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PAGSUSI GIYA 8
Sa Diha Nga Si Jesus Moanhi Alang 
Kanimo

Human sa katuigan sa walay pag-atiman, Si Armando Valladeres nagkaniwang na, nawal na ang 
iyang kanhing himsog nga kaugalingon. Iyang giserbisyohan sulod sa 30 ka tuig nga senten-
sya sa usa sa mga bilanggo ni Castro tungod sa pag-ampo sulod sa simbahan sa kaadlawan sa 
pasko. Ang mga opisyal sa bilangoan ilang gipagutman, gisakit ug gipakaulawan ang tawo, 

apan nagdumili siya sa pag surrender sa iyang pagtoo.
Adunay butang nga nakapadasig kaniya sa pagpadayon, ang saad nga iyang nahimo ngadto sa batan-

ong babaye nga si Martha. Sila nagila ug nagkahigugma-ay samtang didto sa bilangoan. Ang Babaye nadani 
pag-ayo sa iyang mainantoson nga pagtoo. Wala madugay huma sila maminyo ug gikasal didto sa hawanan 
sa bilangoan, si Martha napugos sa paglakaw ngadto sa Miami. 

Ang ilang panagbulag masakit kaayo, apan si Armando nakahimo sa pagpadala ug saad ngadto sa 
iyang hinigugma pinaagi sa gamay nga papel diin iyang gisulat ang iyang saad. “Ako MOANHA KANI-
MO,” ang mga bayonita sa unahan ug sa akong likod wala kini sapayan.”

Kini nga binilanggo determinado nga ugma damlag siya ug si Martha makahimo sa ilang panumpa 
diha sa simbahan atubangan sa Dios puhon ang ilang panaghiusa mahingpit na. “Kanunay ana-a ikaw 
kanako,” maoy iyang  saad ngadto kaniya.

Ang saad ni Armando kanunay nagtukmad kaniya sa pagpadayon sa mga katuigan nga walay pag-
tagad ug pag-atiman nga unta hinungdan sa pagkaluya ug pagka-inutil kasagaran sa mga binilanggo, Ug 
mao kini ang nakapadasig ni Martha. Nagtrabaho siya sa walay pagkakapoy aron ipakita sa katilingban ang 
iyang tinguha ug tumong ngadto sa iyang bana. Wala siya mawad-e ug paglaom.

1.  ANG SAAD
Adunay mga panahon nga kita matintal sa paghunahuna, mobalik ba kaha si Kristo dinhi aron pag-

kuha kanato alang sa malipayon nga panaghiusa? Kita nahamulag sa dugayng panahon. Unsa kaha ka 
malipayon nga panagtagbo gikan sa makasusubong kasaysayan sa kalibutan, ug sa katapusan mopatig-
babaw ang kamatuoran sa iyang pag-anhi. Apan adunay usa ka butang nga kanunay nagapabuhi sa atong 
paglaum sulod sa atong kasingkasing. Mao kana ang saad ni Jesus sa pagbalik. Sa wala pa siya mogikan 
ngadto sa langit, si Jesus misaad ngadto sa iyang mga disipulo. 

“Dili malisang ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios, ug tumoo usab kamo 
kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang poloy-anan kong wala pa unta, moingon 
ako kaninyo. Ako moadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo ug dapit, MOANHI AKO PAG-
USAB ug panad-on ko kamo uban gayud kanako, aron nga kong asa ako atua usab kamo.”—
(Juan 14:1-3) 

Sa wala pa si Jesus miadto sa langit mipasalig siya sa iyang mga sumusunod, “Ako mobalik pagusab.” 
Siya misaad pagbalik pagusab aron pagkuha sa tanan nga misalig diha kaniya ngadto sa dapit iyang 
giandam alang kanato. Ang kasulatan nagsulti sa Iyang pagbalik mga 2,500 ka higayon gipamulong. Ang 
kamatuoran nga si Jesus mobalik dinhi sa kalibutan sa ikaduhang higayon sama ra seguro sa iyang pagpuyo 
dinhi sa yuta niadtong 2,000 anyos na ang milabay.

