simba ba Siya sa lahi nga adlaw sa semana? Kon maghisgut ta mahitungod
kang Jesus, si Apostol Lucas nag-ingon…

Daghang mga tawo sa tibuok kalibutan ang nanag angkon nga si Jesu-Cristo
ang Dios, apan Siya ba gayud ang ilang Dios? O nag angkon lang ba sila nga
sila Kristohanon aron sila maayo nga tan-awon sa ilang kaugalingon ug sa
uban nga ilang gipaningkamotan sa pag haylo? (Isaias 4:1)
Ang pasabot sa pagka Kristohanon mao ang pagka sumusunod ni Jesus nga
Cristo. Dinhi nagsugod ang titulo nga “Kristohanon”. Ang hubad sa diksyunaryo
sa pulong “Kristohanon” mao “Nanag-angkon sa pagtoo ni Jesus nga Cristo, o
nanagsunod sa relihiyon pinasikad sa kinabuhi ug pagtulun-an ni Jesus.” Sa
laing pagkasulti, bisan unsa ang gibuhat ni Jesus nahimong usa ka ehemplo
kanato aron mao atong sundon. Karon, adunay daghang butang nga gibuhat ni
Jesus nga sa pagkatinuod gisunod sa kadaghanan sa mga Kristohanon. Apan
ang wala mahibaloan sa kadaghanan mao ang usa ka butang nga gitudlo
kanila sa pagkalimot hapit 2000 ka mga tuig. Sa pagkatinuod, kini na tagna na
kaniadto. Ang ikaupat ka sugo nag-ingon,
Exodo 20:8-11 “Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, aron sa
pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan
nga imong bulohaton; Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga
igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nianang adlawa dili ka
magbuhat, ikaw, bisan ang imong anak nga lalake, bisan ang imong anak
nga babaye, bisan ang imong sulogoon nga lalake, bisan ang imong
sulogoon nga babaye, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong
dumuloong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unom ka
adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat, ug ang tanan
nga anaa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni
Jehova ang adlaw nga igpapahulay, ug gibalaan niya kini.”
Ang Dios Magbubuhat maoy nagsulti dinhi. Siya ang nagsulat sa Kasugoan
ngadto sa Bato sa dugay na nga panahon. Human Siya nagsulat niini,”…ug
gihatag niya kang Moises, …ang mga papan sa bato nga gisulatan sa tudlo sa
Dios.” (Exodo 31:18) Mao ra kini nga Dios diin “Ang tanang mga butang
nangahimo pinaagi kaniya; walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi
kaniya.” (Juan 1:3) Kini labot pa ang pinulongan, ug apil na ang matag usa ka
pulong sa pinulongan. Ang Dios nakahibalo gayud unsa ang kahulugan sa
pulong “hinumduman” sa dihang iyang gikulit kini sa bato dugay na nga
panahon. Iya kini gigamit sa profesiya ug sa paghulagway nga kita makalimot
sa iyang Adlawng Igpapahulay sa umalabot nga panahon.
Si Daniel nga profeta usab nag tudlo nga adunay usa ka mananap nga
mapintas sa kaulahiang mga adlaw nga “…maghunahuna sa pag-usab sa mga
panahon ug balaod” (Daniel 7:25) sa Dios Magbubuhat. Nahitabo ba kini?
Aduna ba’y pamatuod karon nga ang mga Kristohanon gitudluan sa pagkalimot
sa Adlawng Igpapahulay sa Dios nga ilang gi simba?
Aron sa pagsusi kon kini nahitabo ba gayud, kinahanglan atong susihon kon
unsa ang gisulti sa Pulong sa Dios mahitungod sa Adlawng Igpapahulay. Ato
usab susihon giunsa ni Jesus, ang atong matuod ug nag inusara nga ehemplo,
paglakaw sa Iyang pagbisita sa kalibutan 2000 ka tuig ang milabay. Iya ba
gibantayan ang Adlawng Igpapahulay nga mao ang ikapito ka adlaw? O nag

Lucas 4:16 “..ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa
adlawng igpapahulay. Ug siya mitindog aron sa pagbasa.”
