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“Iya nga kinahanglan pagahawiran una sa langit hangtud sa panahon sa
pagtuman na sa tanang gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang mga balaang

profeta sukad pa sa karaang kapanahonan” 
Mga Buhat 3:21
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INTRODUCTION

Unsa ka dako ang kahibalo nimo mahitungod sa uwang o shrimp? Ako
naka diskubri mahitungod niining gamay na binuhat sa Dios na arang
ka kahibulungan kinabuhi. Ang Uwang o shrimp sila nag-ilis og suoton
tulo o upat ka bisis sa usa ka tuig na gitawag Molting. Kini usab
panagsaon og unsaon nila pag kab ot sa pag ilis og suoton kini gitawag
fascinating. Pag ang uwang o shrimp andam na mag ilis sa ilang suot
sila mag butang sa ibabaw sa ilang ulohan og gamay na buhangin og
ang bag o na suot na ang unang layer kini mo turok; sila makahibalo
kon comportabli ang ilang sitwasyon sa tubig og ang ilang suot mao
ang maka tabang sa pag hatag og kusog sa ilalom sa tubig.

Ikaw mahibulong pag ayo kon gi unsa pag diskubri sa maong Scientist
kining kinabuhi sa maong uwang o shrimp, samtang gibutang ang
uwang o shrimp sa maong aquarium na may steel filings sa ilang uluhan
ang bag-ong layer sa maong panit ni tubo. Ang maong scientist nag
butang og lig on na electro magnet sa ibabaw sa aquarium og pila ka
minuto ang mga uwang o shrimp nag sugod og langoy pataas og
pailalom. Og sa katapusan ang maong mga uwang o shrimp gipalangoy
sa maong dagat og arang ka intrisado kitaon kay ang nag kalaing laing
uwang o shrimp nag langoy pataas pailalom og ang uban nag paddling
o nag tipon sa isa ka linya.

Pag ang uwang o shrimp makahuna huna og makasulti na parihas sa ato
unsay kaha ila ikasulti mahitungod ana ‘oddball shrimp’? Kitaa ang
ilang sitwasyon pataas pailalom! Unsay problima mahitungod ana?
Kitaa ang uwang o shrimp may steel filings sa ilang uluhan og kana
maayo kay ang ilang kabutang nag buot pasabot upside down na ang
ilang paimabaw nahimong pailalom og ang ilang pailalom mahimong
paimabaw. Ang kadaghanan mag langoy upside down sila nag huna
huna na sakto apan dili tanan may one lone fellow na ‘out there had to
be wrong.’ Siya milahi sa grupo.
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Kita na mga Cristiano, ang atong ‘’status na stone’’mao ang atong
Biblia. Ang uban mga tawo sa ilang hunahuna o kadaghanang mga
tawo nag huna huna na sakto kitang tanan apan dili diay. Wala kita
nakabalo unsay tinood pulong sa Ginoo. Apan ang history nag sugmat
na kadaghanan dili sakto labi na kon hisgutan ang relihiyon. Pila ka
mga adlaw ni labay ako nag basa sa maong balasahon na arang ka
unuran sa maong pagtoo:

“Dili ta safety mahitungod sa di maayong pagtoo… daghan mga tawo
sa simbahan nag pakaron ingnon na sila nakasabot sa ilang pagtuo; pero
apan pag ang kagubot o controversy mitungha sila wala kabalo sa ilang
kaluyahon.’’ (Gods Amazing Grace, p.30)

