dautan, ngadto sa pagkabanhaw sa panghimaraut " 

(Juan 5: 28-29). 

 

Katapusang Paghukom 

 

Sa dihang ang tawo mamatay o makasinati sa paglalin, ang tanan moa- 

tubang sa diosnong pagkabahin sa katapusang paghukom. Ang pulong 

"paghukom" nagpasabot sa "pagbulag o paghimo ug kalainan tali sa". 

Ang walay katapusan nga paghukom mao ang  katapusang mga buhat 

sa Dios sa diosnong pagkabahin. 

 

Ang kahulogan sa pulong nga "paghukom" naglakip sa paghupot sa 

usa ka tawo nga may tulubagon, pagsusi sa ebidensya, pagtino sa 

pagkasad-an o pagka-inosente, ug paghukom sa mga silot. Ang walay 

katapusan nga paghukom mao ang dako ug katapusang pagkabahin nga 

gisulti sa Biblia nga nagsilyo sa walay katapusan nga padulngan sa 

tanan nga mga kalag. 

 

Ang tinguha sa Dios nga dili magpahamtang ug paghukom, apan 

hinoon ang tanan nga mga tawo moabot sa kahibalo ni Jesu-Kristo: 
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Kay wala gipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa  kalibu 

tan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan; apan nga ang kali 

butan pinaagi kaniya unta maluwas.  (Juan 3:17) 

 

Ang tinguha sa Dios mao nga walay usa nga mamatay sa sala: 

 

Ang Ginoo dili langanlanganan mahitungod sa iyang saad, 

ingon sa mga tawo nga paglangan; apan siya may pagkamapa 

ilubon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga 

mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol.  

(II Pedro 3: 9) 

 

Ang Dios buot nga ang tanan nga mga tawo bisan asa maghinulsol 

tungod kay kung dili nila kini pagabuhaton, sila makasinati sa paghu 

kom: 

 

Ug ang mga panahon sa kaburong wala panumbalinga sa 

Dios; apan karon siya nagasugo sa tanang mga tawo bisan 

diin sa paghinulsol; tungod kay siya nakatudlo na sa usa ka ad 

law, diin magahukom siya sa kalibutan sa pagkamatarung ... 

(Buhat 17: 30-31) 

 

Tulo Ka Panahon Sa Paghukom 

 

Ang Biblia nagpakita nga adunay nangagi, karon, ug umaabot nga 

paghukom: 

 

Nangagi Nga Paghukom. Ang Biblia usa ka kasaysayan sa nangagi 

nga paghukom sa Dios. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva, ang mga 

kasulatan nagtala sa paghukom sa Dios sa mga nasud ug sa matagtawo. 

 

Ang Biblia nagtala sa duha ka espesyal nga nangagi nga mga paghu 

kom nga importante sa mga magtotoo. Kini mao ang mga paghukom 

kang Satanas ug sa kalibutan. Ang Dios nagpahamtang na sa paghu 

kom ug nagpahamutang na sa mga silot alang kanilang duha. Pinaagi 

sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, ang Dios nagpahamtang 

na sa katapusan nga paghukom ni Satanas: 
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... Ang principe niining kalibutana [si Satanas] ginahukman 

 na. (Juan 16:11) 

 

Ug gihuboan niya ang mga punoan ug mga kagamhanan [sa 

mga pwersa ni Satanas] siya [Jesus] nagbuhat ug usa ka talan- 

awon sa dayag gayud, nga niini gidaug niya sila. (Colosas 

2:15) 

 

Si Satanas gihukman na sa Dios. Bisan pa tuod siya gitugotan  ug 

limitado nga kalihokan hangtud nga siya itambog ngadto sa linaw nga 

kalayo sa katapusan sa kalibutan, siya gihukman na ingon nga sad-an. 

Ang mga demonyo ni Satanas, nga mibiya sa ilang orihinal nga kahim 

tang sa langit ingon nga mga anghel sa Dios pinaagi sa pag-apil sa 

iyang pagrebelde, gisilotan na usab: 

 

Ug ang mga manolonda nga wala magbaton sa ilang nahauna 

nga kahimtang, kondili nga gibiyaan nila ang ilang kaugali 

ngon nga puloy-anan, gibutang niya sa mga talikala nga walay 

katapusan sa ilalum sa kangitngit ngadto sa paghukom sa 

dakong adlaw. (Judas 6) 

 

Tungod kay nadaut na pinaagi sa pagtungha sa sala, ang pisikal nga 

kalibutan ingon sa atong nahibaloan gihukman na nga pagasunogon sa 

kalayo: 

 

Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan sa 

kagabhion; diin ang mga langit moagi sa usa ka dakong dina 

gook ug ang mga elemento matunaw uban sa hilabihan nga kai 

nit, ang yuta usab ug ang tanan nga ania niini pagasunogon. 

(II Pedro 3:10) 

 

Adunay nangagi nga paghukom nga nahitabo sa panahon sa imong pag 

kakabig usab. Sa dihang gidawat nimo si Kristo ingon nga Manlulu 

was, ang tanan nimo nga daan nga mga sala gihukman, gipasaylo, ug 

gikalimtan. Ikaw dili na gayud makighusay pa sa mga sala nga gipasay 

lo na tungod kay ang Dios nag-ingon , "Ako, bisan ako mao siya nga 

nagapala sa imong kalapasan tungod sa akong  kaugalingon, ug dili 

na ako mahinumdom sa imong mga sala "(Isaias 43:25). 
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Karon Nga Paghukom. Ang tanan nga mga tawo karon pagahukman 

ingon nga makasasala o mga matarung sa atubangan sa Dios. Ang pag 

hukom gibasi kon ang tawo dili o matuod nga magtotoo diha kang  

Jesus-Kristo:  

 

Siya nga nagatoo kaniya dili pagahukman sa silot; apan siya 

nga dili motoo ka niya gihukman na sa silot, kay wala man siya 

motoo sa ngalan sa bugtong nga Anak sa Dios. (Juan 3:18) 

 

Ang karon nga paghukom sa Dios sa mga magtotoo gihimo pinaagi sa 

gugma. Siya nagatul-id kanila sa diha nga sila makabuhat ug sayop: 

 

... Anak ko, ayaw pagtamaya ang kastigo nga gikan sa Ginoo, 

ni magakaluya sa diha nga ikaw pagabadlongon niya; kay ang 

gihigugma sa Ginoo iyang ginakastigo... Apan kong kamo 

walay kastigo, nga niini ang tanan nahimong mga umalambit, 

tungod niana kamo mga anak sa gawas, ug dili mga anak nga 

matuod. (Hebreohanon 12: 5, 6, 8) 