Sumala sa dili masayop nga Pulong sa Ginoo, ang batasan ni Jesus o kinaiya
matag semana, sa pagkatinuod mao ang pagbantay sa adlawng igpapahulay
pinaagi sa pagsulod sa simbahan sa matag ika-pito ka adlaw. Apan, daghan
pa gihapon ang natudluan nga human si Jesus namatay gikinahanglan nga
pagabalaanon ang lahi na usab nga adlaw isip paghinumdum sa Iyang
pagkabanhaw. Tinuod nga atong ilhon ang Iyang kamatayon ug pagkabanhaw.
Apan sumala sa gisulti ni Apostol Pablo, kini mabuhat pinaagi sa bawtismo.
Roma 6:3-5 “Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga
nabawtismuhan ngadto kang Cristo Jesus gibawtismuhan man ngadto sa
iyang kamatayon. Busa, pinaagi sa bawtismo gilubong kita uban kaniya
ngadto sa kamatayon, aron nga maingon si Cristo gibanhaw gikan sa mga
patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabago sa kinabuhi. Kay kon kita nahiusa man ngadto kaniya sa usa ka
kamatayon nga sama sa Iya, nan, mahiusa gayud usab kita ngadto kaniya
diha sa pagkabanhaw.”
Sa laing pagkasulti, sa dihang ikaw natuslo sa tubig, imong gisimbolo ang
Iyang kamatayon ug lubong. Sa imong pagkawas gikan sa tubig, imong
gisimbolo ang Iyang pagkabanhaw. Ang pagsulod sa simbahan sa adlaw sa
Iyang pagkabanhaw matag semana dili makapuli niini. Sa pagkatinuod, kon
ang pagkabanhaw ang rason sa pag-adto sa simbahan matag Domingo, nan
ngano wala may musimba sa Biernes? Dili ba mao na ang adlaw nga Siya
namatay?
Adunay ba’y mabasa sa Bibliya diin si Jesus nagtudlo sa Iyang mga
sumusunod nga human sa Iyang kamatayon ila gihapon pagabantayan ang
adlawng igpapahulay sa ikapito ka adlaw? Sa Mateo 24:15-22 si Jesus
nagtagna mahitungod sa paglaglag sa Jerusalem. Hapit 40 ka gma tuig ang
milabay human Siya namatay, ug nabanhaw, kini nga halandumon nga
panghitabo sa pagkatinuod natuman sumala sa Iyang gitagna nga mahitabo.
“Sa tuig 66 sa dihang naabot si Cestius batok sa Cyudad, apan dili
kapasanginlan siya misibog, ang mga Kristiyano nakasabot niini nga
ilhanan nga gitagna ni Cristo, ug mikalagiw samtang ang 1,100,000 nga
mga Hudiyo gikataho nga gipangpatay niadtong makalilisang nga pagasdang sa tuig 70.” –Eusebius, Church History, book 3, chapter 5
Ang tuig 70 sigurado nga human kini sa kamatayon ni Cristo, diin daghan ang
mitoo nga ang Adlawng Igpapahulay gibalhin ngadto sa bag-o nga adlaw.
Apan bantayi nga gisulti ni Jesus sa iyang mga Apostoles sa Mateo 24:20 sa
dihang Iyang gitagna ang paglaglag sa Jerusalem
Mateo 24:20 “Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw dili
mahiatol sa ting tugnaw o sa adlawng igpapahulay.”
Si Jesus wala masayop pagtudlo kanila nga ila gihapon bantayan ang Adlawng
Igpapahulay sa ikapito ka adlaw isip mga Kristohanon duolan ug 40 ka mga
tuig human Siya mibalik sa Iyang langitnong gingharian. Ngani, human dayon

sa Iyang kamatayon sa dihang daghan ang nagtoo nga ang adlaw nausab,
atong makita ang mga Kristohanon sa Bag-ong Tugon nanagbantay sa
Adlawng Igpapahulay sumala sa sugo. Human si Jesus namatay, ang batasan
kaniadto mao ang pagdihog sa patay’ng lawas sa mga haplas ug mga lamas
para sa lubong. Apan ulahi na kadto sa Biernes sa hapon, ug ang Adlawng
Igpapahulay nagkaduol na. sa dihang ang mga babaye nga mudihog kaniya
naabot didto sa lubnganan diin Siya gipahimutang, ulahi na kaayo ang oras.
