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Usa ka butang nga katingalahan ang nahitabo sa sulud sa Lawas ni Kristo!
Ang Balaang Espiritu nagpalihok sa atong mga kasingkasing sa usa ka
espesyal nga paagi tungod kay ang oras sa pagbalik ni Kristo haduol na.
Gitan-aw namon ang Pulong sa Diyos, nadungog ang katawhan sa Diyos
ug naminaw sa Tingog sa Espiritu ug nahibal-an namon nga wala’y
daghang nahabilin nga oras. Panahon na aron mahuman kung unsa ang
ania dinhi aron buhaton!
Basaha ang pinaagi sa Bag-ong Tugon ug makuha nimo ang usa ka kusug
nga pagbati sa kahinungdanon sa oras sa ekonomiya sa Diyos. Ang
gisugdan ni Jesus 2,000 ka tuig ang milabay dili magpadayon hangtod sa
kahangturan. Nahibal-an niya nga ang mga adlaw nagdali padulong sa
katapusan sa panahon (Mateo 13:30) Bisan ang mga demonyo nahibalo
nga moabut ang panahon nga silotan sila (Mateo 8:29) ug busy sila sa
paghimo sa buluhaton sa ilang amahan, si satanas. Ang mga timailhan sa
pag-anhi ni Kristo aron paghukum sa kalibutan libot kanato, apan ang mga
tawo buta kanila (Mateo 16: 3). Pagtan-aw sa usa ka newscast, pagbasa
usa ka mantalaan, pag-scan sa Internet, pagkahuman basaha kung unsa
ang giingon ni Jesus ug sa mga Apostol nga mahinabo sa katapusan ug
naigo kami - lisud - hapit na moabut ang panahon sa Iyang pagbalik.
Nan, unsa man ang kinahanglan buhaton sa mga Kristiyano bahin niini?
Gireklamo kung unsa ka daotan ang nahimo o nahimo sa pagserbisyo sa
Labaw’ng Makagagahum nga Diyos? Sa akong hunahuna nahibal-an
natong tanan ang tubag sa kana nga pangutana. Panahon na! Panahon sa
pagmata ug pag-ehersisyo.
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“Ug buhata kini, nahibal-an ang oras, nga karon panahon na nga magmata
gikan sa pagkatulog; kay karon ang atong kaluwasan labi pang haduol kay
sa una kita nga mitoo. Ang kagabhion sa usa ka gabii nga gigahin, ang
adlaw haduol na. Busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit, ug isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Managlakat kita sa maayong paagi,
ingon ingon sa adlaw, dili sa mga masadya ug sa pagkahubog, dili sa
kaulag ug kailibgon, dili sa mga pagkabingkil ug kasina. Apan isul-ob ang
Ginoong Jesucristo, ug ayaw pagtagana alang sa unod, aron matuman
ang mga kailibgon niini. Roma 13: 11-14
Unsa man ang "kini" sa pahayag ni Pablo nga "Ug buhata kini"? Kini ang
gugma alang sa ubang mga tawo - "Ayaw pag-utang bisan kinsa gawas sa
paghigugmaay sa usag usa, kay siya nga nagahigugma sa isigkatawo
nagtuman sa balaod ... Ang gugma dili makadaot sa silingan; busa ang
gugma mao ang katumanan sa balaod. ” (Roma 13: 8, 10) Kini ang atong
pagmata! Kinahanglan nga maghigugmaay kita sa usag usa, "nga nahibalan ang oras, nga karon panahon na nga magmata gikan sa pagkatulog."
Si Apostol Pablo naggamit sa pulong Griego nga kairos alang sa "oras"
imbis nga mga kronos. Ang Kairos nagpasabut nga "panahon," samtang
ang mga kronos nagpasabut sa usa ka piho nga wanang sa oras
(segundo, minuto, oras). Si Pablo nagsulat bahin sa usa ka kritikal ug
istratehiko nga yugto sa oras sa ekonomiya sa Grace sa Diyos ngadto sa
mga Hentil. Ang mga pulong alang sa "taas nga oras" mao ang oras ede
ug gihatagan gibug-aton ang ideya nga ang oras sa pagtrabaho karon,
kaysa sa ulahi.
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Unsa na ang oras nga buhaton? "Pagmata gikan sa pagkatulog!"
Hunahunaa kana sa makadiyot. Gisulat ni Pablo kini nga sulat mga 30 ka
tuig pagkahuman nga namatay si Hesus sa Krus. Kini pa lang ang
sinugdanan - ang una nga henerasyon sa mga Kristiyano sa tibuuk
kalibutan - ug giingon na ni Pablo ang Lawas ni Kristo nga pagmata na!
Tinuod pa ba kana karon? Ikasubo, mao kini. Ang Simbahan natulog sa
ligid sa mga dekada dinhi sa Estados Unidos. Nakalimtan na naton nga
buhaton kung unsa ang gibilin kanato ni Jesus dinhi aron buhaton - ug
kana mao ang paghigugma ug dili makadaot sa atong silingan. Kini ang
punoan nga direktiba alang sa Kristohanong pangalagad - paghigugma sa
uban.
Nan, unsaon man naton pagbuhat kining hinungdan nga butang?
