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PAGSUSI GIYA 20
Ang Secreto Sa Pagtubo Pinaagi Sa 
Panaghugoy-hugoy

Niadtong sayong bahin sa  tuig 1960, si Brother Andrew usa ka  tawo gikan sa Holland nagpa-
huyot sa Bibliya sa sudlanan sa iyang VW latas sa utlanan sa Romania nga maga-agi sa mga 
kumunistang mga guardia.  Mihunong siya sa  usa ka Hotel ug nag sugod pag-ampo sa Dios nga 
giyahan siya sa usa ka matinumanong gropo sa mga Kristo hanon – gropo sa mga makapahimu-

los sa mga kopya sa mga Balaang Sinulat.
Tapos sa semana si Andrew miduol sa tig-alagad sa maong hotel ug nangutana kung hain  siya makak-

ita ug simbahan.  Ang tig alagad mitan-aw kaniya  nga adunay diotay nga katingala ug mitubag . “wala 
kaayo kami daghang sama niana dinhi, aron masayod ka.  Gawas pa niana  dili nimo masabtan ang sinulti-
han. Wala ka ba masayod? Tubag ni Andrew, ang mga kristohanon adunay pinulungan nga masabtan bisan 
asang dapit sa kalibutan.” O, unsa man kana? Gitawag ug AGAPE,” 

Ang tig-alagad wala sukad makadungog mahitungod niini, gipasaligan siya ni Andrew, nga kini ang 
pinaka-anindut nga pinulungan sa tibuok kalibutan.

Nakakita si Andrew ug ubay-ubay nga  mga grupo sa simbahan sa maong dapit ug naningkamut sa 
pagpakigkita sa presidente ug sekretarya sa usa ka denominasyon.

Sa walay suerte bisan taliwala nga si Andrew ug kining mga tawhana makasabut sa pipila ka nga 
sinultihan sa Uropa, apan ilang namatikdan nga wala silay butang nga susama.  Busa  nanlingkod  lang sila 
nga nagtinan-away.  Nagpanaw si Andrew uban sa iyang bililhong karga sa daghang mga milyas uban ang 
kakuyaw, apan walay nasayud kong kining mga tawhana nga iyang kauban matuod ba nga mga kristoha-
non mga spiya ba sa gobyerno.

Sa katapusan namatikdan niya ang usa ka Romanian nga Bibliya sa usa ka lamesa sa opisina. Mikuot sa 
Andrew sa iyang bulsa ug gikuha ang iyang Dutch nga bibliya.   Iyang gipakli sa I Corinto 16:20 ug gipataas 
aron  makita sa dayag, iyang gitudlo ang  ngalan sa libro, aron ila kining maila.  Diha-diha ang ilang mga 
dagway nangailipay.  Dali nilang nahipalgan ang susamang kapitolo ug bersikolo diha sa ilang Romano nga 
Bibliya ug gibasa. “Ang tanang mga Igsoon nangumosta ka ninyo.  Pag pangumostahay kamo ang usa sa 
pinaagi sa balaan nga halok.

Ang mga tawo mipahiyom usab kang Andrew. Unya usa kanila mitan-aw sa ilang Bibliya ug iyang na-
kaplagan ang Proberbio 25:25.  nakaplagon usab ni Andrew ang bersikolo ug nagaingon  “ Ingon sa bug-naw 
nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag.  Mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta.

Kining mga tawhana milungtad sa  tunga sa oras nga paghisgot ug pagpahat sa mga pulong sa Balaang 
kasulatan.  Nalipay kaayo sa maong panag-kauban nga wala moila ug kultura, mikatawa sila hangtud 
migawas ang mga luha sa ilang mga mata.

Nasayran ni Andrew nga karon iyang nakaplagan ang iyang mga kaigsuonan, sa dihang iyang gipakita 
ang gikarga nga mga Bibliya, ang mga Romanian hilabilan nilang lipaya nga nagsubli-subli sila sa paggakus 
kaniya.

Nianang gabhiona diha sa hotel, ang tig-abi-abi miduol kang Andrew nga miingon. Tan-awa akong 
gipangita ang “AGAPE” sa diksiyonaryo, walay ingon niana nga pulong.  Apan usa lamang kana ka grego 
nga pinulongan sa gugma.  Mitubag si Andrew, Tinuod kana” ako tong gihisgutan s tibuok hapon.  Imo 
bang nakaplagan ang matahum pinulongan?  Niining giya nga atong pagatun-an karon atong mahibaluan 
kon gin unsa sa Dios pagdala kanato ngadto sa Iyang dakong panon sa gugma.