Ang Sabado nagsingabot na ug wala nila Siya dihugi. Apan hinoon kini sila
mga Kristohanon sa Bag-ong Tugon, “…ug sa Adlawng Igpapahulay,
namahulay sila sumala sa sugo.” Lucas 23:56
Ang uban mangutana, aduna pa ba laing pamatuod nga ang mga Kristohanon
nagbalaan sa Adlawng Igpapahulay tapos si Jesus mikayab ngadto sa Langit?
Oo aduna. Sa Isla sa Patmos, sa tuig 95, makapin 60 ka tuig human sa
kamatayon ug pagkabanhaw ni Cristo, atong makita nga si Apostol Juan
nagpamatuod nga “Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa Espiritu.” (Pinadayag 1:10).
Apan daghan gihapon ang manag-ingon nga ang gihisgutan ni Juan mao ang
Domingo tungod kay daghang mga Iglesya ang nagtawag sa Domingo nga
adlaw sa Ginoo. Adunay ba pamatuod gikan sa Bibliya nga ang adlaw sa
Ginoo mao ang Sabado ug dili ang Domingo? Si Profeta Isaias nag-ingon nga
gitawag sa Ginoo “…ang Adlawng Igpapahulay… akong balaang adlaw”, Iya
pud gisulti ang gitawag sa Ginoo “…ang Adlawng Igpapahulay usa ka kahimutan ug balaan ngadto sa Dios.’ (Isaias 58:13). Mao nga oo, ang Adlaw sa Ginoo
diin si Apostol Juan nagpahulay sa pagkatinuod mao ang Sabado.
Ug lain pa, si Jesus mismo misulti nga, “Ang Anak sa Tawo agalon kang bisan
kinsa nailalum bisan pa ang Adlawng Igpapahulay.” Mateo 12:8
Para sa uban, mas pangitaon nila ang sinulat ni Apostol Pablo tungod kay siya
mabungahon sa iyang mga sinulat. Atong hinumduman nga ang tanang sinulat
ni Pablo nasulat human sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoog
Jesu-Cristo. Ang pangutana mao, nagtudlo ba si Pablo mahitungod sa
pagpahulay sa ikapito ka adlaw sa iyang sulat ngadto sa Iglesya sa Bag-ong
Tugon?
Hebrohanon 4:4,8,9 “Kay sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa
ikapito ka adlaw sa ingon niini nga paagi. Ug sa ikapito ka adlaw ang Dios
mipahulay dikan sa Iyang tanang buhat. Kay kon si Josue nakahatag pa
kanilag pahulay, ang Dios dili nalang unta maghisgut ug laing pang adlaw.
Busa nagapabilin pa diay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa
mga tawo sa Dios.”
Kini nga bersikulo klaro nga naghisgut sa ikapito ka adlaw nga mao ang
Adlawng Igpapahulay. Kini usab nagdugtong sa adlaw nga ang Dios
mipahulay. Tungod niini kaduha gipamatud-an nga mao kini ang Adlawng
Igpapahulay nga gitudlo ni Pablo. Labot pa, sa bersikulo nwebe gigamit ni
Pablo ang pulong “pahulay” nga mao ang hubad sa Hebrohanon nga pulong
“Sabbatismo” nga sa Iningles kini gihubad “ang pagbantay sa Adlawng
Igpapahulay”.
STRONG’S #4520 sabbatismo {sab-bat-is-mos}
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1.) Pagbantay sa Adlawng Igpapahulay
2.) Balaan nga pahulay gikan sa mga kahago ug kasamok nga
gihandum nga muabot pinaagi sa tinuod nga mga magsisimba
sa Dios ug tinuod nga mga Kristiyano sa pagkatinuod

Mao nga oo si Pablo nagtudlo nga ang tanang Kristohanon sa Bag-ong Tugon
kinahanglan magbantay sa Adlawng Igpapahulay nga balaan ngadto sa Dios.