Duha ka tuig ni labay ako nagsugod pag pasabot mahitungod sa buot
ipasabot sa maong panultihon, sugod kadto sa maong spring na pana-
hon ako naga drive paingon sa north sa pagbisita sa akong higala. Sa
pag abot nako sa ila siya nagasugod pag share mahitungod sa minsahe
sa pagka Cristiano. Ang maong pulong mahitungod sa trinity o tulo ka
persona. Ang iyang pangutana unsaon ang tulo ka persona na mahi-
mong Ginoo? Ang tudlo sa maong tulo ka persona o “trinity’’ dili mao
na iya ingon. Ang aho gibati ako nahimong nasuko og nasubo. Nganong
dili man mo too nganong sayop? Ang Biblia naghisgot mahitungod sa
Amahan, Anak, og Holy spirit o Balaang spiritu. Mao na ang tulo ka
persona. Usa pa, ang mga tawo mituo mahitungod sa tulo ka persona 
o ang tanang mga Cristiano mituo og bout ipasabot tinood na may tulo
ka persona. Og nia nang panahuna iya ako gi palinggod tapad kanako
og among gibasa ang iyahang teksto sa maong Bibliya. Og mga higala
samtang kami nagabasa sa maong teksto ang akong kangitngit sa akong
huna huna nahimong kahayag og ako gitagaan og kahayag sa Dios.
Akong pangutana na ang akong pag tuo na tulo ka persona o trinity
sakto ba? Ang akong pag tuo walay kahibulungan? Ang tulo ka persona
mahimo bang usa?

Ako gibutang sa huna huna na kinahangan ako kini igatudlo sa akong
mga anak mahitungod sa Dios. Akong gibuhat ako miabli sa maong
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refrigerator og akong gikuha ang maong mansanas. Og ako nagal-
ingkod tapad sa akong mga anak na lalaki og akong gi ingnan na kin-
ing mansanas gusto kini sa Dios. Ang Dios mao ang tinood na pan-
galan, buot pasabot ang mansanas nag representar na Dios. Ang
Amahan nag re presentar na core na makita ilalom sa maong mansanas,
Ang Anak nag representar sa maong puti fleshy na party, og ang Holy
spirit mao ang panit o skin. Og ako nangutana sa akong mga anak na
lalaki kon sila nakasabot sa buot nakong gipasabot. Og ang mga bata
milingo lingo sa ilang ulo og dili sila makatuo og sila mi ingon No dili.
Og ako sila gi ingnan na mga anak walay nakasabot mahitungod na ang
Dios Misteryo, Og karon ako nagasugod og nahibulong na ngano ang
Ginoo tinood na Misteryo? Unsaon nato pag serbisyo sa Dios kon kita
wala kabalo kon kinsa siya?

Gusto nako mahibaloan ang naa sa akong huna huna na nalibugan. Og
kanang adlawa ako nag sugod sa pagbasa sa sa maong balasahon sa
Dios. Ang kalinaw og kalipay akong gibati sa kasing kasing na wala
nako batni sa una. Ang Dios sa langit tinood, og ang bugtong anak iya
gihatag sa atong kinabuhi.

Si Bob og ako among gi share kon unsa ang among nahibaw an sa
among pag studyo. Dili usa ka panaglalis sa uban tawo kon dili sa
pagsabot og pagtabang sa klarong paagi pinaagi sa gugma sa mga tawo.
Kita mag ampo sa Dios na ang Balaang pulong masabtan pag ayo og
ilang mabutang sa hunahuna. Kita usab kinahanglang magbasa sa
pulong sa Dios. Dili kita motoo lang sa sulti sa uban tawo, kon dili kita
mo base sa tinood na pulong sa Dios.

Hangtod na daghan mo too sa atong pagtoo, dili kita makahinumdom
sa atong kaluyahon, Atong panigurohon ang paghanap o pagbasa sa
balasahon na wala nato na kaplagan sa una. pagbasa sa imong kaugalin-
gon; og ipakita sa uban ang imo nahibaloan, parihas sa Bereans of old,
testingi kon kini kon tinood. Ang maayong pagsabot sa Atong Dios
maanaa sa atong kasing kasing kauban sa atong malipayong kasingkas-
ing maanaa kanato! Ang Ginoo magapanalangin sa atong pag studyo.
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THE TRINITY

Ang tudlo sa tulo ka persona o trinity mao ang naa sa atong pagka
Cristianong pagtuo. Samtang kita membro sa World Council of
Churches ang grupo kinahanglan motoo sa tulo ka persona o trinity.
Atong tan awon kon unsa ang tulo ka persona og diin kini gikan.
Samtang ako naga pahayag mahitungod nii ni ang akong pagtuo 
o kaalam ni dugang na unsay buot ipasabot ini.