Dugay nang panahon ang Dios misaad nga ang Misiyas moabot, ang manluluwas nga maoy mokuha sa 
atong mga kasal-anan ug magahatag kapasayloan alang sa tawhanong kasal-anan. Kadto nga saad adu-
nay katinuoran sa kadaghanan sa kalibutan nga nagilaid sa ilang mga kinabuhi. Apan si Jesus mianhi ug 
nagpakamatay didto sa krus. Ang saad miabot sa tinuod nga mahimayaon kay sa gihunahuna sa tawo. Ang 
Iyang saad sa pagbalik matuman gihapon.

Kita makasalig sa usa nga nahigugma kanato, aron mobalik sa pagkuha niadtong iyang gibayaran sa 
walay kantidad nga bili.

Sa tibuok niyang pagkabilanggo, si Armando nagpadayon sa pagpadala ug mensahe, mga bulak 
ngadto kang Martha, ug si Martha nanlimbasog nga iyang maprinta ang uban niini nga mga sinulat.

Ang ilang kahanas manulti nakadani sa atensiyon sa kalibutan. Ang kagamhanan nagpugos kang Cas-
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tro nga hatagan ug kagawasan ang mga binilanggo sa konsensiya.
Ang Presidente sa Pransia nanggilabot sa kaso, ug sa katapusan sa Oktobre 1982 si Armando dili 

makatoo nga siya gawasnon na. Apan bisan niadtong hitaboa sulod sa duha ka dekada nga pag-antos ug 
pangandoy ug paghulat, Si Armando midali pag-adto ni Martha sa hinangop. Pila ka bulan ang milabay, 
ang magtiayon malipayon nga mibarog sa St. Kieran Church sa Miami sa malipayon nga kaminyoon. Sa 
katapusan nahingpit ang ilang panaghiusa, ang saad natuman. “Ako moanhi diha nimo.”

Imo bang mahanduraw unsa ka malipayon nga panaghiusa kon sa katapusan ato nang makita si Kristo 
nawong ug nawong? Ang Iyang mahimayaong pagpadayag magawagtang sa tanan tang kagul-anan ug 
mga kahiubos, magapahid sa tanan tang mga kasakit nga tinaguan sulod sa atong mga kasingkasing.

Ang pagbalik ni Jesus maoy katumanan sa atong mga pangandoy ug pinakamalipayon nga pagpaabot, 
ug kini magahulma sa walay katapusang pinakasuod nga panaghiusa uban sa halangdon ug kahibulongan 
personalidad sa tibuok uniberso.

Si Jesus magabalik sa dili madugay! Nahingawa ka ba sa pagsugat kaniya?

2.   UNSAON PAGBALIK NI JESUS?
(1) Si Jesus mobalik sa sekreto? 
“Ania karon, ginaingon ko (Jesus) nang daan kaninyo. Busa kon paga-ingnon kamo tan-

awa sa kamingawan atua siya; dili kamo mangula, tan-awa siya anaa sa mga sulot, dili kamo 
managpano-o kay INGON SA KALIT NAGAKILAB gikan sa sidlakan ug MAKITA hangtod sa 
kasadpan INGON USAB NIINI ANG PAGPADAYAG SA ANAK SA TAWO.”—(Mateo 24:25-27). 

Mga kilat mo kinlab sa kawanangan gikan ug ngadto sa halayong dapit, busa ang pagbalik ni Jesus dili 
mahimong sekreto nga panghitabo.

(2) Mobalik ba si Jesus sa tinuod nga pagkatawo? 
“Ug sa nanagtutok sila sa langit, sa mikayab na siya, ania karon duha ka tawo mitindog sa 

tupad nila nga nanagbisti ug maputi nga nanagsulti kanila. Mga tawong Galilianhon nganong 
nanagtutok kamo sa langit? KINING JESUS nga GIBAYAW sa LANGIT gikan kaninyo, MOBA-
LIK SA MAONG PAAGI, sumala sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit.”—Buhat 1:10-11. 

Sa adlaw sa Iyang paggikan dinhi sa kalibutan ang mga manulonda nagpasalig sa mga disipolo nga 
“Mao ra gihapon nga Jesus” nga misaka sa langit ang mobalik ingon nga tawo apan Hari sa mga hari. Mao 
ra nga Jesus nga nag-ayo sa mga masakiton ug nag-ayo sa mga buta. Mao ra nga Jesus ang nagsulti sa  
malumo ngadto sa babaye nga nanapaw. Mao ra nga Jesus ang mipahid sa mga luha sa nanagsubo ug nag-
abi-abi sa kabataan diha sa iyang mga paa. Mao ra nga Jesus nga ang nagpakamatay didto sa krus, mipahu-
lay sa lubnganan, ug nabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw.