1.  ANG IGLESYA GITUKOD ALANG PANAG-HIUSA
Si Jesus nagtukod sa Iglesya aron makab-ot ang pinaka-ubos nga panginahanglan sa tawhanong pag-

atiman ug pagsuporta.  Kitang tanan adunay mga panginahanglan.  Mao kana ang Iglesya, dapit diin kita 
managkauban magpasakop og magtinabangay ang usa  ug usa. Ang Balaang Kasulatan nagpadayag sa 
lig-ong Iglesya Apostolika diin nagatawag sa mga lalaki ug babaye sa usa ka malipayon nga panaghiusa 
panagkauban nga modangat ngadto sa labaw ng makagagahum: 

Kadto nga among nakita ug nadungog among ginamantala usab kaninyo, aron kamo usab 
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makabaton sa PAKIG-AMBITAY UBAN KANAMO; ug ang atong pakig-ambitay maoy PAKIG-
AMBITAY UBAN SA AMAHAN UG SA IYANG ANAK NGA SI JESU KRISTO.  Ug kami nagasu-
lat niini kaninyo aron MAMAHINGPIT ANG AMONG KALIPAY.”—(I Juan 1:3,4)

Usa ka katilingbanong mga kasing kasing nagkahugpong sa pakiglambigit ni Jesus ngadto sa usa’g usa 
makasinati sa kalipay nga bug-os silang tanan nangasulti’g sama nga pinulungan sa gugma.

 Ang mga Kristohanon mahimo lamang usa ka bahin sa panimalay nahimo silang mga igsoong lalaki 
ug babaye diha kang kristo, tungod kay ang tanan adunay susama nga spiritu.  Magkadaku ang panaghiusa 
sa pagtoo, magakalig-on ang bugkos diha sa mga kristohanon.

Ang mga membro sa Iglesya nga gitukod ni Jesus  ug sa mga apostoles gihiusa pagbugkos  sa panaghi-
usa usa sa mga hinungdan sa kakulang gahum ug ginalutos nga katilingban naka paukay sa kalibutan

2.  ANG IGLESYA NGA GITUKOD NI JESUS
Aduna bay Iglesya si Jesus, o ang tibuok pangagpas sa usa ka relihiyosong pundok usa lamang ka 

mugna/invento sa tawo? Si Jesus mitubag:
”Ug sa ibabaw niining BATO pagatukoron ko ang akong Iglesya, ug ang mga gahum sa ka-

matayan dili gayud makabuntog kaniya.”—(Mateo 16:18)
Si Jesus mao ang pundasyon nga bato, ang Batong patukuranan, sa iyang Iglesya.  Unsa ang pundok 

nga namugna ingon nga kabahin sa maong patukuranan? 
“Kamo nga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga profeta, nga 

niini si Jesukristo mao ang patukuranan”.—(Episo 2:20)
Unsa ang kalampusan ang nahimo sa dios sa dihang giwali na ang maayong balita? 
“Ug sa matag-adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas.”—Buhat 2:47.
Sa dihang gitukod ni Jesus ang Isglesya siya nagsaad nga “Ang gahum sa kamatayon dili makabuntog 

niini?” (Mateo 16: 18) ug ang Kristohanong Iglesya nagapabilin/nagapadayon.  Aduna siya’y labing gam-
hanan nga kaaway-nga gikan pa sa Romanhong mga emperador ngadto sa mga dektadoryang kumunista.

Apan ang dugo sa mga martir nahimong hinungdan  sa pagtubo niini nga mas malig-si.  Kon ang 
usa ka kristohanon pagasunogon diha sa sunugan o lain ibalhog ngadto sa mga Lion, adunay daghan ang 
mangabot aron sa pagpuli sa ilang dapit ang mga matahapon naghimo kutob sa ilang mahimo aron pagpa-
pas sa kristohanong Iglesya.  Apan ang kristohanong kamapanahunan sa modernong kalibutan.