Kon kita mag base sa tanang pagtuo sa atong tinuohan karon na adlaw,
ang atong huna huna isa lang ang Dios pero nag consist og tulo ka per-
sona, og samtang kita makakita sa maong doctrina na mahitungos sa
tulo ka persona na nag tudlo og Makita sa ubos na mao kini;

Three beings who are co-eternal
Three beings who are immortal
Three beings who are all-powerful, all knowing, etc.
Three beings who are worthy of worship and praise
Three beings, each acting out a different role

Catholic Encyclopedia nag ingon;

“... Ang Amahan mao ang Dios, Ang Anak Dios og ang Balaang
Espiritu Dios og isa lang ang Dios walay lain na Dios kon dili isa
lang… the person are co eternal and co-equal; all alike are uncreated
and omniponent.’’

Kadaghanan tanan simbahan mga Cristiano parihas consipto sa tulo ka
persona; ang uban parihas og buot ipasabot.

Samtang atong tan awon ang buot ipasabot nii gamay na ikasulti, kon
ang tulo ka membro sa Godhead ay eternal, buot ipasabot tanan nag
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existed sa tanang kaluwasan na mga tawo, Og ang tanang kinahanglan
parihas og idad, Og kon tinood na kita parihas og idad then the titles
which they posess must merely reflect roles taken to act out the plan 
o redemption. These titles cannot be taken in literal sense, example:
Ang anak sa Dios dili tinood na anak sa Dios; siya membro sa Godhead
na nag dumala og anak sa Dios, Ang Amahan dili tinood na Amahan na
Dios; Sya membro sa Godhead na nag dumala na Amahan.

Ang implekasyon nii ning tinudlo kinahanglan og pag huna huna, Ang
balasahon nag hisgot na ang Amahan nag hatag og bugtong anak na
nagpakamatay tungod kanako og tungod kanimo, apan ang doktrina
nag hisgot na si Jesus dili tinood na Anak sa Dios. Ang Trinitarian nag
ingon si Jesus gitawag na anak sa Dios mahitungod sa pag katawo niya
sa Bethlehem dili siya Anak sa Dios sa wala pa ni anhi siya sa kalibu-
tan.

This is in abbreviated form, is the teaching of the trinity;

‘’May usa lang ka Dios: Father, Son, and Holy Siprit’’ Tulo ka pang-
utana kinahanglan ato ipangutana sa atong kaugalingon mao kini. Has
this teaching about God been from the beginning of time, is it biblical,
and does it matter?

Diin Man Gikan?

Kon kita moadto og mo base sa encyclopedia ato makaplagan na ang
mahitungod sa tudlo sa pag ka Cristiano nag sugod sa Council of Nicea
in 325 AD. Kini nag presentar pa sa panahon ni Constantinipole niad-
tong 60 katuig. Kadtong nag studyo mahitungod sa estorya sa sa sim-
bahan ang Rome mao ang nag control og gahum mahitungod sa
Christian world. Ang mga mag scholars nag sulat na ang Revelation,
chapter 2 og chapter 3. Ang Dios nag hatag og panan awon mahitungod
sa nag kalain lain estorya mahitungod sa simbahan The nicean counsil,
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325 AD came during period of church na gi representar ni Pergamos.
Ang simbahan nag sugod og out pure (represented by (Ephesus) went
through much persecution (Smyrna) but not deteriorating due compro-
mise with paganism (Pergamos).

Atong ibutang sa atong huna huna o atong hinumduman na ang
Christian world gilibutan og mga pangano o pagan religions, og ang
kining pagano o pagans naga simba og nagkala ing laing dio dios ang
history nag reveals og simbahan og nag desire mahitungod sa pangano
og tungod niaana nag adopt ang mga Cristiano sa pag sabot sa Dios
pero mao usab ang sinug dan o steep sa paganism. Sa nahisulat sa
maong author Ang tulo ka persona mao ang origen o gikan sa Persian
trident. Ang uban nag magsusulat nag sulti usab na gikan sa Indian
Religion na ang grupo sa Trinitarian sa Brahma, Siva, og Visnu; ang
religion sa Egypt may tulo ka persona mao ang Orisis, Isis, og Horus.
Ang point niini na ang doktrina sa tulo ka persona mao ang paganism
ang orihinal. Kon kita mobalik sa daang storya o ancient world na ang
pagan God nag simba og nagkalaing laing Dios o trinity.