(3) Mobalik ba si Jesus aron atong makita Siya? 
 “Ania karon, moanhi siya uban sa mga panganod , ug ang TANANG MGA MATA MAKAKI-

TA KANIYA.”—Pinadayag 1:7.
Tanan kadtong mga buhi pagbalik ni Jesus, madautan man ug mga matarong, makasaksi ug makakita 

sa iyang pagbalik.
Pila ug unsa kadaghan ang gisulti ni Jesus nga nakakita kaniya sa iyang pagbalik? 
“Unya magapakita ang anak sa tawo ug ilhanan diha sa langit, unya managbakho ang 

TANANG BANAY SA YUTA, ug MAKITA nila nga moanhi ang anak sa tawo, sa ibabaw sa mga 
panganod sa langit, nga adunay gahom ug dakong himaya.”—Mateo 24:30. 

Ang tanang buhi nga tawo sa tibuok kalibutan makakita sa pagbalik ni Jesus.
(4) Kinsay mouban ni Jesus sa Iyang Pagbalik? 
“Apan kong moanhi ang Anak sa tawo sa Iyang himaya, ug ang tanang mga manulonda 

uban kaniya, unya magalingkod siya sa lingkoranan nga harianon sa iyang himaya.”—Mateo 
25:31. 

Imagina kon unsa kahay hulagway kon mobalik si Jesus sa tanan niyang himaya nga gilibutan sa 
tanang mga manulonda.”

(5) Ato bang matagna ang insakto nga panahon sa pagbalik ni Jesus? 
“Apan mahitungod niadtong adlawa ug taknaa, walay usa nga nasayod kong kanus-a, bisan 

pa ang mga manulonda sa langit bisan pa ang anak, kon dili ang Amahan lamang.”—Mateo 24:
36,44. 

Ang matag usa makakita sa mahimayaong pag-abot ni Jesus, apan daghan ang dili makaandam niini. 
Ikaw ba sa personal andam na sa pagbalik ni Jesus?
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3.  UNSAY BUHATON NI JESUS SA IYANG PAGBALIK PAG-USAB?
(1) Tigumon ni Jesus ang mga linuwas (pinili). 
“Ug magapadala siya sa iyang mga manulonda uban ang masipang tingog sa budyong, ug 

ilang pagatigumon sa tingob ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, sukad sa usa ka 
tumoy sa langit hangtod sa usa.”—Mateo 24:31.

Kon imong gitugutan si Jesus sa pag-andam sa imong kasingkasing ug kinabuhi, magasugat ikaw 
kaniya nga malipayon ingon nga imong manluluwas.

(2)  Pukawon ni Jesus ang mga matarong nga nangamatay. 
“Kay ang Ginoo, sa usa ka pagsinggit sa usa ka tingog sa punoan sa mga manulonda, ug sa 

budyong sa Dios, manaug gikan sa langit ug ANG MGA NANGAMATAY DIHA KANG KRISTO 
MANGABANHAW PAG-USAB.”—1 Tesalonika 4:16,

Si Jesus manaug gikan sa langit uban ang singgit sa iyang gamhanang tingog, madungog sa tibuok 
kalibutan, makaabli ug magabungkag sa tanang lubnganan, ug magabanhaw sa minilyon nga katawhan nga 
nanagdawat kang Jesus gikan sa mga katuigan. Unsa ka masadya-ong adlaw kini nga mahitabo.

(3) Pagausbon ni Jesus ang tanang matarong sa iyang pagbalik, dili lang ang mga matarong nga mga 
patay kon dili ang mga buhi usab.

“Unya kita nga mga buhi nga nahabilin PAGALAINON KITA PAGTINGOB NGADTO SA 
IBABAW UBAN KANILA sa mga panganod. Sa pagsugat sa Ginoo, ug ingon niini magakauban 
kita gihapon sa Ginoo hangtod sa kahangturan.”

Aron pag-andam kanato alang sa eternidad, si Kristo maga-ilis sa atong madunoton nga mga lawas 
ngadto sa dili madunotong nga lawas.