Nagsugod kini sa among kasingkasing. Kung tinuud nga gihigugma naton
ang atong isigkatawo - kana nga gugma magtukmod kanato sa
pagserbisyo sa ila. Ang gugma magpaluhod kanato aron mag-ampo ug
pangitaon ang Gahum sa Diyos, sa Bibliya aron mahibal-an ug maangkon
ang kaalam, sa simbahan aron makig-uban ug molambo, pagkahuman sa
pultahan aron makapangita mga tawo nga nanginahanglan ni Jesus sa
ilang kinabuhi. Kung dili naton higugmaon ang atong silingan, mabati
naton nga natukmod ug gibira matag higayon nga adunay nagdala sa
pulong nga "ministeryo."
Ang pangalagad (serbisyo) kung ngano nga ania kita dinhi - kini ang
hinungdan ngano nga gibiyaan kita sa Dios sa kalibutan pagkahuman nga
kita maluwas imbes nga dad-on diretso sa Langit, nga karon mao na ang
atong tinuud nga Puy-anan - ang atong tinuud nga Nasud. Gigamit sa
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Diyos ang Iyang katawhan, sa ilang kinabuhi sa yuta, aron higugmaon ang
mga tawo - aron maabut ug matudlo sila bahin kang Jesus. Nakita sa
Diyos ang pangalagad ingon usa ka matahum nga butang.
"Kay walay kalainan sa Judio ug Grego, kay ang mao rang Ginoo sa tanan
dato sa tanan nga nagatawag Kaniya. Kay ‘bisan kinsa nga magatawag sa
ngalan sa Ginoo maluwas.’ Unsaon nila pagtawag sa Kaniya nga wala sila
nagatoo? Ug unsaon man nila pagtoo sa Kaniya nga wala nila hidunggi?
Ug unsaon nila pagkadungog nga wala ang magwawali? Ug unsaon nila
sa pagmantala gawas kon sila ipadala? Ingon sa nahasulat: ‘Pagkatahum
sa mga tiil sa mga nagamantala sa Maayong Balita sa pakigdait, Nga
nagdala sa mga maayong balita sa mga maayong butang! (Roma 10: 1215)
Ngano nga giingon sa Dios nga ang "mga tiil" sa mga nagwali sa Maayong
Balita sa Pakigdait matahum? Ang atong mga tiil matahum sa Dios tungod
kay kita nagasunod ug moadto. Gitawag ni Jesus ang mga tawo nga una
nga "magsunod" Kaniya ug "magkat-on" gikan Kaniya.
Unya, gisultihan kita ni Jesus nga ipakita ang parehas nga gugma nga
Iyang gihigugma kanato
paghigugma sa uban ug pagpangalagad sa ilang espirituhanon nga mga
panginahanglan.
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Dili kini daghang tinago alang sa Lawas ni Kristo - tin-aw sa matag panid
sa Bag-ong Tugon. Kanunay nga "gipadala" sa Diyos ang Iyang katawhan
aron mangalagad sa uban. Gisultihan ba sa Diyos si Abram (Abraham) nga
mobiya sa iyang puy-anan sa Ur ug mobiyahe sa usa ka langyaw nga yuta
aron lamang mahatagan usa ka labi pa ka maayong lugar nga iyang
kapuy-an? Dili - Gipadala sa Diyos si Abraham aron mahimo nga amahan
sa usa ka bantog nga nasud nga mahimong usa ka panalangin sa
kalibutan. Ang tanan bahin sa pagpangalagad - bahin sa pagserbisyo sa
mga kinahanglanon sa uban.
Unsa ang gisulti ni Jesus sa Iyang mga disipulo nga buhaton sa ilang mga
kinabuhi? Giingnan niya sila nga moadto ug maglingkod sa uban! Unsa
ang gisulti ni Jesus nga buhaton ni Pablo? Gisultihan niya si Paul nga
moadto ug mag-alagad sa uban! Ang kinabuhi ni Paul usa ka panig-ingnan
sa amon kung unsa ang gusto sa Dios gikan sa tanan Niyang mga anak aron magamit ang ilang mga espirituhanon nga mga gasa sa pagserbisyo
Kaniya ug sa uban.
Mao na, unsa kini sa imong kinabuhi - paglingkod ug paghumol? o
moadto ug mag-alagad? Ang pag-alagad sa Diyos ug sa uban pa us aka
indibidwal nga desisyon - kinahanglan nimo ug ako ang magpili kung unsa
ang among buhaton sa among kinabuhi. Nahinumduman ko kung unsa
ang gisulti sa usa ka bantog nga pinuno sa Israel bahin niini sa wala pa
siya mamatay.
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Busa karon kahadlokan ninyo si Jehova, ug Alagaron ninyo siya sa
pagkahingpit sa kamatuoran ug sa kamatuoran, ug isalikway ang mga dios
nga gialagaran sa inyong mga amahan sa tabok sa Suba ug sa Egipto.
Pag-alagad sa GINOO! Ug kong gihunahuna nga dautan kanimo ang pagalagad kang Jehova, pagpili alang sa imong kaugalingon niining adlawa
kong kinsa ang alagaron nimo, kong ang mga dios ba nga gialagaran sa
imong amahan nga didto sa tabok sa Suba, kun sa mga dios sa mga
Amorehanon, sa kang kinsang yuta nimo puyo Apan alang kanako ug sa
akong balay, mag-alagad kami sa Ginoo. Josue 24: 14-15
Hinaut nga mapili naton ang parehas - aron mag-alagad sa Ginoo ug
buhaton kung unsa ang gipadala Niya kanato nga buhaton. Hinaut nga
matapos naton ang balaan nga buhat sa gugma!
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