Adunay lahi nga sayop nga pagsabot mao nga ang tibuok nga Balaod sa Dios
giwagtang didto sa krus, pinaagi niana ang Adlawng Igpapahulay nahimong
nakalimtan sa dugay nga panahon. Apan miuyon ba si Jesus niana? Wala Siya
miuyon. Si Jesus sa dayag nag-ingon sa Mateo 5:18 “Kay sa pagkatinuod,
sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay
pagasayloan sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini
hangtod ang tanan matuman.” Sa laing pagkasulti, walay pagawagtangon sa
kasugoan bisan usa ka mansa. Si Apostol Juan, daghang mga tuig ang
milabay human sa krus misulti, “Siya nga magaingon, ‘ako nakaila kaniya’,
apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon, ug wala kaniya
ang kamatuoran.” 1 Juan 2:4
Ang ubang mga iglesya magatudlo nga ang Adlawng Igpapahulay gibuhat
alang sa mga Hudiyo. Tinuod ba kini? O gibuhat kini alang sa tanang
katawhan? Kining sayop nga pagsabot giklaro ni Jesus sa Iyang giingon sa
Marcos 2:27 nga “…ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa tawo.” Kon
alang lang kini sa mga Hudiyo, Iya unta kini giklaro pagsulti. Ngani, sa
katapusan sa semana sa pagbuhat sa Dios, ‘…gipanalanginan sa Dios ang
adlaw nga ikapito, ug nagbalaan niini.” (Genesis 2:3) Kamatuoran diha sa
kasaysayan mao nga gibuhat Niya kini 2500 ka mga tuig sa wala pa’y mga
Hudiyo nga natawo. Kon ang Adlawng Igpapahulay gibuhat lamang alang sa
mga Hudiyo, ngano nga wala paman ni usa ka Hudiyo ang buhi sa dihang
gibuhat ang Adlawng Igpapahulay? Sa gihapon, daghan ang matingala kon
naa ba’y ebidensya gikan sa Kasulatan nga ang mga tawo sa wala pa ang mga
Hudiyo naabot nanagbantay ba sa Kasugoan tungod kay gibati sa uban ang
Balaod wala mabuhi hangtod kini gisulat sa Dios pinaagi sa Iyang tudlo didto
sa bukid sa Sinai sa presensya sa Hudiyo nga nasud. Bisan sa pagkaylap
niining sayop nga pagsabot, atong makita nga ang Kasulatan diretso nga
nagpamatuod nga “…kay nagpatalinghug si Abraham sa akong tingog, ug
gibantayan niya akong mga tulomanon, ang akong mga sugo, ang akong mga
pamatasan, ug ang akong mga balaod.” Genesis 26:5
Dugay nga panahon sa wala pa ang nasud sa Hudiyo nahimugso, ug human
sa Tanaman sa Eden diin ang Adlawng Igpapahulay nabalaan, atong makita si
Abaraham nagbantay sa Kasugoan sa Dios. Mao nga tinuod, ang mga
katawhan gawas sa nasud sa Hudiyo nagbantay sa Adlawng Igpapahulay
bisan pa dugay nga panahon sa wala pa mitunga ang mga Hudiyo. Si
Abraham dayon nagpamatuod nga ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa
tawo sumala sa giingon ni Jesus sa Marcos 2:27
Ang uban nga mga iglesya wala magtudlo sa kompleto nga katungdanan sa
usa ka Kristohanon ug sila mo konsulta hinoon sa ilang mga pangulo ug mag
mando ug balaan nga tradisyon ngadto sa mga magtotoo nga maoy
kinahanglan alang sa kinabuhing dayon. Apan si Apostol Pablo klaro nga
nagsulti sa Buhat 20:20 nga siya “…wala magllong sa bisan unsa nga inyong
kaayohan.” Siya usab nag-ingon sa Buhat 20:27 “… kay wala ko man ililong
kaninyo ang tanang pagbulot-an sa Dios.” Sa laing pagkasulti, nakabaton na
kita sa tanan natong panginahanglan diha sa Kasulatan aron sa pagtudlo
kanato unsaon pag kab-ot sa Langit.

Ang kamatuoran mao, nga sa Bag-ong Tugon sa Kristohanong Bibliya imong
makita ang 59 ka mga kinutlo sa Adlawng Igpapahalay pinaagi sa pangalan.