“Ania karon ipadayag ko ang tinago diha kaninyo, kitang tanan dili mangamatay apan 
KITANG TANAN PAGA-ALID-AN, sa kalit sa usa ka pagpamilok, sa KATAPUSAN NGA 
BUDYONG; sa diha nga patunggon kini, ug ANG MGA MINATAY PAGAPABANGONON NGA 
MGA DILI MADUNOTON ug KITA PAGAILISAN. Kay kining madunoton paga-alid-an sa dili 
na madunoton ug kining may kamatayon kinahanglan paga-alid-an sa walay kamatayon.”—1 
Korinto 15:51-53. 

Pagbalik ni Jesus “Kitang tanan paga-usbon “ Hunahunaa kini, wala nay mga sakit, wala nay kagul-
anan, sirado ang mga ospital, wala nay funeraria. Si Kristo miabot na.”

(4) Dad-on ni Jesus ang tanang matarong ngadto sa langit si Jesus mismo ang nagsaad, “Mobalik ako 
sa pagkuha kaninyo ug kamo magauban kanako,” sa balay sa akong amahan (Juan14:1-3) giandam didto 
sa langit alang kanimo.” (1Pedro 1:4) atong malantaw sa unahan ang pagtuki sa kahibulongang ciudad sa 
Dios, ang bag-ong Jerusalem, ug pagila sa atong langitnong amahan.

(5) Papason ni Jesus ang dautan ug pag-antos sa tanang kapanahunan. Ang mga dautan, kadtong sa 
kanunay nagasalikway sa tanang gihanyag ni Jesus nga kalo-oy sa actual nakadawat sa sentencia sa ilang 
kaugalingon. Sa ilang pagtutok sa dagway ni Jesus nga nagsingabot diha kanila gikan sa mga panganod ang 
kalit nga paghinumdom sa ilang mga sala nagpamatuod sa kasakitan nga dili nila maantos; maninggit sila 
sa kabukiran, sa kabatoan, sa pagtumpag kanila aron pagtago gikan sa nawong sa Dios nga naglingkod sa 
trono ug sa kasuko sa kordero.” (Pinadayag 6:16) ipalabon nila ang kamatayon kay sa mobarog pagtan-aw 
sa himaya sa Dios.

Sila nasayod nga ang tingog karon nga nagadahunog gikan sa kalangitan nga kanhi sa malumo naga-
hangyo kanila nga dawaton ang balaang grasya. Kadtong nawala sa ilang kaugalingon sa lapok sa kalinga-
wan, salapi ug posisyon, karon nahigmata sa ilang pagsalikway sa mao rang angay nga butang sa kinabuhi.

Kini ang madugmokon nga pagpadayag, kay tapos niining tanan, walay usa kanila kinahanglan 
mawala. Ang Dios mismo sa Iyang kaugalingon, “wala mahamuot sa kamatayon sa mga dautan.” (Ezek. 33:
11). Siya dili gusto nga bisan usa malaglag, apan ang matag usa makaduol sa paghinulsol” (2 Pedro 3:9) Si 
Jesus nangita kanato , “Umari kamo nga nangaluya ug gibug-atan, ug papahulayon ko kamo,” (Mateo 11:28) 
apan makalilisang, ang uban mitalikod sa Iyang mahimayaong inbitasyon.

4.  ANDAM KA BA PAGBALIK NI JESUS?
Gigastohan ni Jesus sa dako nga pakigsabot aron paggarantiya kanato sa mahimayaong kaugmaon 

uban kaniya,” sa balay sa akong Amahan” ang bili niini ang iyang kinabuhi.”
“Mao man usab SI KRISTO SA GIHALAD NA SA MAKAUSA  aron sa pagdala sa mga sala 

sa daghan, MOPAKITA SA IKADUHA gawas sa sala, kanila nga nagapaabot kaniya,ngadto sa 
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kaluwasan.”—Hebreohanon 9:28
Ang manluluwas nga nagpakamatay didto sa krus aron pagkuha sa inyong mga sala mopadayag “sa 

ikaduha” ug iyang  “Dad-on ang kaluwasan niadtong nanaghulat kaniya” gihalad ni Kristo ang iyang 
kaugalingon aron ihanyag ang kaluwasan sa matag usa kanato. Apan kon walay ikaduhang pagbalik, ang 
krus mahimong kapakyasan. Gusto ni Kristo nga hatagan kita ug seguridad nga puloy-an uban kaniya, 
apan kini mahitabo, tugotan ta siya nga mogahum sa atong kasingkasing ingon nga manluluwas ug Ginoo 
karon dayon.

