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PAGSUSI GIYA 12
Bisan Asang Prisensya Sa Manluluwas

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

bato.
Dili ba maanindot kon tagsa-tagsa kanato makadungog sa pagtawag sa Dios sa atong Ngalan?  Dili ba 

kini dako nga kalipay nga ang Dios maoy atong suod nga kauban.  Kon sa aktual kita magalingkod kauban 
kaniya ug makigsulti mahitungod sa atong panlimbasog ug atong mga damgo?

1.  WALAY LIMITE NGA PAG-DUOL NI JESUS
Motoo ta’g sa dili, mas makaduol ta ni Jesus karon kay sa kaniadto kon siya sa aktual nagpuyo dinhi 

uban kanato ingon nga makita nga tawo.  Maana-a si Kristo sa unod sa atong lungsod nakig-uban kanato 
pagka-anindot gayud. Apan hunahuna-a ang bagang duot sa katawhan nagduot sa paglantaw kang Jesus.  
Hunahuna-a ang mga demanda, mga yango-ngo sa iyang panahon.  Kita makahino sa mas maayo sa pipila 
lang ka minuto sa direkta nga pakigsulti ngadto kaniya sa tibuok tang kinabuhi.

Si Kristo nangandoy nga makultibar ang atong personal nga relasyon sa matag usa kanato.  Mao ning 
usa ka rason nganong mibiya siya sa kalibutan alang sa pinasahi nga pagministeryo didto sa langit nga 
magatugot kaniya sa pagduol kanato nga mas suod sa matag usa kanato kada adlaw.  Tungod kay si Jesus 
dili limitado sa usa lang ka dapit sama kaniadto nga dinhi pa siya sa yuta, pinaagi sa Spiritu siya karon duol 
na paggiya sa kinabuhi sa matag usa nga andam sa pagduol kaniya.  

“Ug tan-awa, AKO MAGAUBAN KANINYO KANUNAY hangtud sa katapusan sa kapana-
hunan.”—Mateo 28:20. 

Unsay gibuhat ni Kristo didto sa langit nga nakahimo alang kaniya nga “maga-uban kanato kanunay?”  
“Busa sanglit ADUNA MAN KITAY DAKUNG LABAW NG SACERDOTE nga nakalatas sa 

kalangitan, SI JESUS ANG ANAK SA DIOS pangusgan ta pagkupot ang atong tinuohan.  Kay 
ang atong labaw nga Sacerdote dili siya usa nga dili arang mabati sa pagkalooy kanato sa 
atong mga kaluyahon, hinonoa wala makasala. Sa ingon niana, uban sa pagsalig manuol kita sa 
trono sa grasya, aron makadawat kita’g kalooy ug makakaplag kita’g grasya nga makatabang 
kanato sa panahon sa pagpanginahanglan.”—Hebreohanon 4:14-16 

Timan-i ang kasiguruhan nag ana-a si Jesus ingon nga atong personal nga representante sa langit. “Gi-
tintal sa bisan unsang paagi, sama da kanato”. Nalooy, mibati sa atong mga kaluyahan.” “Mitabang kanato 
panahon sa atong panginanghanglan.” Uban ni Jesus ingon nga atong labaw ng Pari kita wala na mahilayo 
gikan ka niya didto sa langit;

Si Kristo magapaduol kanato ngadto sa presensiya sa Dios. Way katarungan nga kita giduol aron sa 
paghangyo diha sa trono sa grasya uban ang dakung pagsalig.” 