 

Sama sa usa ka nagaatiman nga amahan nga nagtul-id sa iyang mga 

anak, ang Dios naghukom sa kinaiya sa iyang mga anak. Kon sila 

makasala, ang Dios nagtul-id kanila sa gugma sama sa usa ka amahan 

sa iyang anak nga lalaki, ug ang tanang pagpanton pagahimoon aron sa 

pagtuman sa piho nga katuyoan: 

 

Karon walay pagkastigo nga daw makapalipay, hinonoa maka 

pasakit; apan sa kapulihay kini magahatag ug makigdaitong 

bunga sa pagkamatarung ngadto kanila nga namatoto pinaagi 

niini. (Hebreohanon 12:11) 

 

Ang umaabot nga paghukom. Si Jesus miingon: 

 

 Ayaw kahibulong niini; kay ang takna moabot nga ang tanan 

 nga anaa sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog, ug 

 managpanggula ang mga  nanagbuhat ug maayo, ngadto sa 

 pag kabanhaw sa kinabuhi; ug sila nga nanagbuhat ug dautan, 

 ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. (Juan 5: 28-29) 
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Adunay duha ka dibisyon sa mga tawo sa panahon sa katapusan paghu 

kom: Mga magtotoo ug mga dili magtotoo: 

 

Sa ingon niana ang matag-usa kanato magahatag ug husay sa 

iyang kaugalingon ngadto sa Dios.(Roma 14:12) 

 

Kay kinahanglan kitang tanan igapahayag sa atubangan sa 

hukmanan ni Kristo;  aron ang tagsatagsa makadawat sa mga 

butang nga gibuhat sa iyang lawas, sumala sa iyang gibuhat, 

kon kini maayo o dautan.  (II Mga Taga Corinto 5:10) 

 

Ang mga magtotoo pagahukman kung giunsa nila pagtukod sa ilang 

mga kinabuhi ug mga ministeryo diha sa pundasyon sa Pulong sa Dios: 

 

Karon kon may tawo nga magatukod sa ibabaw niining patuko 

ranan sa bulawan, salapi, mga bato nga hamili, kahoy, balili, 

tuod sa balili;  ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay ang 

adlaw magapahayag niini, tungod kay kini ipadayag pinaagi sa 

kalayo; ug ang kalayo gayud maoy magasulay sa buhat sa 

tagsatagsa kon unsa nga matang kini. Kong ang buhat ni bisan 

kinsa magpabilin nga iyang gitukod sa ibabaw niini, siya 

makadawat ug ganti.   Kong ang buhat ni bisan kinsa masunog, 

siya magaantus sa kapildihan; apan siya sa iyang kaugalingon 

maluwas ... (1 Taga-Corinto 3: 12-15) 

 

Sa natural nga kalibutan, ang kahoy, balili, ug ang dagami tanan maki 

ta nga motubo ibabaw sa yuta. Dali silang masunog. Kini mga panig-

ingnan sa mga buhat nga gihimo sa mga magtotoo aron makita sa 

tawo. Ang bulawan ug salapi dili malaglag pinaagi sa kalayo. Sa natu 

ral nga kalibutan, kini nga mga butang milambo nga anaa sa ubos sa 

yuta nga dili makita sa tawo. Sila mga panig-ingnan sa mga buhat nga 

gihimo sa husto nga motibo, dili lamang makita ug daygon sa tawo. 

 

Ang paghukom sa matuod nga mga magtotoo dili usa ka paghukom sa 

silot tungod kay ang matuod nga magtotoo dili mahukman ngadto sa 

walay katapusang silot. Pinaagi sa pagdawat ni Kristo, siya milabay na 

gikan sa espirituhanong kamatayon ngadto sa kinabuhing dayon: 
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Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, siya 

nga nagapatalinghug sa akong pulong, ug nagatoo kaniya nga 

nagpadala kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili 

pagahukman sa silot, kondili miagi na gikan sa kamatayon 

ngadto sa kinabuhi. (Juan 5:24) 

 

Ang mga buhat sa matuod nga nga magtotoo pagahukman pinasikad sa 

pagkamasinugtanon. Ang mga sambingay sa mga talento sa Mateo 25 

ug ang sambingay sa mga mina sa Lucas 19 gisugilon ni Jesus aron sa 

paghulagway niini nga kamatuoran. Niining duha ka mga sambingay, 

ang mga sulugoon gitimbang-timbang pinasikad sa unsay ilang gibuhat 

sa unsay gikahatag kanila. 

 

Ang mga dili-magtotoo pagahukman ug silotan tungod sa ilang mga 

sala. Ang Dios naghupot sa usa ka talaan diin gilista ang mga ngalan 

niadtong naghinulsol na, midawat ni Jesu-Kristo, ug nahimo nga tinu 

od nga mga magtotoo. Kadtong nagsalikway kaniya pagahukman alang 

sa sala ug nga mahukman sa silot nga walay katapusan tungod kay ang 

ilang mga ngalan wala maapil sa basahon sa kinabuhi, " Ug bisan 

kinsa nga dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi 

gitambog ngadto sa linaw nga kalayo"(Pinadayag 20:15). 

 

Ang Mga Maghuhukom 

 

Ang Dios mitugyan ngadto kang Jesus sa awtoridad sa paghukom: 

 

 ... Kay siya nagahatag na sa tanang paghukom - ang katapusan 

 nga paghukom ug ang kinatibuk-ang paghukom - ang paghu 

 kom gitugyan na ngadto sa mga kamot sa Anak... Ug siya miha 

 tag kaniya sa awtoridad ug gihatag kaniya ang kagahum sa 

 pagtuman sa [paggamit, praktis] paghukom, tungod kay siya 

 mao ang  Anak sa tawo [ang  tawo]. (Juan 5: 22, 27, AMP) 

 

Ang Biblia usab nagpadayag nga ang matuod nga magtotoo motabang 

sa paghukom sa kalibutan: 

 

Wala ba kamo masayud nga ang mga balaan mao ang magahu 

kom sa kalibutan?  
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ug kon ang kalibutan ang pagahukman ninyo, dili ba kamo 

takus sa paghukom sa mga butang nga labing gagmay? Wala 

ba kamo manghibalo nga kamo magahukom sa mga manolon 

da...?  (I Corinto 6: 2-3) 

 

Ang pulong nga "mga balaan" niini nga bersikulo nagpasabot sa tinuod 

nga mga magtotoo. Sila adunay bahin niining dako ug katapusang 

buhat sa diosnong pagkabahin. 