“Kon ang pagano nag conquered mahitungod sa pag ka Cristiano. Mao
lang buot ipasabot na ang mga Cristiano was corrupted sa paganism.
Ang tinood na Deism na unang Cristiano… na utro tungod sa simbahan
sa Rome sa incomprehensible dogma of trinity…” (History of
Christianity Edwards Gibbons).

Usa usab nako na pangutana mahitungod sa Jewish nation niadtong
panahon kay Cristo, mituo na ang tinood na Dios sa langit mao ang trin-
ity. Palihug ibutang sa inyong huna huna kini na satatement:

“… Kini nag assumed sa Jewish Church no such doctrine.nag ingon si
Mr. Summerbell; Ang akong amigo na nag presentar sa New york
Synagogue nangutana kay Rabbi mahitungod unsay buot ipasabot sa
kahulugan Elohim Og ang Trinitarian na clergyman nag tubag,
Nganong may mga referensia man ning tulo ka persona sa pag stepped
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forward kining maong hudeo o jewish dili ka angayan na mo mention
utro nii ning pangutanaha og ikaw puedi na mogawas dii ning
Synague; kay dili namo permitted na mag mention og ngalan sa nag
kalain lain Dios sa Synagogue.’’ (Review and Herald, Nov.5 1861)

Ang point niadto ang mga Judeo dili gusto mahitungod sa doktrina sa
tulo ka persona o trinity na as biblical truth, but rather as pagan na
pagsabot. Intresado kaayo basahon ang Balang kasulantan gikan sa
Genesis kutob sa Revelation og never comr across sa trinity o tulo ka
persona. Arang intresado gihapon mahitungod sa Daang testamento sa
Biblia na wala gihapon nag tudlo mahitungod og trinity.

Ang Encyclopedia of Religion nag ingon:
“Theologians today are in agreement that the Hebrew Bible does not
contain a doctrine of the trinity.’’

Maskin ang New Catholic Encyclopedia nag ingon:
“Ang doctrina sa tulo ka persona o Trinity wala gihisgut sa Daang tes-
tamento.’’

Kini arang ka interisadong problima; na kon ang theologians og mag
aalam mag admit mahitungod sa Daang tetamento wala gipahayag sa
daang sugo, Ang Dios ba nag bag o? Sa pag anhi ni Jesus sa yuta ang
quoted sa balasahon (Old Testament) extensively, siya ba naghisgot
mahitungod niining tulo ka persona o trinity? Ang tinood niini kita mo
follow sa kinabuhi ni Jesus sa gikan pa siya sa pasungan o manger
hangtod siya didto sa lubnganan, Og wala nag mention gayod o wala
nag indicate na ang Dios trinity. Maski lang kaha sa mga magsusulay sa
new testament.

Sa New Encyclopedia Britanica nag ingon:
‘Basin ang pulong trinity nor the explicit appears in the New testa-
ment.’
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Og kon kit a moadto sa early Christian na mag susulat sa tulo ka cen-
turies na gikan sa panahon sa mga apostoles paingon sa upat ka centu-
ry Makita na ato ang religious prominence parihas ni anang Justin
Martyr, Origen og Ireneus wala gihapon nagtudlo sila og trinity.

Kini nag tudlo mahitungod sa triune God, mao kini ang ugat sa mga
pagano o pagan na na adopted sa pag ka Cristiano didto gikan sa sim-
bahan sa Rome. Na samtang Makita nato na gi stated sa The council of
Nicea in 325 AD, na Si Emperor Constantine nag dala og paganism 
o pangano sa simbahan sa pag comprimise. Kini na doctrina na sentro
sa Romano katoliko na pag tuo, og hangtod karon mao gihapon nag
professed sa atong pagka Cristiano karon.