Unsa nga dapit ang gipuy-an ni Jesus didto sa Langit? 
“Apan sa nakahimo sa si kristo sa usa ka paghalad tungod sa sala alang sa tanang kapana-

honan siga INILINGKOD SA TOO ( NGA  TRONO) SA DIOS.”—( Heb. 10:12) 
Ang buhi nga Kristo—kinsa makasabut maoy atong personal nga representante didto sa trono “sa 

toong kamot sa Dios.”
Giunsa pag andam sa kinabuhi ni Jesus nga siya mahimong atong Pari?  
“Busa gikinahanglan nga pagahimoon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang 

mga igsoon aron mahimo siyang maloloy-on ug kasaligan labaw nga  sacerdote diha sa pag-
pangalagad alang sa Dios, sa paghimog halad-pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. Kay 
maingon nga siya gayud naka-antus man sa diha nga gitintal siya, nan, MAKAHIMO SIYA SA 
PAGTABANG kanila nga mga ginatintal.”—Hebreohanon 2:17,18.  

 Atong “igsoon” Kinsa nakapahat sa atong pagkatawhanon “gitintal” sama kanato karon ato nang 
labaw nga pari didto sa too nga trono sa Dios. “Gihimo sama” kanato, nasayod siya sa atong dangatan.  Siya 
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kanhi gigutom, giuhaw, gitintal, ug gikapoy.  Siya nagbati alang sa panginahanglan sa kalooy ug pagsabut.  
Apan labaw sa tanan, si Jesus angayan nga atong labaw ng Pari tungod kay siya nagpakamatay aron 

“mahimong kabayaran” alang sa tanan  natong kasal-anan.  Iyang gibayaran ang bili sa atong mga sala 
pinaagi sa pagpakamatay alang kanato.  Mao kini ang mensahe, ang ebangelyo, ang maayong balita alang 
sa tanang nilalang bisan asa ug alang sa tanang panahon. 

Usa sa atong Bible School Director nagpahat niini nga kasinati-an: “sa dihang tres anyos na ang among 
kamanghuran nga anak nga babaye, naipit ang iyang tudlo sa mapilo-pilo nga bangko, ug na buak ang 
bokog, sa  gidala namo siya sa doctor, ang iyang singgit ug hilak sa kasakit nakapasigi sa among kasing-kas-
ing. Ug gibati kini sa among lima ka tuig nga anak , ug dili nako malimtan ang iyang mga pulong human  
maatiman sa  doctor ang iyang manghod, nga  nag-ingon  samtang naghilak.” Daddy, maayo unta ang ako 
nalang tudlo ang naipit.”  

Sa dihang nilalang dugmukon tungod sa sala ug gihukman sa walay katapusan nga kamatayunm si 
Jesus miingon “Amahan ko, unta ako na lang, ”ug gihatag sa Amahan ang pangandoy ni Jesus sa Krus  ang 
atong Manluluwas nakasinati sa matag kaguol nga atong giantus ug mas daghan pa!

2.  ANG EBANGHILYO SA DAANG TOGON
Sa dihang ang katawhan sa Israel nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai, Ang Dios nagmando kang Moi-

ses sa pagtukod sa temporaryo nga santuaryo alang sa pagsimba sumala sa sumbana nga gipakita kanimo 
(MOISES) didto sa Bukid” (EXO. 25:40) dul-an sa 500 ka tuig ang milabay, ang dako nga templo ni Haring 
Solomon gialisdan temporaryo nga santuaryo. Ug ang templo nga gitukod sama gayud  sa plano sa tempo-
raryo nga (Templo) Santuaryo.

Sa dihang gihatagan si Moises sa Dios sa kamanduan pagtukod sa Santuaryo, unsay pinasahi nga 
katuyuan nga anaa sa iyang  hunahuna? 

 “Ug pabuhaton mo sila ug usa ka balaang poloy-anan alang kanako aron MAGAPUYO SA 
TALIWALA NILA”—(EXODO 25:8)

Sala maoy hinungdan sa makasusubong panagbulag tali sa katawhan  ug sa Dios. Ang santuaryo, 
dayon templo, mahimong sentro sa relihiyosong pagkinabuhi ug pagsimba panahon sa daang togon. Matag 
buntag ug gabii ang katawhan magakatigum palibut sa santuaryo mga makigdugtong uban sa Dios pag-
ampo, aron (Lukas 1:9-10) pag-angkon sa mga saad sa Dios:  “Ako makigtagbo kanimo” (Exodu 30:6).