 

Mga Rason Alang Sa Katapusang Paghukom 

 

Ang Biblia nagpadayag nga ang paghukom sa mga dili-magtotoo 

gikinahanglan tungod sa sala, pagkadili-diosnon, pagkadili-matarung, 

pagkawalay-pagtoo, mga kalapasan, ug sa dautang binuhatan. Bisan 

tuod kining tanan nagkalain-laing mga pulong, silang tanan mga 

pulong alang sa sala: 

 

 -Sala batok sa kasugoan sa Dios: Kay ang tanan nakasala man 

ug nakabsan sa himaya sa  Dios...  (Roma 3:23) 

 

-Pagkadili-diosnon: Apan ang mga langit ug ang yuta, nga 

 mao karon , pinaagi sa maong pulong ginatipigan, ug ginata 

 gana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan 

 sa dili-diosnon nga mga tawo. (II Pedro 3: 7) 

 

-Pagkadili-matarung:Ang Ginoo mahibalong magluwas sa mga  

diosnon gikan sa mga pagtintal, ug sa pagbantay sa mga dili- 

matarung ngadto sa adlaw sa paghukom aron pagasilotan.  

(II Pedro 2: 9) 

 

-Pagkawalay-pagtoo: Siya nga nagatoo kaniya dili pagahuk 

 man sa silot; apan siya nga dili motoo  nahinukman na, tungod 

kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak  sa Dios. 

(Juan 3:18) 

 

-Paglapas: Pinaagi sa sala [paglapas] sa usa, ang paghukom 

miabot sa tanan nga mga tawo ngadto sa pagkahinukman sa 

silot... (Roma 5:18, Amplified Bible) 
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-Dautang Binuhatan: Ug kini mao ang paghukom sa silot, nga 

ang kahayag mianhi sa kalibutan, ug ang mga tawo nahigugma 

sa kangitngit kay sa kahayag, tungod kay ang ilang mga binu 

hatan mga dautan. (Juan 3:19) 

 

Ang Mga Sukdanan Sa Paghukom 

 

Ang kalibutanong mga prinsipyo sa paghukom managlahi gikan sa usa 

ka nasud ngadto sa usa ka nasud. Ang mga sukdanan managlahi gikan 

sa estado ngadto sa estado sa sulod sa usa ka nasud, ug gikan sa ciudad 

ngadto sa ciudad. Kini nga mga prinsipyo sa paghukom ug pagsilot ma 

naglahi tungod kay ang mga tawo naghubad sa mga lihok sa daghang 

mga pamaagi. Ang sama nga buhat gipahayag ingon nga sayop sa usa 

ka kultura apan tingali madawat sa uban. Pananglitan, ang pagpatay sa 

usa ka baka giisip sa lahi nga paagi sa America, diin kini gigamit alang 

sa kalan-on, kay sa India diin ang mga baka giisip nga sagrado sa uban 

nga mga relihiyon. 

 

Ang paghukom sa tawo managlahi tungod kay ang mga sukdanan diin 

sila pagahukman managlahi. Apan ang mga prinsipyo sa paghukom sa 

Dios dili mausab. Ang paghukom sa Dios pinaagi sa mosunod nga mga 

prinsipyo: 

 

Kita pagahukman pinsasikad sa pulong sa Dios: Ang balaod sa Dios 

ug mga prinsipyo sa paghukom nakapatik sa iyang Pulong Ang sumba 

nan diin kita pagahukman anaa sa pulong sa Dios: 

 

Apan kon si bisan kinsa ang magpatalinghug sa akong mga pu 

 long, ug dili magatuman kanila, ako dili magahukom kaniya; 

 kay ako wala moanhi sa paghukom sa kalibutan, kondili sa  pag 

 luwas sa kalibutan. Ang nagasalikway kanako ug wala moda 

 wat sa akong pulong, may magahukom kaniya, ang pulong nga 

 akong giingon maoy magahukom kaniya sa katapusang mga 

 adlaw.  (Juan 12:47-48) 

 

Kini dili ang mga sukdanan, tinoohan, o mga tradisyon sa tawo nga 

kita pagahukman. Kini dili ibasi sa organisasyon o denominasyon nga 

mga balaod. Ang sukdanan nga kita pagahukman mao ang tul-id nga 

sukdanan sa Pulong sa Dios: 
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 Sa walay katapusan, Oh Jehova, ang imong Pulong nahamu 

 tang sa langit. (Salmo 119: 89) 

 

Kita pagahukman sumala sa kahibalo: Ang mga tawo ug  ang mga na 

sud pagahukman sumala sa espirituhanong kahibalo nga ilang nadawat.  

 

Si Jesus miingon nga ang pipila pagahukman nga mas grabi pa kay sa 

mga ciudad sa Sodoma, Gomorra, Ninevah,Tiro, ug Sidon. Kini sila 

mga dautan nga mga ciudad nga gihisgotan diha sa Daang Tugon nga 

gihukman sa Dios ug gisilotan. Ang rason ni Jesus sa pagpahamtang 

ug mas grabi nga paghukom sa pipila ka ciudad sa Bag-ong Tugon 

mao nga kining mga ciudara may labaw nga kahibalo sa Dios. Si Jesus 

mismo sa iyang kaugalingon nangalagad niining mga ciudara ug naghi 

mo’g gamhanan nga mga buhat sa pagpang-ayo ug sa pagpahigawas 

apan sa gihapon, ang mga katawhan wala maghinulsol. Si Jesus nagpa 

sidaan: 

 

Alaut ikaw, Corazin, alaut ka Betsaida! kay kon ang mga buhat 

nga gamhanan, nga gibuhat diha kaninyo didto pa himoa sa 

Tiro ug sa Sidon, sila naghinulsol niadto pa sa sapot nga sako 

ug abo. Apan sultihan ko kamo, nga maarang-arang pa alang 

sa Tiro ug sa Sidon sa adlaw sa paghukom kay kaninyo.Ug 

ikaw, Capernaum, nga nabayaw sa langit, pagadalhon sa Im- 

pyerno: kay kon ang mga buhat nga gamhanan, nga ginahimo  

kanimo, gibuhat sa Sodoma, nagapabilin unta kini hangtud 

niining adlawa. Apan magaingon ako kaninyo, nga kini mahi 

mo nga maarang-arang pa alang sa yuta sa Sodoma, sa adlaw 

sa paghukom, kay kanimo. (Mateo 11: 21-24) 

 

Si Jesus usab nagpasidaan nga… 

 

Ang mga tawo sa Nineveh motindog sa adlaw sa paghukom 

kauban niini nga kaliwatan, ug pagasilotan kini, tungod kay 

nanaghinulsol sila sa pagwali ni Jonas; ug, ania karon, ang 

usa nga labaw pa kay kang Jonas ania dinhi. (Mateo 12:41) 
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Kita pagahukman pinasikad sa kinatibuk-ang pinadayag: Kining 

kinatibuk-ang pagsabot sa Dios nga gihatag ngadto sa tanang mga ta 

wo pinaagi sa paglalang mao ang nag-unang sumbanan nga ang mga 

tawo pagahukman.  