“Ang mesteryo sa tulo ka persona mao ang central doctrine of the
Catholic faith. Og kini base sa tanang tudlo sa ubang simbahan.’’
(Handbook for todays catholic.)

Kini maong satement kinahanglan og hunahuna. Kon ang doktrina sa
trinity rooted sa pagano o paganism og wala gi specific pag tudlo sa
Daang testamento, dili kini sensero pag pangutana sa pag deklarar sa
centro og pivotal point of all teachings o Catholicism. Infact
kadaghanan mga Cristiano karon nag himo og parihas na deklarasyon
mahitungod sa doktrina sa tulo ka persona o trinity.

Interisado kaayo kon atong huna hunaon sa taga denomination o pag-
tuo ang pag dawat og reformers nag nag protesting sa mga Catholicism.
Kadaghanan mipalayo sa katoliko na sistema sa pag simba ang anti
Cristo na sistema ang pope usab ang anti cristo. Si Martin Luther usa ka
reformers niadtong tungura, Og kadaghanan karon mga Cristiano ni
sunod sa Rome ang ilang tinun an pila ka tuig ni labay. Ang doktrina sa
trinity usa ka paagi nii ni. Ang simbahan sa Roma mao kini ang nagsug-
od pag doktrina mahitungod sa sistema sa pag ka katoliko
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Unsa ubang doktrina na gitudlo sa katoliko na pagtuo na rooted sa dok-
trina mahitungod sa trinity? Ang uban nagtan aw mahitunod sa tinuo-
han o tinudlo na mao kini; natural immortality of the soul, the mass,
purgatory, the infallibility of the pope praying to saints, eternal hell, the
priest’s ability to forgive sins, the immaculate conception, the
Eucharist, salvation by works, and sunday sacredness. Kini na sinsero
na pangutana na butang sa atong huna huna. Kini na pagtuo mabasa ba
sa Biblia?

Arang ka imposibli na kita mga Cristiano midawat sa doktrina mahitun-
god niining teaching mahitungod sa Dios dili kini sakto kay kini gidu-
mala pa sa daang pang panahon? Kita ba na mapariha sa sa usa ka
uwang o shrimp na sila nagalangoy sa tuo sa side pataas pero sa tinood
kita nagalangoy upside down? Karon kita mobasa kon unsay nahasulat
sa Bibliya sa kining maong libro na nag uluhan Ang kahibulungan
Gugma sa Dios. Ikaw mag disisyon.
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USA KA DIOS

Sa pag adto sa Dios sa mga Israelita gikan sa Ehipto nag ingon siya sa
mga tawo na may importanti siya na igasulti mahitungod sa tuyo ni
Moses. Og si Moses mosaka sa Mt. Sinai arun sa pag anunsyo mahitun-
god sa napulo ka sugo.

“Ug ang Dios misulti niining tanan nga mga pulong, nga nagaingon:
Ako mao si Jehova nga imong Dios, nga nagbawi kanimo gikan sa
yuta sa Egipto gikan sa balay sa pagkaulipon. Dili ka magbaton ug
lain nga mga dios sa atubangan ko.” (Exodo 20:1-3)

Ang mga Israelita natingala sa pagpahinumdom ni Jesus na siya tinood
na Dios og siya lang wala nay lain. Og ang saad ni Jesus na ang
makaadto lang sa gisaad na yuta kadtong mga tawo na walay lain na
gisimba kon dili si Jesus lang na usa ka tinood na Dios. Ang tinood may
usa lang ka Dios na nahigugma sa  mga tawo, Og ang Dios nag
pahinumdum ini na pulong;

“Kanimo gipahayag aron ka mahibalo nga si Jehova siya Dios; wala
nay lain gawas kaniya.” (Deuteronomio 4:35)

Sa pag buntog sa maong sugo ni Moses nag ingon siya:
“Magpatalinghug ka, Oh Israel: Si Jehova nga atong Dios, maoy usa
lamang ka Jehova.” (Deuteronomio 6:4). Diining idea na ang dios dios
mao ang gipasantop sa Dios na dili angayan simbahon. Kay may isa
lang ka Dios mao si Jehova na angayan simbahon.