Makapahibulong tungod kay ang libro sa Buhat nagpatik ug 84 ka nagkalain
laing Adlawng Igpapahalay diin ang Apostol Pablo ug iyang mga kauban
nagpasiugda ug relihiyoso nga pagtigum ngadto sa bag-ong natukod nga
Kristohanong Iglesya. Ug atol gayud nga ang libro sa Buhat nasulat sa
panahon 33 ngadto sa 37 ka tuig human sa pagkayab ni Jesu-Cristo. Kon
nausab pa ang Adlawng Igpapahalay ngadto sa Domingo sama sa gituohan sa
uban, ngano man nga kini nga libro naghisgut sa Adlawng Igpapahalay nga
mao ang ikapito ka adlaw sa grabe nga detalye, apan walay bisan usa ka
higayon nga kini nag lambigit sa Domingo, ang unang adlaw sa semana sa
titulo nga Adlawng Igpapahalay?
Dugang nga kamatuoran mao nga ang Adlawng Igpapahalay gibuhat sa Dios
nga nag-ingon sa Malaquias 3:6, “…ako si Jehova, walay pagkausab.” Si JesuCristo, nga atong nailhan sa sinugdan nga mao ang Dios sa Adlawng
Igpapahalay mao “…kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan.”
(Hebrohanon 13:8) Si Jesus wala nausab, ni Siya mag-usab, sa kahangturan.
Sa pagkatinuod, ang Kasulatan nagsulti nga ang tanang magtotoo ni JesuCristo managbantay sa Adlawng Igpapahalay hangtud sa walay katapusan sa
cyudad sa Langit. Iyang profeta Isaias nag asoy sa dugay na nga panahon,
nga “…gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga
katawohan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si
Jehova.” -Isaias 66:23
Ang atong Kristohanon nga Bibliya nag-ingon “…ug gipanalanginan sa Dios
ang adlaw nga ikapito, ug nagballan niini.” (Genesis 2:3) Kini usab nag-ingon
sa maong Bibliya nga kon unsa ang gibalaan niining Dios, bisan Siya “…dili
makausab niana.” (Numeros 23:20) “Oh Jehova, nagpanalangin, ug kini
gipanalanginan sa walay katapusan.” – 1 Cronicas 17:27
Tungod kay ato na kini nahibaloan nga “Kinahanglan maoy among unahon
pagsugot ang Dios inay ang mga tawo.” (Buhat 5:29) Ngano, isip Kristohanon,
nga kita gusto man magbuhat sa bisan unsa gawas sa pagtuman sa Dios? Ang
Karaan ug Bag-ong Tugon niuyon nga ang mga anak sa Dios “…managbantay
sa adlawng igpapahulay…ngadto sa tanan niyang kaliwatan alang sa usa ka
tugon nga walay katapusan.” (Exodo 31:16) Kini usa ka sugo nga magpabilin
gayud. Kita gisultihan sa Dios sa dugay na nga panahon nga …”gihatag ko
kanila ang akong mga adlawng igpapahulay, aron mahimong usa ka timaan sa
taliwala kanako ug kanila, aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga
nagbalaan kanila.” (Ezequiel 20:12) Siya usab nag-ingon ngadto sa Iyang
profeta nga si Ezequiel nga ang Adlawng Igpapahulay “..mahimong usa ka
timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako si Jehova
nga inyong Dios.”-Ezequiel 20:20
Ang pagbantay sa Adlawng Igpapahulay nagpamatuod nga kita katawhan sa
Dios. Kon atong bantayan ang Adlawng Igpapahulay nga gibalaan sa semana
sa pagbuhat sa kalibutan, atong giila ang Dios nga atong Magbubuhat. Kon
atong tumanon ang atong Dios kita nag ila nga Siya atong Dios Magbubuhat.