 

Kay ang dili makita nga mga butang gikan sa paglalang sa kali 

butan tin-aw nga nakita, nga masabot pinaagi sa mga butang 

nga gihimo, bisan ang iyang walay kinutubang gahum ug pag 

ka Dios; mao nga kita walay ikabalibad. (Roma 1:20) 

 

Kadtong nakadawat ug dugang nga pagpadayag pinaagi sa pagpataling 

hug sa Pulong sa Dios pagahukman pinaagi sa mas taas nga sukdanan 

sa kahibalo. 

 

Kita pagahukman nga tagsatagsa: Ang matag tawo pagahukman nga 

tagsatagsa:  

 

Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan 

ni Kristo; aron ang matag- usa magadawat sumala sa nabuhat 

niini nga lawas, sumala sa iyang gibuhat, kon kini maayo o dau 

tan.  (II Mga Taga Corinto 5:10) 

 

Ang usa ka tawo dili pagahukman sa sala sa uban: 

     

Ang kalag nga nakasala mamatay. Ang anak nga lalaki dili ma 

gapas-an sa kasal-anan sa amahan, ni ang amahan magapas-

an sa kasal-anan sa anak nga lalaki: Ang pagkamatarung sa 

matarung maana kaniya, ug ang pagkadautan sa mga dautan 

maana kaniya. (Ezequiel 18:20) 

 

Ang kasigurohan nga aduna ang tinuod nga mga magtotoo mahitungod 

sa tagsatagsa nga paghukom mao ang… 

 

Siya nga nagatoo kaniya [kinsa nagpadayon ngadto, nagsalig 

sa, nagsandig diha kaniya] dili pagahukman sa silot [siya nga 

nagsalig diha kaniya dili moabot sa paghukom; kay kaniya 

walay pagkasinalikway, walay pagkahinukman - siya wala mag 

pataw sa kalaglagan]; apan siya nga dili motoo [nagpadayon, 

ngadto, nagsalig sa, nagsandig diha kaniya]  hinukman na 
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[siya nakaplagang sad-an,ug nakadawat na sa iyang senten 

sya] tungod kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong 

Anak  sa Dios. [Siya gisilotan tungod sa pagdumili nga tugotan 

ang iyang pagsalig diha ngalan ni Kristo.]  Ang [basihan ] sa 

paghukom [sumbong, ang pagsulay diin ang mga tawo huk 

man, ang basihan alang sa sentensya] nahimutang niini: Ang 

kahayag miabot sa kalibutan, ug ang mga tawo nahigugma sa 

kangitngit kay sa kahayag, tungod kay ang ilang mga buhat 

[mga binuhatan] mga dautan. [Isaias 5:20] Kay ang matag usa 

nga nagbuhat ug sayop nagdumot [gingil-aran, gidumilian] 

ang kahayag, ug dili mogula ngadto sa kahayag, apan nagtago 

gikan niini, basin ang iyang mga buhat [iyang mga binuhatan, 

iyang mga kalihokan, iyang mga kagawian] mapadayag ug 

mabadlong. Apan siya nga namuhat sa kamatuoran [kinsa 

nagbuhat kon unsa ang husto] mogula ngadto sa kahayag; 

aron ang iyang mga buhat mapakita sa yano kong unsa sila – 

gibuhat uban sa Dios [balaanong gidasig, nabuhat uban ang 

tabang sa Dios, nga nakadepende kaniya].  (Juan 3:18-21) 

 

Ingon nga mga magtotoo - ang inyong mga buhat - giunsa ninyo 

paggamit ang inyong mga talento ug mga abilidad nga gihatag kaninyo 

-- pagatan-awon pag-usab, apan kamo dili na makasinati sa kapungot 

sa Diosnong paghukom alang sa sala tungod kay kamo midawat ni 

Jesus ingon nga inyong manluluwas ug siya nagpas-an sa silot alang 

kaninyo. 

 

Kita pagahukman sa minatarung ug walay pagkapinalabi: Ang pag 

hukom sa Dios walay pinalabi, nagapasbot nga walay espesyal nga 

pabor. Ang mga tawo dili pagahukman  pinasikad sa ilang mga bahan 

di, katilingbanong posisyon, nasyonalidad, o edukasyon. Ang Biblia 

nag-ingon, ... “Ang Amahan ... nga sa walay pagpasulabi sa mga tawo, 

nagahukom”  (I Pedro 1:17. Ang adunay pagpasulabi sa mga tawo nag 

pasabot sa pag-impluwensya sa paghukom pinaagi sa ubang mga pang 

gawas nga mga butang sa makita, relasyon, posisyon, bahandi, ug uban 

pa. Ang paghukom sa Dios dili maimpluwensyahan sa bisan unsa niini 

nga mga butanga. 

 

 Ug siya magahukom sa kalibutan diha sa pagkamatarung; siya 

 magapahamtang sa paghukom sa katawhan diha sa katul-id. 

 (Salmo 9: 8) 
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 ... Iyang pagahukman ang kalibutan uban sa pagkamatarung, 

 ug ang mga katawhan uban sa iyang kamatuoran.  

 (Salmo 96:13) 

 

Ang Dios magahukom pinasikad sa mga kamatuoran nga gipadayag sa 

iyang Pulong. Kini usa ka matarung nga paghukom, nga walay pagpi 

higpihig. 

 

Ang Katpusang Pagkabahin 

 

Ang libro sa Pinadayag naghulagway sa katapusan nga pagkabahin sa 

Dios sa tanang katawhan nga mahitabo human sa paghukom. 

 

Ang mga matarung gitagana ngadto sa kinabuhing dayon sa presensya 

sa Dios sa Langit ug sa bag-ong yuta (Pinadayag 21: 3). Ang Biblia 

naghulagway niini nga kinabuhi ingon nga usa sa pagkabalaan (Pinada 

yag 21:27); kalipay (Pinadayag 21: 4); magantihon nga pag-alagad 

(Pinadayag 7:15); pagsimba (Pinadayag 5:14); kahayag ug himaya (Pi 

nadayag 21:23); diin ang tanan nga mga butang bag-o (Isaias 65:17). 