Ang Daang Tugon nagatudlo sa samang ebanghilyo sa kaluwasan maingon man sa bag-ong alang 
kanato ug nagministeryop nganhi kanato ingon nga atong labaw ng Pari didto sa langitnon nga santuaryo.

3.  ANG PAGMINISTERYO NI JESUS ALANG KANATO GIPADAYAG 
DIHA SA  SANTUARYO:
Ang Santuaryo ug ang mga pagserbisyo gi-padayag  sa ginabuhat karon ni Jesus didto sa langitnong 

templo, ug unsay iyang  gibuhat karon dinhi sa yuta aron pagsankop ug paggiya sa matag usa  kanato sa 
atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.

Tungod kay ang yutan-on nga santuaryo nagsumbanan man  sa Langitnon nga templo, kini landong 
sa langitnon nga  santuaryo  diin si Kristo karon nagministeryo: EXO. 25:40 naghulagway sa mga serbisyo 
og seremonyas dadto sa santuaryo sa kamingawan sa dako nga detalye. Ang mubo nga hulagway sa mga 
kagamitan sa santuaryo  makita sa bag-ong tugom: 

“Ang nahaunang  pakigsaad  may kalagdaan bahin sa pagsimba ug sa yutan-ong dapit nga 
balaan. Kay diha may giandam nga usa ka tabernaculo, ang pangunahan, diin diha tungtun-
ganan sa lamparahan, ug lamisa ug ang mga tinapay ng gibutang sa atubangan sa Dios; kini 
gitawag nga dapit nga balaan. Sa luyo sa ikaduhang tabil diha ang tabernaculo nga gitawag 
labing balaan, nga bini diha ang bulawan halaran nga insinsohanan ug ang arka sa pakigsaad, 
nga hinal-upan og bulawan sa tanan bahin niini, diin gibutang ang tibud nga bulawan sa tanan 
nga sa sulod niini diha ang mana. Ug ang kang Aaron nga sungkod nga nanalingsing, ug ang mga 
papan nga gisulatan sa pakigsaad. Sa ibabaw niini diha ang mga kirubin sa himaya, nga nana-
glandang sa dapit nga pasig-ulian.”—(HEBREOHANON 9:1-5) 

Ang Santuaryo adunay duha ka kwarto, ang balaang dapit ug labing balaang dapit.  Ang hawanan atua 
atubangan sa santuaryo.  Sa kwiti sa hawanan nagbarug ang altar nga bronse diin ang mga pari maghalad 
ug mga sakripisyo ug ang plangana diin sila manghugas.

Ang mga halad diha sa bronze nga altar nagsimbolokang Jesus, nga pinaagi sa kamatayon sa krus nahi-
mong “Ang Karnero sa Dios” nga nagkuha sa sala sa kalibutan! “ ( Juan 1:29) sa dihang ang naghinulsol nga 
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makasasala moduol sa altar uban sa iyang halad ug mosugid sa iyang sala, madawat niya ang kapasayloan 
ug paglimyo.  Sa samang paagi, ang makasasala karon makabaton ug kapasayloan ng paglimpiyo pinaagi sa 
dugo ni kristo ( 1 Juan 1:9)

Diha sa unang lawak kon balaang dapit ang pito ka kandilaryo nagasiga sa walay undang, nagkahulu-
gan si Jesus nga walay undang, “Kahayag sa kalibutan”. Ang lamesa nga may tinapay nagkahulugan siya 
ang katagbawan sa atong physical ug spiritual nga kagutom ingon nga “Tinapay sa kinabuhi. ( Juan 6:35)

Ang bulawan nga altar sa insenso nagkahulugan ang ministeryo sa pag ampo ni Jesus alang kanato 
diha sa presensya sa Dios ( Pinadayag 8:3,4 )