“Wala ba kamo masayod nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon
nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon
niya nga inyong ginasugot, mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatud ngadto
sa kamatayon, o iya sa pagkamasinugtanun nga nagahatud ngadto sa
pagkamatarung?” (Roma 6:16) Kon balaanon mo ang Adlawng Igpapahulay,
kita nagsaksi ngadto sa tibuok kalibutan nga Siya ang Dios ug wala nay lain

pa. Yano nga kamatuoran nagpamatuod nga wala nay lain pang Dios nga
takus tawgon nga Magbubuhat kondili ang Kristohanong Dios lamang. Ang
pagbantay sa Adlawng Igpapahulay nga binuhat sa tawo nagpasabot nga mas
gisugot pa nato ang tawo kaysa Magbubuhat. Ang pagbantay sa Adlawng
Igpapahulay sa Dios Magbubuhat nagpasabot nga kita nanagtuman,
nanagsimba ug nanagsaksi sa atong pagtoo sa Dios Magbubuhat. Usa ka
kamatuoran nga inyong dapat masayran, “…ug ang katawhan nga
pagabuhaton magadayeg kang Jehova.” –Salmo 102:18
Sa dihang ang tawo mupili sa pagsupak sa Dios ug magbantay sa adlawng
igpapahulay nga binuhat sa tawo, si Jesus nag-ingon nga ilahang
“…gipakawalay-pulos ang Pulong sa Dios tungod lang sa gikabilin-bilin nga
kalagdaan, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang
pagpanudlo ila mang gipakadoktrina ang kalagdaan ngahinom lamag mga
tawo.” –Mateo 15:6,9
Ang uban mag-ingon nga kini nga mensahe binuang tungod kay ang mga
ginatawag nga mga tawo sa sapot nanagbalaan man sa lahi nga adlaw gawas
sa Adlawng Igpapahulay nga nasulat sa Bibliya. Nahimo ba kining tinuod
tungod kay sila tan-awon mura man ug manggialamon? “Kay palandunga ra
ang pagtawag kaninyo, mga igsuon sa pagtawag kaninyo dili daghan kaninyo
ang mga manggialamon sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon, dili
daghan ang mga makagagahum, dili daghan ang mga hamili sa pagkatawo;
apan gipili sa Dios ang ginapakaboang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa
mga manggialamon, gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa
pagkapakulaw sa mga kusgan.” (1 Corinto 1:26-27) Kita ila mang tawgon nga
dili manggialamon, ug bisan ba buang-buang apan ang Dios adunay kagahum
sa paggamit sa atong pagpamatuod alang sa pagpakaulaw kanila nga nanagangkon nga sila makinaadmanon. Kon kamatuoran ang imong gipangita, ang
kasaysayan magpamatuod, nga ang mga kunuhay relihiyoso nga mga
magtutudlo sa panahon ni Cristo usab nagsalikway sa Iyang daghang
kamatuoran. Bisan ang mga Apostoles wala giila nga mga tawo sa sapot
pinaagi sa sukdanan sa pag eskwela sa kaniadto, apan sila usab
gipakaulawan ang mga makinaadmanon. Ang uban kanila mangingisda,
magbubuhat ug tolda ug bisan pa mga maniningil ug buhis. Apan ang atong
tinuohan gibase sa ilang makadasig nga pagpamatuod ug atong gipakawalaybili ang napamatud-an nga binurong nga pagpamatuod sa mga escriba, fariseo
ug mga saduceo sa atong kapanahonan.
Kon atong pillion ang pagsunod sa mga maalamon, sa kanunay kitay mahulog
gayud. “…kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios, bisan pa kon bakakon
ang tanang mga tawo”. (Roma 3:4) Wala na’y laing sayon nga pagkasulti
gawas sa “…kinahanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay ang
mga tawo”. (Buhat 5:29) Oo, sila murag diosnon kon tan-awon, apan ang
Pulong nag-ingon nga sila “…nagabaton sa dagway sa katarung apan
nagapanghimakak sa gahum niini.” (2 Timoteo 3:5) Kon kining mga tawhana,
uban ang ilang nagkalain-laing grado nga nahuman ug daghang mga tuig diha
sa pagtoon sa mga libro, magapadayon sa pagbaliwala sa tinuoray nga
kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa Adlawng Igpapahulay, sila mismo sa
ilang kaugalingon nagpamatuod nga ilsa napakaulawan, tungod kay sila
“…kanunay nga managtoon apan bisan unsaon dili gayud managpakakab-ot
sa kahibalo sa kamatuoran.” -2 Timoteo 3:7

Ako nakasabot nga kining kamatuoran nga akong gihatag kaninyo makahimo
sa uban sa pagkahadlok sa kapungot sa Dios tungod sa mga sala nga ilang
nabuhat kaniadto. Mas grabe pa, unsaon man ang dangatan sa ilang mga
hinigugma nga namahulay na nga nagtoo sa lahi nga adlawng igpapahulay isip
Adlawng Igpapahulay sa Dios? Ang Pulong sa nag-ingon “Ang Dios wala
lamang nanumbaling sa maong mga panahon sa kaburong, apan karon Siya
nag-asoy sa tanang mga tawo bisan diin sa paghinulsol.” (Buhat 17:30) Sa
laing pagkasulti, dili ka kapasanginlan sa mga butang nga wala gayud ka
masayud nga sila sala. Apan karon ikaw nakasabot sa kamatuoran
mahitungod sa Adlawng Igpapahulay, ikaw karon gitawag aron sa paghinulsol.