 

Ang impyerno mao ang walay katapusan nga padulngan sa dili-mag 

totoo. Si Jesus nagpasidaan niining katapusang pagkabahin: 

 

 Busa maingon niana ang katapusan sa kalibutan. Ang mga 

 manolonda manggula ug magbulag sa mga dautan gikan sa 

 mga matarung (kadtong mga matul-id ug hustong nagbarug 

 uban sa Dios) Ug isalibay sila [ang mga dautan] ngadto sa 

 hudno sa kalayo; adunay paghilak ug pagminatay ug pagkagot 

 sa mga ngipon. (Mateo 13: 49-50, AMP) 

 

Ang impyerno usa ka dapit sa grabing pag-antus (Pinadayag 20:10); 

pagbasol (Lucas 16: 23,25); dili matagbaw nga tinguha (Lucas 16:24); 

dautan nga pagpakig-uban (Pinadayag 21: 8); ug walay katapusang 

silot (Mateo 25:41). 

 

Ang silot alang sa mga dautan walay katapusan. Ang sama nga pulong 

nga gigamit alang sa kinabuhing dayon sa Biblia (Juan 3:15) ug ang 

Dios nga walay katapusan (1 Timoteo 1:17) gigamit aron sa paghulag 

sa mahangturong paghukom (Mga Hebreohanon 6: 2).  
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Kung ang usa niini temporaryo, nan ang laing duha kinahanglan nga 

temporaryo lang. Walay paagi nga makalingkawas sa konklusyon nga 

kon ang Dios walay katapusan ug ang kinabuhing dayon walay 

katapusan, nan mao man  usab ang silot sa Impyerno. 

 

Ang Dios wala magpadala sa mga tawo ngadto sa impyerno. Ang tawo 

ang mipili nga moadto didto pinaagi sa pagsalikway ni Jesu-Kristo ug 

sa pagkinabuhi nga makasasala. Ang Dios naghatag ug usa ka dalan sa 

pag-ikyas gikan sa walay katapusan nga silot pinaagi sa plano sa kalu 

wasan. Ang Dios dili buot nga adunay bisan kinsa nga malaglag. Ang 

imong desisyon nagtino sa imong destinasyon. 

 

Unsaon Nimo Pagkinabuhi? 

 

Giunsa niini nga pinadayag sa paglalin ug walay katapusang paghu 

kom nakaapekto sa imong kinabuhi ingon nga  magtotoo? Adunay usa 

ka sambingay sa Mateo kapitulo 25 nga nagtubag niini nga pangutana: 

 

 Unya ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka mga 

 ulay, nga nagdala sa ilang mga lamparahan, ug nanggula  sa 

 pagsugat sa pamanhonon. Ug ang lima kanila mga maalamon, 

 ug ang lima mga buangbuang. Kay ang mga buangbuang nag 

 dala sa ilang mga lamparahan, ug wala magdala ug lana uban 

 kanila. Apan ang mga maalamon nanagdala sa lana sa ilang 

 mga tibod uban sa ilang mga lamparahan. Karon sa nadugay 

 ang pamanhonon, nanagduka silang tanan ug nangatulog. Ug 

 sa tungang gabii dihay usa ka singgit, ania karon, ang paman 

 honon miabot; sugata ninyo siya.  Unya ang tanang mga ulay 

 nanagpamangon, ug gihikay nila ang ilang mga lamparahan. 

 Ug ang mga buangbuang miingon sa maalamon: Hatagi kami 

 sa inyong lana; kay ang among mga suga nangapalong. Apan 

 ang mga maalamon mitubag, nga nagaingon: Dili; tingali 

 kulangon kami; pangadto hinoon kamo sa mga nagabaligya, ug 

 pamalit kamo alang kaninyo. Ug samtang miadto sila sa pagpa

 lit, miabot ang pamanhonon; ug sila nga mga andam misulod 

 uban kaniya ngadto sa kasal; ug ang pultahan gisirhan.  
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 Unya nangabot usab ang ubang mga ulay, nga nagaingon: 

 Ginoo, Ginoo, ablihi kami. Apan mitubag siya ug miingon, sa 

 pagkatinuod ako nagaingon kaninyo, wala ako makaila kanin 

 yo. Busa, managtukaw kamo, kay kamo wala masayud sa ad 

 law ni sa takna nga ang Anak sa tawo moabot. 

 (Mateo 25:1-13) 

 

Ang mga ulay kasagarang gigamit sa pagtumong sa pangasaw-onon ni 

Kristo, usab gitawag nga Iglesia. Niini nga tudling kini gibahin ngadto 

sa maalamon ug buangbuang, dili maayo ug dautan. Silang tanan 

nagahulat sa pagbalik ni Kristo. Silang tanan napuno sa lana sa Balaan 

nga Espiritu. Makasusubo, silang tanan nangatulog sa dihang miabot 

ang pamanhonon. Lima ra ang adunay lana nga nahibilin pa gihapon sa 

ilang mga lamparahan ug nangandam sa pagsugat kaniya. 

 

Sa pagkatinuod, adunay ikatulo nga grupo niini nga sambingay. Adu 

nay usa nga nagmata ug nagpahayag sa mensahe mahitungod sa pag-

abot sa pamanhonon. Hinaut nga anaa kita niining grupoha, dili niad 

tong nagakatulog apan niadtong nahigmata espirituhanon ug nag-

andam sa pagpukaw sa uban. 

 

Sa pagsulat sa hilisgutan sa paglalin ug sa umaabot nga paghukom, si 

Apostol Pedro natumong sa pangutana kon unsaon nato pagpuyo sa 

kahangturan: 

 

Sanglit kay pagatunawon kining tanan nga butang, unsa man 

ang pagkakinahanglan gayud nga magpuyo kamo sa balaan 

nga kinabuhi ug pagka-diosnon ... Tungod niini, mga hinigug 

ma, kay nagpaabot man kamo niining mga butanga, maningu 

ha kamo sa kakugi gayud nga makakaplag kaniya diha sa pa 

kigdait, nga walay mansa, ug walay ikasaway.  

(II Pedro 3:11, 14) 

 

Ang katapusang paghukom - ang pagbulag sa tanang mga tawo ngadto 

sa mga magtotoo ug sa mga dili-magtotoo nga gitagana alang sa langit 

o sa impyerno - usa sa  katapusang mga buhat sa Dios sa diosnong pag 

kabahin: 
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 Ang anak sa tawo magapadala sa iyang mga manolonda, ug 

 pagakuhaon nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga mga 

 kahigayonan sa pagkapangdol, [mga tawo diin giganoy sa 

 uban sa pagbuhat ug sayop o sala] ug ang mga nagabuhat  sa 

 kalapasan ug mangil-ad. Ug igasalibay sila sa hudno sa kala 

 yo. Didto mahitabo ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. 