Ang ikaduhang kwarto, kon  labing balaang dapit, anaa ang bulawan nga arka sa pakigsaad – nagsim-
bolo sa trono sa Dios. Ang tabon sa pasig-uli  kon lingkoranan sa kaluoy, nagreoresenta sa pagpatiwala ni 
kristo  ang atong labaw ng Pari, nga nag patiwala sa mga makasasala nga katauhan nga nag lapas sa kasu-
guan sa Dios.  Ang duha sa papan sa bato sa napulo ka  mga sugo gibutang ubos sa lingkuranan sa kalooy.  
Ang bulawang chirubin sa himaya  naglandong sa ling kwanan sa kaluoy sa matag tumoy sa arka.  Ang 
mahimaya og  kahayag nag dan-ag niining duga ka cherubim nagsimbolo sa presinsiya sa Dios.

And kurtina nga nagtabon sa balaang dapit gikan sa panan-aw sa katawhan samtang ang kaparian  
nagministeryo alang kanila didto sa hawanan.  Ang ikaduhang kurtina sa atubangan sa labing balaang dapit 
nagtabon sa ikaduhang kwarto gikan sa mga pari nga misulod sa unang kwarto sa Santuaryo.

Sa pagkamatay ni Jesus, unsay nahitabo sa kurtina?
 “Ang tabil sa templo nagisi sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos.” —Mateo 27:51
Ang labing balaan  nga dapit nagpadayag sa pagkamatay ni Jesus.  Human namatay si Jesus walay tabil 

nga nag-ulang sa Dios ug sa sincero nga magtotoo; si Jesus mismo ang atong labing labaw nga Pari nagdala 
kanato ngadto sa presensiya sa Dios.  Aduna kita’y kadugtungan ngadto sa trono  sa langit tungod ni Jesus 
nga atong Labaw nga Pari sa to-ong kamot sa Dios. Si Jesus ang nakapahimo kanato nga makaduol ngadto 
sa presensiya sa Dios – ngadto sa kasingkasing sa Amahan sa Gugma.”  

4.  ANG PAGPADAYAG NI KRISTO SA IYANG KAMATAYON ARON 
PAGLUWAS KANATO.
Ingon nga ang yutan-ong Santuaryo nagserbisyo nga landong sa langitnon nga templo diin si Jesus nag-

alagad karon alang kanato, ang  mga serbisyo nga gihimo dinhi sa yutan-ong Santuaryo, kopya ug landong 
lamang kini sa serbisyo didto sa langit (Heb. 8:5 ) apan adunay makatarunganon nga kalainan: ang mga 
pari nga nagserbisyo sa yutan-ong Santuaryo dili sila sa ilang kaugalingon makapasaylo sa sala, apan didto 
sa krus  si Jesus “Nagpakita sa makausa alang sa tanan sa katapusan sa kapanahunan aron pag wagtang sa 
sala pinaagi sa iyang paghalad.”  (Heb. 9:26) 

Ang daang tugon sa Leveticos naghulagway sa detalye  sa serbisyo nga gipadala sa santuaryo. Ang 
mga seremonyas gibalhin ug ang tinuig nga serbisyo ( sa giya 13 ang tinuig nga serbisyo).

Diha sa matag adlaw nga serbisyo, ang mga pari maghalad alang sa individual ug alang sa tibuok 
kongregasyon kon ang tawo makasala, siya magdala sa walay buling nga mananap ingon nga halad  sa sala.  
“Ibutang ng iyang mga kamot sa halad sa sala ug ihawon diha  sa dapit sa halaran sa sinunog.” (Lev. 4:29)

Ang sala sa makasasala kinahanglan matransfer ngadto sa walay sala nga mananap pinaagi sa pag-
sugid sa sala ug ang pagbutang sa mga kamot. Kini nagsimbolo kang kristo nga nagkuha sa adtong mga 
sala didto sa calbaryo. Ang walay sala nahimong “sala alang kanato” (II Cor. 5:21) ang gisakripisyo nga 
mananap kinahanglan patyon ug ang dugo i-ula tungod kay nagatudlo kini ngadto sa labaw nga silot nga 
giantos ni Kristo sa krus