Sa pagkakita sa mga mga tawo mahitungod sa kalab o tan sa pag-
pahinumdom ni Jesus na siya lang ang Dios. Gusto sa Dios na ang
iyang mga katawhan  mag alagad og pariho na heathen-type worship of
multiple deities that surrounded them. Hinumdumi kini na statement:
Ang tulo ka persona na nagasimbolo sa doctrina mao ang mga
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Babilonyans na diskubri  sa Layard prove na mao ang equilateral trian-
gle na gitawag Romish Church sa pagka karon. (The two Babylons p.16)

Ang Ginoo nakahibalo maskin kadtong pinili niya na ang mga judeo
naa sa ila huna huna na usa lang ka Dios og walay nay lain mabasa kini
sa bag ong testamento o daang testamento sa Bibliya na usa lang ang
atong simbahon. Atong tan awon sa ubang teksto sa Bag-ong tugon.
Surely na ang Dios sa daang testamento og Bag omg testamento pari-
ahs lang.

“Ug miduol ang usa sa mga escriba ug nakadungog kanila nga naglan-
tugi, ug sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila,
siya nangutana kaniya, Unsa man ang sugo nga una sa tanan? Si Jesus
mitubag nga nag-ingon, Ang sugo nga una sa tanan mao kini:
‘Patalinghugi, O Israel: Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usa ra;
ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing,
ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok
mong kusog. Ang ikaduha mao kini: ‘Higugmaa ang imong silingan
sama sa imong kaugalingon.’ Wala nay laing sugo nga labi pang daku
niini kanila.” Ug ang escriba miingon kaniya, “Husto kana,
Magtutudlo; tinuod ang imong giingon nga ang Dios usa ra, ug nga
wala nay lain gawas kaniya.” (Marcos 12:28-32)

Si Jesus usab  nag sulti na may usa lang ka Dios! Og si Apostolis Pablo
nag sulti usab sa tinood na parihas og pag tuo ni Jesus:

“Apan, alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga
ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita
nanaglungtad; ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo pinaagi kang
kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang.” (1Taga–Corinto
8:6)

“Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu, maingon nga adunay
usa lamang ka paglaum nga alang niini gipanagtawag kamo, usa ka
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Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bautismo, usa ka Dios ug Amahan natong
tanan, nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sulod sa tanan.” (Mga
Taga-Efeso 4:4-6)

“Kay adunay usa ra ka Dios, ug adunay usa ra ka tigpatiwala sa Dios
ug sa mga tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus.” (1Timoteo
2:5)

Unsa may bout ipasabot ni apostle Pablo? Siya una nag pasabot na usa
lang ang Dios mao ang Amahan tag iya sa atong kinabuhi og tag iya sa
kalibutan. Og iya gipahayag na usa lang ang Ginoo na mao si Jesus
Cristo na tag iya sa tanan, tag iya sa langit og yuta og siya atong man-
luluwas og iya kitang usahon sa ikaduhang pag balik niya dinhi sa
kalibutan.

Og si Jesus nagpahayag usab na ang tinood usa lang ka Dios na mao
ang Amhan.

“Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga
mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-Cristo nga imong
pinadala.” (Juan 17:3)

“Ikaw nagatoo nga ang Dios usa ra; husto ka niana. Ngani bisan pa
ang mga yawa nagatoo man usab—ug nagapangurog sa kalisang.”
(Santiago 2:19)

Maskin ang yawa kabalo na ang Dios usa lang og ang Balaang kasula-
tan nag hisgot usab. Wala ginasulti ni Jesus na maytulo ka persona. Ang
Bibiya nag hisgot na usa lang ang Dios the “God Father.’’
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ANG ANAK SA DIOS

Pag may usa ka Dios, ang Amahan, og “kinsa man kining tanan
butang,’’ Samtang ang balasahon nag tudlo, og kinsa man si Jesus?
Unsa man ang iyang relasyon sa Amahan? Is he a Deity, or is He some
lesser being as some teach? Siya ba simple na maayong magtutudlo?