 Unya ang mga matarung [kadtong mga matul-id ug adunay 

 husto nga relasyon sa Dios] managsidlak ingon sa adlaw didto 

 sa gingharian sa iyang Amahan. Siya nga adunay igdulungog 

 [sa pagpatalinghug], magpatalinghug. Busa maingon niana 

 ang katapusan sa kalibutan. Ang mga manolonda manggula ug 

 magbulag sa mga dautan gikan sa mga matarung. Ug isalibay 

 sila [ang mga dautan] ngadto sa hudno sa kalayo;  adunay pag 

 hilak ug pagminatay ug pagkagot sa mga ngipon.   

 (Mateo 13: 41-43, 49-50, AMP) 

 

Nianang dako nga adlaw sa paghukom, ang desisyon nga imong gihi 

mo karon mahitungod ni Jesu-Kristo ang magtino sa imong destina 

syon: 

 

 ... Karong adlawa kon kamo magpatalinghug sa iyang tingog, 

 ayaw pagpatig-aha ang inyong mga kasingkasing, ingon sa 

 paghagit ... ug kinsa ang mga gikasuk-an niya sulod sa kap-

 atan ka tuig? Dili ba ang mga nagpakasala, kang kinsang mga 

 lawas nangapukan didto  sa kamingawan? Ug kang kinsa siya 

 nanumpa nga dili sila makasulod sa iyang kapahulayan, kon 

 dili alang kanila nga wala motoo? Busa atong makita nga  dili 

 sila makasulod tungod sa pagka-walay-pagtoo.  

 (Mga Hebreohanon 3: 15-19) 

 

Human sa kamatayon, adunay usa ka dakong bung-aw tali sa mga 

naluwas ug sa mga nalaglag (Lucas 16:26). Kinahanglan ka nga mopili 

karon kon kinsa ang imong gustong alagaron (Josue 24:15). Ang 

imong walay katapusan nga destinasyon sa panahon niining katapu 

sang diosnong pagkabahin matino pinaagi sa imong gibuhat kang Jesu-

Kristo. Ayaw paglangan. Kung dili ka pa andam alang niining dakong 

katapusang pagbahin, pangandam. Karon dayon. Karon. 
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Magpabilin sa makadiyut sa tiilan sa Bukid sa Golgatha. Tan-awa ang 

duha ka kawatan nga nagbitay duol sa krus sa atong Ginoong Jesu-

Kristo. Sa ilang katapusang mga gutlo, usa ka diosnong pagkabahin  

hapit na mahitabo. Ang usa ka tawo mitalikod kang Kristo, apan ang 

usa nagtuaw, "Ginoo, pasayloa ko." Kaniya, si Jesus mitubag, "Karong 

adlawa ikaw makig-uban kanako sa paraiso." 

 

Kini usa ka gutlo sa diosnong pagkabahin nga nagtino sa walay katapu 

san nga destinasyon sa duha ka tawo. Ang matag tawo sa kalibutan 

nag-atubang sa susama nga desisyon - nagalakip kanimo. 
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KAPITULO 16 
 

TUGOTI NGA ANG PAGKABIN MAGSUGOD 
 

Ikaw adunay diosnong destinasyon - labaw sa kinaiyahan nga katuyo 

an, usa ka rason sa pagkaanaa - ug kini mahitabo lamang kung imong 

tugotan ang labaw sa kinaiyahan nga pagbahin sa gahum sa Dios nga 

mamuhat sa imong kinabuhi nga imong maabot kini. 

 

Mawala Kining Tanan, Mabatonan Kining Tanan 

 

Ikaw makapamugos sa imong kaugalingong dalan, makahupot sa 

imong gihunahuna nga imoha, ug mawad-an sa tanan sa katapusan. 

Hunahunaa kini nga mga pananglitan: 

 

-Samson, kinsa nakaangkon sa babaye nga iyang nagustohan, apan 

nawad-an sa iyang reputasyon, iyang kagawasan, iyang kusog, iyang 

ministeryo, iyang mga mata, ug iyang kinabuhi. 

 

- Si Haring Saul, nga nakaangkon sa gingharian apan sa mahakogong 

paghawid niini wala gayud makaamgo nga kini iya sa Ginoo. Iyang 

gitapos ang iyang kinabuhi ingon nga gisakit ug naghikog nga tawo. 

 

-Ananias ug Safira, nga naghunahuna nga sila makapadayon sa ilang 

mga kadaugan ug namakak aron mahimo kini, apan sa pagbuhat sa 

ingon nawad-an sa ilang kinabuhi. 

 

-Demas , kinsa nahigugma sa karon nga kalibutan sa hilabihan ug siya 

mitalikod sa iyang espirituhanong destinasyon. 

 

-Judas, kinsa nakabaton ug panalapi ug kadungganan uban sa relihi 

yosong  mga lider apan nawad-an sa iyang kinabuhi ug sa iyang kalag. 

 

Karon tagda kini nga mga panig-ingnan sa Biblia niadtong nawad-an 

sa tanan ug bisan pa nakabaton niining tanan: 
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-Abraham, kinsa mibiya sa iyang panimalay, pamilya, ug nasud pina 

agi sa pagtoo. Siya nahimong amahan sa mga nasud ug usa ka patri-

arca sa Israel. 

 

-Jose, kinsa nawad-an sa iyang relasyon sa iyang amahan ug sa iyang 

mga igsoon ug nahimulag sa iyang yutang natawhan, sa iyang kagawa 

san, sa iyang mahal nga kupo, ug sa iyang reputasyon. Siya nahimong 

bantugang lider ug giluwas ang kalibutan gikan sa gutom. 

 

-Esther,  mibiya sa bugtong paagi sa kinabuhi nga iyang nahibaloan 

ug usa ka uyoan nga gihigugma aron maluwas ang nasud sa Israel 

gikan sa pagkapuo. 

 

-Juan Bautista, kinsa nawad-an sa iyang kinabuhi alang sa ebanghel 

yo, nag-andam sa dalan alang sa pinakadakong pinadayag nga  gihatag: 

ang Dios diha sa unod mianhi, mipuyo uban kanato, ug namatay alang 

sa mga sala sa kalibutan. 

 

-Ang Apostol Pablo nawad-an sa iyang relihiyosong kahimtang ingon 

nga Fariseo sa dihang siya midangop kang Kristo. Sulod sa mga katu 

igan sa iyang pagpangalagad siya gibato ug gibiyaan nga daw patay, 

nalunod, gibilanggo, gitonton latas sa mga paril, ug nag-antus sa 

pagkawala sa tanang mga butang. Bisan pa niana, mas daghay nasulat, 

mas daghay nasangyaw, ug mas daghay nabiyahi kay kang bisan kin- 

sang magtotoo sa Bag-ong Tugon nga mga kapanahonan. 