Kon ikaw tinuod nga Kristohanon, nan imong pillion ang pagpahimuot sa Dios
nga imong gihigugma. Ug siya nagsulti “Kon nahigugma kamo kanako, bantayi
akong mga sugo.” –Juan 14:15
Isip Kristohanon, kita naningkamot nga makabaton sa kinabuhing dayon. Apan
ang kaaway sa kalag nagmugna ug plano diin ang pagsupil nahimong
buluhaton. Bisan pa kita nakahibalo sa nasulat nga “Kon gusto ikaw mosulod
sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo” (Mateo 19:17) Oo, ang uban nagtuo sila
niini, apan sa dihang muabot sa ika-upat ka sugo, sila gitudluan nga madawat
ra ang paglapas niini. Napakyas sila sa pagsabot nga “…bisan kinsa nga
magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka
bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan. (Santiago 2:10) Napakyas
usab sila sa pagsabot nga sila “…pagahukman ubos sa kasuguan.” (Santiago
2:12) Sulod na sa gatusan ka mga tuig nga ang mga Kristohanon natudluan
nga sala ang pagsimba sa bakak nga dios, pagyukbo sa mga dios-dios,
paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala, pagsukol sa mga ginikanan, pagpatay
sa isig-katawo, pagpanapaw, pagpangawat, pagsaksi ug bakak, pagkaibog sa
mga butang sa silingan. Tungod kay tataw nga gisulat sa Daan ug Bag-ong
Tugon nga “…ang sala mao ang paglapas sa sugo.” (1 Juan 3:4) Apan ilang
giila nga ang ika-upat ka sugo sa ubang paagi madawat ra ang pagbaliwala
niini. Usa sa mga rason nga ila kining gibuhat, tungod kay ang kaaway sa
kalag nagtudlo kanila nga sila managpangita sa Langit pinaagi sa ilang
kaugalingong abilidad o binuhatan. Nakahibalo sila nga kini “dili tungod sa mga
binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo.” (Efeso 2:9) Mao nga
nahulog sila sa lingla nga ang pagtuman sa sugo maoy handum sa tawo nga
magbuhat sa iyang dalan paingon sa langit. Apan ang Dios nga dili mausab
naghatag kanato “…kini ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog na:
kahadloki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok
nga katungdanan sa tawo.” –Ecclesiastes 12:13
Ang uban nag-ingon sa dugay na nga panahon nga ilang kinahanglan nga
buhaton mao lamang ang pag tuo kang Jesu-Cristo ug ilang maangkon ang
Langit. Gibati pud sa kadaghanan nga dili kinahanglan nga atong sundon ang
Iyang pagtulun-an. Pinaagi sa pagbutang ug krus sa ilang lawas, ilang gibati
nga mao kini ang gikinahanglan. Kon mao man gani kana, nan si Satanas diay
makaangkon pud sa Langit. Tungod kay nasulat sa Santiago 2:19 nga “…ngani
bisan pa ang mga yawa nagatoo man usab ug nagapangurog uban sa
kalisang.” Bisan kinsa mahimong mo tuo. Apan “… walay kapuslanan ang
pagtoo nga bulag sa binuhatan.” –Santiago 2:20
Tan-awa si Adan ug Eba sa makadali. Wala ba sila mitoo sa Dios? Dili lisud
hunahunaon nga sila kada adlaw “… hingdunggan nila ang tingog ni Jehova
nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw.” (Genesis 3:8)
Wala sila’y problema bisan unsa pa sa ilang pagtoo Kaniya tungod kay sila

nakakita Kaniya sa ilang kaugalingong mga mata. Kon pagtoo lamang nga
naay Dios maoy makapalangit, nganong sila gipapahawa man gikan sa
Tanaman? Apan kadto tungod kay ilang gisupak ang Dios nga nagbuhat
kanila.