Sa Agosto 16, 1945, usa ka buntag usa ka gamayng bata nagdagan ngadto sa Shantung Compound sa 
norte sa China nagsinggit nga siya nakakita ug eroplano sa kalangitan. Ang tanang mga trainees nanggawas 
aron sa pagtan-aw sa eroplano, kini nga mga interness nanag-antos sa mga katuigan nga nilain, gidid-an ug 
gibilanggo sa mga Hapon ingon nga mga kaaway nga nasod. Sa kadaghan usa lang ka butang ang nagpalig-
on sa ilang spirituhanong pagkinabuhi. Ang paglaum nga ugma damlag ang gubat matapos na.

Usa ka koryente nga ningbuto gikan sa nagpunsisok nga katawhan nga 1500 naluwas nga trainees 
nakamatikod nga ang eroplano maga-abot alang kanila. Sa nagkaduol ug nagka-kusog ang tingog, misinggit 
ang usa nga nakamatikod, “Tan-awa bandila sa Amerikano ana-a sa kilid.”ug sa dili katoohan nga talan-
awon, mga singgit, hilak ang nabati. Tan-awa nagkapay-kapay sila kanato, mianhi sila aron pagkuha kanato.

Niin nga punto ang hugyaw ug kalipay sobra pa niining mga hugo, gikapoy, nangaluya ug gimingaw 
nga mga nangaluwas, buhi ug nahibilin ang kaguliyang, namingaw, katawhan nanagtuyok pagdagan, nan-
inggit sa ilang pagtagbaw, nagkapay-kapay ug nanaghilak.

Unya adunay kahilom, ang eroplano miabli ug nanggawas ang mga tawo nanag parakyot. Ang ilang 
rescuer (magaluwas kanila) dili lang mobalik apan karon sila moanhi, karon sa ilang taliwala.

Ang duot sa katawhan mihugop sa pultahan sa compound, walay ni usa nga mitulod sa pultahan sa 
kahadlok nga ang buka sa pusil nagapunting kanila. Human sa katuigan nga kaguol ug kamingaw, gihugno 
nila ang ang pultahan sa compound ug nandugok didto sa gitugpahan sa mga nanagparakyot.

Wala madugay ang duot sa katawhan namalik sulod sa compound uban sa mga sundalo nanag-agbay 
kanila. Ang pangulo sa campo mi surrender nga walay gubat. Ang gubat natapos na, ug ang kagawasan 
miabot. Ang kalibutan bag-o na usab.

Sa dili madugay ang atong Dios, atong manluluwas mobalik pagluwas kanato, ang taas ug makuyaw 
nga sugilanon sa tawhanong kabangis ngadto sa tawo matapos na gayud. Adunay dakong kalipay nianang 
adlawa, singgit sa kalipay sa atong pagsabot. “Ang iyang pagbalik haduol na, akong makita ang mga manu-
londa nanagtayhop sa ilang mga trumpeta,” ang tingog nagakakusog, ang kahoy sa himaya nagakahayag, 
hangtod nga dili na nato maantos. Apan dili kita makahunong sa paglantaw. Iya akong nakita, naila niya 
ako, kita makahibalo sa dili matukib nga kalipay; mao kini ang akong Dios, mibalik siya alang kanako, dili 
kanus-a apan karon dayon.”

Andam ka ba pag-abi-abi a Hari sa tanan niyang himaya? Kon dili,palihog imbitara si Jesus sa personal 
sa imong kinabuhi karon. Bisan ang pagbalik ni Jesus sa atong kalibutan kini makasulbad sa ma problema 
sa kalibutan, busa ang sulod niya sa imong kasingkasing makatabang kanimo pagsulbad sa imong adlaw-
adlaw nga mga suliran. Ang dakong bantugang magsusulbad sa problema magaluwas kanimo gikan sa sala 
ug lulan sa sala ug magahatag kanimo ug kinabuhi nga dayon.

Ang pagsulod ni Jesus diha sa kinabuhi sa walay katapusan maga-usab sa mabulukon nga pag-anhi 
ni Jesus sa atong kalibutan sa iyang pagusab niini. Makasalig ka ni Jesus. Siya maga-andam kanimo sa 
iyang pagbalik ug magahatag kanimo sa kahibulongang pagsalig sa usa ka kinabuhi nga walay katapusang 
kalipay.