 

Si Pedro,  mibiya sa propesyon nga iyang gimahal - pagpangisda - 

apan gigantihan uban sa mga tawo inay nga isda. Siya nahimong espiri 

tuhanong amahan sa unang iglesia. 

 

-Si Apostol Juan,  gibilanggo nga nag-inusara sa biniyaan nga isla, 

nagsulat sa usa sa pinakadako nga mga pinadayag nga gihatag bahin sa 

mga panghitabo sa katapusang kapanahonan. 

 

Kini nga mga kalalakin-an ug kababayen-an sa Dios nakasinati ug dag- 

ko nga kapildihan, apan gihimo sa Dios ang tanang negatibo nga ka 

himtang alang sa kaayohan. Siya makahimo sa sama niini alang kani 

mo. 
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Gitudlo Sa Dios 

 

Sa dihang nadawat ni Jeremias ang iyang tawag sa propetikanhong 

pagpangalagad, ang Dios  nagpahayag... 

 

 ... Sa wala ko pa ikaw giumol sa tiyan naila ko na ikaw; ug sa 

 wala pa ikaw mogula gikan sa tagoangkan gibalaan ko na 

 ikaw, ug gitudlo ko ikaw nga  manalagna ngadto sa mga nasud. 

 Unya miingon ako: Oh Ginoong Jehova! Ania karon, ako dili 

 mahibalo nga  mosulti; kay ako usa ka bata lamang. Apan si 

 Jehova miingon kanako, ayaw pag-ingon, ako usa ka bata: kay 

 kang bisan kinsa nga ikaw paadtoon ko ikaw moadto, ug bisan 

 unsa nga akong igasugo kanimo igasulti mo. (Jeremias 1: 4-7) 

 

Ang Dios adunay plano alang kang Jeremias sa wala pa siya naporma 

sa tiyan sa iyang inahan. Siya nailhan sa Dios, gitudlo sa Dios, ug giba 

laan sa Dios - gigahin - ingon nga manalagna sa wala pa siya matawo. 

 

Ang tawag ni Jeremias gikan sa Dios wala mahitabo hangtud nga siya 

mga 20 anyos na ang panuigon sa paghari ni Haring Josias. Sa diha 

nga ang tawag miabot sa pag-alagad, si Jeremias adunay daghang mga 

rason: "Dili ako maayong mamumulong. Kinsa ako? "Ang Kasulatan 

nagrekord" apan ang Ginoo  miingon "- ug kana mao ang nakahimo sa 

kalainan. Dili ang gisulti ni Jeremias mahitungod sa iyang kaugali 

ngon, apan unsa ang gisulti sa Dios mahitungod kaniya. 

 

Ang Dios nakaila kanimo, usab, bisan sa wala pa ikaw naumol sa tiyan 

sa imong inahan. Siya nagmugna ug espesyal nga plano alang sa 

imong kinabuhi: 

 

 Kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga akong gihunahuna 

 alang kaninyo, nagaingon si Jehova, "mga hunahuna sa pakig 

 dait, ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa 

 inyong kaugmaon. " (Jeremias 29:11, NIV) 

 

Mahimo tingali nga ikaw adunay daghang mga pasangil, sama sa gihi 

mo ni Jeremias, kung nganong dili nimo matuman ang imong destina 

syon, apan dili ang imong gisulti apan unsa ang gisulti sa Dios nga 

may kalabutan. Ikaw gilain sa Dios sa wala pa ikaw naumol sa tagoang 

kan. Ang pangutana mao, imo bang dawaton kining diosnong pagka 

bahin? 
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Kini Mao Ang Imong Katuyoan 

 

Sa dihang giluwas sa Dios ang Israel gikan sa Ehipto, siya miingon 

kanila: 

 

 Kamo nanagpakakita sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug 

 giunsa ko kamo pagdala sa mga pako sa agila, ug gidala ko 

 kamo nganhi kanako. Busa karon, kong kamo magapatalinghug 

 sa akong tingog, ug magabantay kamo sa akong tugon, nan 

 kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa 

 kinataliwad-an sa tanang mga katawhan:  kay ang tibook nga 

 yuta ako man: Ug kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian 

 sa mga sacerdote, ug usa ka balaan nga nasud. Kini mao ang 

 mga pulong nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. 

  (Exodo 19: 4-6) 

 

Ang Dios nagbulag sa Israel gikan sa Ehipto aron sila mahimong usa 

ka talagsaon nga bahandi, usa ka gingharian sa mga sacerdote, ug 

nasud nga balaan. Sa mga magtotoo sa Bag-ong Tugon, si Apostol 

Pedro mipahayag: 

 

 ... Kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasacerdote,  

 balaang nasud, katawhan nga nakaugalingon sa Dios; aron 

 igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagta 

 wag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingala 

 hang kahayag. (1 Pedro 2: 9) 

 

Ikaw gitudlo ingon nga kabahin sa harianong pagkasacerdote sa mga 

magtotoo, nga giluwas gikan sa kangitngit sa sala, ug gilain alang sa 

pagpasidlak sa Dios ngadto sa nawala ug himalatyon nga kalibutan. 

Ang katapusang sugo ni Kristo sa iyang mga sumusunod mao: 

 

 Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang 

 tanang kanasuran, sa pagpamautismo kanila  sa ngalan sa 

 Amahan, ug sa Anak, ug sa Balaang Espiritu: Magatudlo 

 kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga gisugo 

 ko kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo kanunay 

 hangtud sa katapusan sa kalibutan. Amen. (Mateo 28: 19-20) 
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Ang mandato sa tanang mga magtotoo managsama: Lakaw ngadto sa 

kalibutan uban sa Ebanghelyo. Ang uban mohimo niining balaang 

mandato pinaagi sa pagtukod sa mga dagkong simbahan, pagsulat sa 

mga libro nga pangkristiyano, o pagsulat sa musika sa pagsimba. Ang 

uban makatuman niini sa pagsangyaw o pagtudlo sa Pulong sa Dios. 

Ang uban magpabilin sa puloy-anan sa pagpangalagad, samtang ang 

uban mongadto sa langyaw nga mga nasud, nagabiya sa tanan tungod 

sa tawag. 