Si Jesus atong Magbubuhat, “ug sa nahimo Siya’ng hingpit, Siya nahimong
tuboran sa dayong kaluwasan alang sa tanang magasugot Kaniya.”
(Hebrohanon 5:9) Ang uban gihapon magabati nga kon magbantay sila ug usa
ka adlaw sa tibuok semana, kana insakto ug makatagbaw na sa Dios. Intawon,
kini sagad nga ilad sa mga Kristohanon karon. Ang ilang pagpakaingon nahimo
nga ilang kadaut, tungod kay ang Pulong nag-ingon “Adunay usa ka dalan nga
daw matarung alang sa tawo, apan ang katapusan niana mao ang mga dalan
sa kamatayon.” (Proverbio 16:25) Usa sa mga rason ngano ilang nalabyan
kining sayon nga kamatuoran tungod kay “Ang mga espirituhanong butang…
pagatugkaron sa espirituhanong paagi “(1 Corinto 2:13, 14) Bisan pa sila sa
tibuok nilang kinabuhi manag-angkon nga si Cristo Dios, ilang gibaliwala ang
kamatuoran nga sa dihang kiining kamatuoran gikahatag kanila ug unya ilang
isalikway kini, ang ilang tanang pagpanudlo, ang ilang tanang pagdayeg, ug
ang ilang tanang pagpamatuod mahitungod sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan
dili makapausab mahitungod sa ilang walay-katapusang padulongan. Kay si
Jesus mismo nag-ingon “Dili ang tanang magaingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo’
makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa
akong Amahan nga anaa sa langit.” –Mateo 7:21
Bisan pa kadtong nanag-ampo sa walay hunong, kon ilang ibaliwala kini nga
kamatuoran ilang masayran nga ang ilang mga pag-ampo natumong ngadto sa
mga bungol nga igdulongog, tungod kay ang Dios dugay ra nagpamatuod nga
“kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa
kasugoan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan.” –Proverbio
28:9
Ang pagpili kinahanglan buhaton diha sa matag usa ka kasingkasing.
Kinahanglan ilang tan-awon kon unsa ang mas importante. Ang ilang gugma
sa Dios o ang ilang gugma sa kalibutan. Ang kaaway sa kalag nagmugna dili
lang nga sayon kaayo ang pagtrabaho sa Adlawng Igpapahulay, kondili iya pa
gayud gipakita nga kini usa ka gikinahanglan kon ang kristohanon gusto
magpabilin sa iyang trabahao ug sa ilang pag-atiman sa ilang mga pamilya.
Apan ako mangutana, “ ug kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo
ang pagka angkon niya sa tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang
kinabuhi?” (Marcos 8:36) Ang kamatuoran mao, “Ang inyong langitnong
Amahan nasayud nga kamo nagakinahanglan niining tanan. Apan maoy unaha
ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarung nga gikan sa Dios, ug
unya kining tanan mga butanga igadugang ra kaninyo.” (Mateo 6:32-33)
Tungod kay kini usa ka inila nga kamatuoran gikan sa Bibliya, ug sa atong
kapanahonan nga ang mga Kristohanon, “…apan wala ako makakita sa
matarung nga gibyaan, ni magpakilimos ug tinapay ang iyang kaliwat.” (Salmo
37:25) Mao nga palihug buhata kon unsa ang gisugo sa Dios, aron sa dihang
ikaw magalakaw paduol Kaniya sa unang adlaw sa eternidad, ikaw
makadungog Kaniya nga maga-ingon, “Maayong pagkabuhat maayo ug
kasaligan nga ulipon.” –Mateo 25:21
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