Usa sa pinakadakong hagit nga miabut sa Iglesya mao ang pagdawat ingon nga opisyal nga relihiyon 
sa Emperyong Romano.  Ang Iglesya hilabihan nga pagtubo ug sa hinayhinay nadaldal ngadto sa kadautan, 
sama nga patay sa spiritu panahon sa manginit nga kasaysayan: Apan ang Dios sa kanunay nagatipig sa 
kadasig sa mga matinumanong magtotoo, diin panahon sa kalisdanan nagdan-ag sama sa bituon sa mangi-
ob nga kagabhion.

Gitandi ni Pablo ang relasyon ni Kristo sa Iyang Iglesya ngadto sa usa ka mapinangga-on ug mapan-
alipdanon nga bana sa iyang asawa.  (Epeso 5: 25-25) Ang Iglesya usa ka pamilya, diin ang matag miembnro 
nag-ugmad ug relasyon sa ilan isig ka miembro sa pamilya nga makapalambo sa ilang kaayohan. (EPISO 2:
19}

Si Pablo usab naghimo ug panig-ingnan sa Iglesya sama sa usa ka buhi nga lawas, diin si Kristo mao 
ang ulo niini. (Colosas 1:18).

Kung kita mabautismohan, magpamatuod kita sa atong pagtoo diha kang Jesus ug mahimong mga 
membro sa iyang “Lawas” nga mao ang Iglesya.

“Kay kitang tanan GIBAUTISMOHAN diha sa USA KA SPIRITU, aron mausa ka lawas.” (1 
Corinto 12:13)

Ang basahon sa Pinadayag naghulagway sa nabanhaw nga kristo nga nagalakaw diha sa mga Iglesya, 
nagpakita sa Iyang pag-amuma, ngadto kanila (Pinadayag 1:20, 12,13) wala suka isalikway ni kristo ang 
Iyang katawhan, ug dili gayod niya kini talikdan.

3.  ANG IGLESYA NGA ADUNAY KATUYOAN:
Ang pagtambong sa simbahan maoy mahinungdanon alang sa usa ka 
Kristohanon.  Kinahanglan nato ang suporta sa uban aron sa pagpadayon sa atong pagtoo nga buhi ug 

nagtubo.  
Ang Iglesya nagkinabuhi sa tulo ka mahinungdanong mga butang:
1) Ang Iglesya nagapanalipud sa kamatuoran.
Ingon nga “haligi ug pundasyon sa Iglesya” (1Tim. 3:15).  Ang Iglesya 
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nagaisa ug nagadepensa sa kamatuoran sa ios atubangan sa kalibutan.
Kita nagkinahanglan sa hiniusa nga kaalam sa ubang mga magtotoo aron pagtabang kanato sa pagtu-

tuk sa tinubhan sa kamatuoran diha sa kasulatan.
2) Ang Iglesya maoy ehemplo kon unsa ang grasya sa Dios makatabang alang sa mga makasasala.  Ang 

kausaban nga nahimo ni Kristo sa mga kinabuhi sa mga magtutoo nagahatag katungod sa Dios nga nag-
tawag kanato “Ngadto sa iyang kahibulongang Kahayag” (1 Pedro 2: 9).

3) Ang katawhan sa Dios maoy Iyang mga Saksi miining nagkinahanglan nga kalibutan.  Sa wala pa 
siya mobalik ngadto sa Langit, misaad si Jesus ngadto sa Iyang mga Tinun-an: 

“Apan managdawat kano sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mikunsad kninyo, ug 
mga saksi kon kamo sa Jerusalem, ug sa tibuok nga Judea us sa samaria, ug hangtud sa kinatu-
myan sa yuta”—(Buhat 1:8). 

Usa ka dakong kahigayonan alang sa Iglesya sa pagdala sa mensahe sa makalilisang gugma sa Dios sa 
Tibuok nga kalibutan.

4)  GITUKOD ALANG SA KALIG-ONAN
Ang Iglesya nga gitukod ni Kristo adunay siguro nga porganizsyon.  Ang 
usa mahimong i-apil o walay labut sa pgkamembro (Mateo 18:15-18).  Ang gitudto nga mga leader sa 

Iglesya sa Dios adunay buhatan sa kaulohan sa tibuok kalibutan maingon man sa lokal nga mga Iglesya 
(Buhat 8:14; 1Tim 3:1-13)