 

Ang mga pagkabahin nga imong mahibalag sa dalan padulong sa 

imong destinasyon dili walay katuyoan. Kini gipasiugdahan sa Dios 

alang sa imong proteksyon, alang sa espirituhanong pag-uswag, alang 

sa kaluwasan gikan sa sala, ug aron mapreserbar ka gikan sa dili 

maayong mga relasyon. Silang tanan langitnon nga gitudlo nga mga  

pagkabahin aron maabot nimo kining dakong mandato. Pagkat-on sa 

pag-ila ug malipayong pagdawat niining diosnong  pagkabahin. 

 

Lakang Ngadto Sa Katubigan 

 

Sa dihang ang nasud sa Israel nagbarug sa mga kadaplinan sa Suba sa 

Jordan ug gipanid-an ang ilang Gisaad nga Yuta sa pikas bahin, ang 

kusog nga agos nagpakita sa lig-on nga babag sa ilang padulngan. Ang 

Dios miingon kang Josue sa pagtudlo sa mga katawhan: 

 

 Ug kini nahitabo, sa diha nga nahidapat ang mga lapalapa sa 

 mga tiil sa mga sacerdote nga nanagyayong sa arca ni Jehova, 

 ang Ginoo sa tibook nga yuta, ang mga tubig sa Jordan maha 

 bulag, bisan ang mga tubig  nga manaug  gikan sa ilaya , ug 

 sila mohunong diha sa usa ka pundok. Ug nahitabo sa diha nga 

 namahawa na ang mga tawo sa ilang mga balongbalong, aron 

 sa pagtabok sa Jordan, ang mga sacerdote nga nanagyayong 

 sa arca sa tugon,  sanglit sila nanag-una sa katawhan, ug sa 

 nangabot na sa Jordan ang mga nangyayong sa arca ug ang 

 mga tiil sa mga sacerdote nangatuslob na didto sa daplin sa 

 suba ( kay ang Jordan nag-awas man sa tanan niyang mga 

 daplin sa panahon sa ting-ani), nga ang mga tubig nga miabot 
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 gikan sa ilaya mihunong ug mialsa sa usa ka pundok, halayo 

 kaayo gikan sa Adan ang lungsod nga anaa tupad  sa Zaretan, 

 ug kadtong mga nagapadulong sa dagat sa kapatagan, bisan 

 ang Dagat nga Asin, nahabulag, ug ang mga tawo nanabok 

 ngadto sa Jerico. Ug ang mga sacerdote nga nanagyayong sa 

 arca sa tugon ni Jehova nanagpanindog nga malig-on sa yuta 

 nga mamala sa taliwala sa Jordan; ug ang tibook Israel ming- 

 tabok sa yutang mamala, hangtud ang tibook nasud nahurot sa 

 paglabang sa Jordan.  (Josue 3: 13-17) 

 

Unsa kaha kon ang mga sacerdote wala mohimo nianang unang mga 

lakang? Unsa kaha kon sila miingon, "Ang suba lawom kaayo! Wala 

kita makakita ug agianan patabok. Magpabilin na lang kita dinhi ug 

magpuyo kung asa kita. "Kon sila mitubag niini nga paagi, sila unta 

nagkinabuhi nga "nagpuyo" alang sa tibook kinabuhi - ang matang sa 

kinabuhi nga wala magkinahanglan sa diosnon nga pagkabahin sa 

kusog nga mga katubigan. 

 

Apan sa sugo sa Dios, ang mga pari milakang sa unang lakang, nga 

nagayayong uban kanila sa pinadayag nga presensya sa Dios diha sa 

Arca sa Tabernaculo. Kung magpadayon ka sa sugo sa Dios inubanan 

sa iyang presensya, ang kusog nga tubig sa matag negatibo nga 

kahimtang mapikas sa atubangan nimo. Apan kinahanglan nimo nga 

molakang sa una nga lakang ug, kung ang diosnong pagkabahin 

mahitabo sa imong kinabuhi, kinahanglan nimo kining dawaton 

pinaagi sa pagtoo ug sa pagdawat niini inubanan sa pagsalig. Kini mao 

ang dalan sa imong destinasyon. 

 

Nagabiya Sa Tanan Alang Sa Tawag 

 

Si Jesus miingon: 

 

 Kong may  bisan kinsa  nga moanhi kanako ug dili magdumot 

 sa iyang [kaugalingong] amahan ug inahan [sa diwa nga 

 walay pagtagad sa o kadugo nga nagsalikway kanila kon itandi 

 sa iyang tinamdan sa Dios] ug [sa susama] sa iyang asawa ug 

 mga anak ug mga igsoong lalaki ug babaye - [oo] ug bisan pa 

 sa iyang kaugalingon nga kinabuhi usab - dili siya mahimong 

 akong tinun-an. Bisan kinsa nga dili molahutay ug magpas-an  
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 sa iyang kaugalingong krus ug magsunod (sunod) kanako dili 

 mahimong akong tinun-an. (Lucas 14: 26-27, AMP) 

 

Ang tawag sa pagsunod mahal. Ang dalan nga imong agian hiktin, ug 

usahay ang dalan malisud. Alang sa tawag, ikaw tingali mibiya sa 

tanan.  Ikaw maglakaw nga mag-inusara. Mahimo ikaw tawgon nga 

molakaw sa laing dalan gikan sa uban sa imong palibot. 

 

Ingon nga tinuod nga mga magtotoo, gilain alang sa iyang mga 

katuyoan, hinaut nga kita motuaw gikan sa kahiladman sa atong 

pagkatawo, "Oh Ginoo, ibulag kami gikan sa sala, sa unod, sa atong 

mga panimalay ug mga bahandi, mga higala, heyograpiyanhong 

nahimutangang mga dapit - bisan sa atong mga minahal, bisan unsa pa 

ang gikinahanglan aron sa pagtuman sa imong mga katuyoan. " 

 

Ang matag diosnong  pagkabahin nga nasinati sa imong espirituhanong 

panaw - - ang matag masakit nga panamilit o panagbulag sulod sa 

kabubut-on sa Dios - mahimong takus niini. Si Jesus miingon: 

 

 ... Ako moingon kanimo nga sa pagkatinuod, walay bisan kinsa 

 nga mibiya sa balay o asawa o mga igsoon o ginikanan o mga 

 anak tungod sa gingharian sa Dios. Nga dili makadawat nii 

 ning panahona sa labaw pa, ug sa panahon nga palaabuton, 

 sa kinabuhi nga walay katapusan. (Lucas 18: 29-30, AMP) 

 

Busa uban sa kalipay kita motuaw, "Tugoti Nga Ang Pagkabahin 

Magsugod!" 

 

 

 

 

 

 

Alang sa dugang nga espirituhanong mga kapanguhaan  kontaka 

ang: Harvestime International Network 

http://www.harvestime.org 
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