5.  NGANO MAN NGA ANG DUGO?
“Kon walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan” ( Heb. 9:22 ) unsay nahitabo sa daang tugon nga 

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

6.  ANG PAGPADAYAG SA KINABUHI NI JESUS SA PAGLUWAS 
KANATO.
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Unsang adlaw-adlaw nga ginbuhaton ni Jesus didto sa Langitnon nga Templo? 
 “Busa sa tanang panahon( sa walay katapusan) siya aron makaluwas sa mga maduol 

(Kaniya) sa Dios pinaagi kaniya, SANGLIT BUHI MAN SIYA SA KANUNAY ARON SA PAG-
PANGAMOYO ALANG KANILA.”—(Hebreohanon 7:25)

Si Jesus karon buhi aron pagpresentar sa iyang dugo, sa iyang paghalad tungod kanato. Karon siya 
nagbuhat sa makugihon gayud aron sa pagluwas sa matag nilalang gikan sa katalagman sa sala. Ang uban 
sayop sa ilang pangagpas nga, ingon nga atong tigpataliwala, si Jesus atoa sa langit nagyango-yango sa 
matig-a nga Dios aron kita mapasaylo gani ang Dios mismo mao nalipay pagdawat sa iyang anak nga nag-
sakripisyo alang kanato.

Ingon nga atong labawng Pari didto sa langit, si Kristo usab naghangyo uban sa katawhan. Siya naga-
tabang niadtong wala nay pagtagad ug pagbati nga makalantaw pag-usab sa grasya. Aron pagtabang niad-
tong nangbungkag nga mga makasasala paghupot sa paglaum sa ebangelyo, ug pagtabang sa mga tumotoo 
pagpangita’g dugang kadato sa pulong sa Dios ug dugang gahum sa pag-ampo.

Si Jesus naga-umol sa atong mga kinabohi nga mahi-ayon uban sa mga kasuguan sa Dios ug nagata-
bang kanato sa pag-ugmad sa mga kanaiya nga makabarog sa pagsulay sa kapanahunan.

Ang Dios nagpaubos dinhi sa kalibutan, ug karon, ingon nga labawng Pari ug Tigpataliwala, “Siya 
kanunay buhi” aron paggiya sa katawhan pagdawat sa iyang kamatayon alang sa ilang mga sala. Bisan 
tuod nga siya nagpasig-oli sa nahulog nga kalibutan diha sa Krus, siya dili makaluwas kanato kon dili nato 
dawaton ang iyang Grasya. Ang katawhan dili mawala tungod kay sila mga makasasala, apan tungod sa 
ilang pagdumili sa pagdawat sa pasaylo nga gihanyag ni Kristo Jesus.

Ang sala nakabungkag sa suod nga relasyon ni Adan ug ni Eba sa kalipay kauban sa Dios. Apan si 
Jesus nga kordero sa Dios, nagpakamatay aron paghigawas sa tanang katawohan gikan sa sala ug ipasig-uli 
kining nawala nga panaghigala.

Ikaw ba nakadiskobre kaniya ingon nga imong labawng Pari, kanang usa, kansa nagpakabuhi sa walay 
katapusan aron pagpadayon sa kasuod nga relasyon nganhi kanato?

Ang Sacripisyo sa kamatayon ni Kristo talagsaon nga walay sama ang langitnong sakripisyo ni Kristo 
walay ikatandi. Si Kristo lamang ang magadala sa Dios sa kasuod dinhi sa atong kiliran. Si Kristo lamang 
ang makahimo sa Balaang Spiriu nga magapuyo sa atong kasing-kasing. Iyang gihukasan ang iyang 
kaugalingon aron kita mapuno angay siya sa samang pakigsaad gikan kanato.

Ato siyang dawaton sa ti-unay ingon nga atong manluluwas ug Agalon sa atong kinabuhi.