 Kon sila mabautismohan, ang mga magtotoo moipon organizado nga grupo. (Buhat 2:41-47).
Ang Iglesya magatuo alang sa madasigong pagsinabtanay. 
“Ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa 

mga maayong binuhatan, sa dilipagbiya sa atong panagtigum, ingon sa ginabuhat sa pipila, 
hinonoa sa PAGDASIG SA USA UG USA, ug ilabina gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa 
paghukom nagakahiduol na.”—(Hebreohanon 10:24-25) 

Unsay nahimo niining mahimsog nga pundok sa Iglesya ang matag miyembro nagtukod sa matag usa 
nga pagtoo, nagdinasigay ang usa ug usa.  Ang Dios nagtukod sa Iyang Iglesya aron paglig-on sa Iyang 
katawhan, ug aron pagserbisyo sa kalibutan.  Kita makabuhat pa ug daghan, nga hiniusa kay sa maginusara 
kita.  Sama panaglitan: Usa ka Iglesya Adventista, nagdala kita sa makuti ug halapad nga buhat sa pagpan-
ambal sa tibuok kalibutan-gikan sa kinapusoran sa ciudad nga pang-atiman sa maayong panglawas ngadto 
sa halayo nga Isla sa kasadpang pacipiko.

Ang atong buhatan sa Edukasyon, mga eskuelahan nagdala sa linibo ka mga kabattan sa kahibalo sa 
kinabuhi diha kang kristo-gikan sa uneversidad sa Loma-linda, nga nag-una sa pagbalhin sa kasingkasing 
(heart transplant) ngadto sa gagmay nga misyon school nga nakatas sa tibook Africa.  Nagdala kita ug mga 
kagamitan/pagkaon alang sa gutom ug sa mga kalamidad pinaagi sa ADRA.  Ang mga lokal nga Iglesya 
nagtabang pagbisti ug pagpakaon sa mga Kabus ug walay mga balay sa linibo ka mga Community Health 
Centers ug mga gropo sa Adventista nga magtotoo nakig-ambit sa mensahe sa kaluwasan sa kapin 200 ka 
mga nasud.  Kadto lamang organizado nga gropo sa mga dedikado nga mga kristohanon nga makahimo 
niini tibuok nga kalibutan nga bulohaton.

Si Kristo ug mga apostoles gitandi sa Iglesya nga usa ka lawas, ug gipasabut nga ang tanang bahin 
sa lawas gikinahanglan (I Corinto 12: 21-28).  Ang tanang bain sa lawas dili nagkapariho,  apan ang tanan 
mahinungdanon, ug ang tanan kinahanglan magabuhat og hiniusa.  Ang mata nga nahamulag sa lawas 
dili makakita.  Ang mata nga nahamulag sa lawas dili makakita.  Ang naputol nga kamot walay pulos. Ma 
kamot ka man, mata o tudlo, dili kita matiunay nga epektibo alang kang kristo kon sa atong kaugalingon 
lamang.  Ang pagkasakop sa Iglesya, ang pagkahiniusa ngadto sa ubang membro sa lawas, naga palig-on 
kanato nga mga kristohanon.

5.  ANG KALIPAY AGI SA PAGSIMBA
  Sa kahiladman sa atong mga kasingkasing nagpahipi ang pangandoy sa pagsimba sa Dios, ug kana 

nga panginahanglan malawos kon dili hatagan kahigayonan nga isulti ug ipamulong.  Unsay gibati sa salm-
ista kon siya magaadto sa dapit nga pagsimba?

 Unsay ikabahin sa musika diha sa publiko nga pagsimba? 
“Sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova; dumool kamo sa presencia niya nga may pag-

awit.”—(Salmo 100:2) 
 Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang paghatag us halad maoy husto nga paagi ug kabahin sa balaang 



82  PAGSUSI 

pagsimba.  
” Pagdala ug halad, ug dumool ngadto sa iyang mga sawang/hawanan.  Magsimba kamo 

kang Jehova sa katahum ug pagkabalaan:”—Salmo 96:8-9.
 Ang Pagtuon sa Bibliya ug pagwali maoy sentro sa bag-ong tugon nga pagsimba.  Nagsudod sa kang 

Pedro nga sermon sa adlaw sa Penticoste nga makita sa Buhat 2, ug gikan sa panahon sa mga repormasyon 
hangtud sa atong kaadlawan karon, kada dagkong relehiyosong katigiman ginabasi sa kasulatan nga pag-
panudlo ug pagwali.  Nganoman? Tunogd kay ang “Pulong sa Dios buhi ug nagalihok” nga mahait pa kay 
sa Ispada nga duha sulab.” (Hebreo 4:12-13).

6. UNSAY TARONG DIHA SA IGLESYA?
Ang uban nagsupak nga ang Iglesya puno sa dili hingpiot nga katawhan.  Ang giingon ni Henry Ward 

Beecher tinuod:”Ang Iglesya dili hawanan alang sa mga nagpasundayag nga mga kristohanon, apan tulong-
haan lang sa edukasyon sa dili hingpit nga katawhan”.

Tungod kay wala may usa kanato nga hingpit, Ang Iglesya dili usab hingpit.  Usa sa mga parabolo ni 
Jesus nagpahimumdum kanato nga ang mga bunglayon nagatubo uban sa trigo ( Mateo 13:24). Kon basahon 
nato ang sinulat ni Pablo, atong madiscobre nga ang Iglesya apostolika adunay makuyaw nga problema. 
Ug ang Iglesya karon kanunay adunay serioso nga depekto. Apan hinumdumi nga walay mga dautan nga 
katilingan nga makabungkag O makadisturbo og makabalda sa dakong pamag-ang sa Iglesya si Jesu Kristo 
mismo sa iyang kaugalingon. Busa sa dili hingpit nga Iglesya, kinahanglan atong bantayan ang atong unang 
pagtagad ngadto sa manluluwas nga nagministeryo kanato. Bisan sa pagkamasalaypon, ang Iglesya nganha 
gyud kaniya busa tuktok ngadto kang kristo. 

“Kamong mga bana higugma-a ninyo ang inyong masig-ka-asawa, maingon usab nga SI 
KRISTO NAHIGUGMA SA IGLESYA UG MITUGYAN SA IYANG  KAUGALINGON ALANG 
KANIYA, aron iyang balaanon siya sa mahinloan na niya siya pinaagi sa paghuigas kaniyag ug 
tubig uban sa pulong, aron nga sa iyang atubangan ang Iglesya ikatanyag diha sa katahum niini 
nga walay buling o kunot o bisan unsang susama niini, aron magmabalaan siya ug dili mas-
away.”—Episo 5:25-27

Ang Iglesya mahinungdanon kaayo alang kang Jesus nga “Iyang gihatag ang iyang kaugalingon alang 
kaniya (Iglesya) sa dihang namatay siya alang sa matag-usa kanato sa matag usa ug sa Iglesya sa kinati-
buk-an.  Busa ang pagkamembro sa Iglesya mahinungdanon kini alang kanimo Ikaw be membro sa Iglesya 
mahinungdanon kini alang kanimo.  Ikaw ba membro sa lawas ni kristo?

7.  ANG PAGPANGITA SA IGLESYA
Pila ka mga tinuod nga tinuohan nga ana-a kang Jesus dinhi sa kalibutan? 
 Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka spiritu maingon nga adunay usa lamang ka pa-

glaum nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka Ginoo, USA KA PAGTOO, ug ka bautis-
mo.”—( Episo 4:4,5)

Tungod kay si Kristo adunay usa lamang ka pagtoo” Unsaon nato pagkahibalo hain niini? Si Jesus 
naghatag kanato ug giya.

“Kon himoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, nan. Iyang mahibaluan  
kon ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nagsulti ba lamang ako sa kinaugalingon kong pag-
bulutan.” (Juan 7:17)

Kon kita maghimo sa pakigsaad pagbuhat sa kabubut-on sa Dios, Siya magatabang kanato pagka-
hibalo kon ang ginatudlo gikan ba sa Dios o tauhanon ba lang pagbalot-an ug tradisyon.  Ang giya nga 
mga ilhanan pagpangita sa Eglisya mao ang pagsusi sa pagtahud sa mga pulong sa Dios. Ang tiunay nga 
panaghiusa ug panagambitay kini gitukod diha sa kasulatan, dili kay sa mga gigasahan nga mga pangulo o 
sa dagko nga institution.

Padayon sa pagpangita’g kaayohan niini nga mga giya, paglakaw sa kahayag sumala sa gipadayag sa 
Dios kanimo gijan sa Bibliya, ug iyang ipatataw kini kanimo.  Ang nagatubo nga kristohanon maoy usa ka 
tawo nga bukas ang kasing kasing ug hunahuna sa pagdawat sa kamatuoran sumala sa gipadayg sa Dios 
gikan sa Iyang Pulong.