Mao kini ang pangutanaha ni Nicudemus sa iyang huna huna, Ang
paraseo. (Juan 3) may storya na parihas mahitungod ana.

“Kining tawhana miadto kang Jesus sa takna sa kagabhion ug miingon
kaniya, Rabi, kami nasayud nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga
gikan sa Dios, kay wala gayuy makahimo niining mga milagro nga
imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya.”
(Juan 3:2)

Si Nicodemus nag ingon og nagutana kay Jesus na kinsa man gayod
ikaw? Kinsa ang magtutudlo na pinadala gikan ni Jesus og nganong nia
man karon? Kinsa mang tawhana makahimo na ang tubig mahimong
ubas na mainum? Kinsa man ang maka ayo sa masakiton og makaban-
haw sa patay? Kinsay may makasulti mahi tungod sa langit na walay
pay nakakita? Kinsa ang tawo na gitawag og Amahan? Kinsa siya og
nganong nia siya karon?

Sa dili pa kita mutobag sa maong pangutana, mobalik kita mahitungod
sa eons of eternity na gitawag na Langit. Ang susi sa pag sabot kita
mosabot mahitungod sa gubot sa langit sa wala pa ang kalibutan
gibuhat.

Ang langit usa ka nindot na lugar na walay lain makalabaw og usa ka
peaceful na lugar apan may usa ka anghel na binuhat ni Jesus na misu-
pak og nag rebellion mabasa sa (Ezequiel 28:12-17).
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“Anak sa tawo, 5 sa magbakho ka tungod sa hari sa Tiro, ug umingon
ka kaniya: Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova: ikaw nagapatik
sa katibookan, puno sa kinaadman, ug hingpit sa katahum. Ikaw didto
sa Eden, ang tanaman sa Dios; tanang mga mahal nga bato maoy
imong tabon, ang sardio, ang topacio, ug ang diamante, ang berilo,
ang onex, ug ang jaspe, ang zafiro, ug ang esmeralda, ug ang carbung-
clo, ug ang bulawan: ang binuhahatan sa imong tambol ug sa imong
mga flauta diha kanimo; sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam
na. Ikaw mao ang dinihog nga querubin nga nagatabon: ug ako naga-
pahamutang kanimo, sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid
sa Dios; ikaw nagsaka-kanaug sa taliwala sa mga bato nga kalayo.
Ikaw hingpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kan-
imo, hangtud nga ang dili pagkamatarung hingkaplagan diha kanimo.
Pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila nagtugob sa imong tali-
wala sa pagpanlupig, ug ikaw nakasala: busa gisalikway ko ikaw ingon
nga mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios; ug gilaglag ko ikaw, Oh
nagatabon nga querubin, gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo.
Ang imong kasingkasing gipataas tungod sa imong katahum; gidaut mo
ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw: gipukan ko ikaw
ngadto sa yuta; gipapahamutang ko ikaw sa atubangan sa mga hari,
aron sila makasud-ong kanimo.” (Ezequiel 28:12-17)

Atong mahibaw an kon diin gikan ang hinungdan sa sala  pinaagi niin-
ing balasahuna, tan awa “Cherub That Covereth.” Ang ikaduha na nag
tindog na sunod sa Dios na siya ang naghimong hinungdan og sala. Si
Lucifer tungod og pinaagi sa iyang garbo  hangtod siya nagsugod og
panag lalis sa atong manluluwas.

“Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, Oh kabugason, anak sa
kabuntagon! Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw
man unta ang nagalumpag sa mga nasud! Ug ikaw miingon diha sa
imong sa kasingkasing: Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang
akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios; ug ako magalingkod sa
bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan;
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Mokayab ako sa ibabaw sa mga kahitas-an sa mga panganod; himoon
ko nga ang akong kaugalingon mahasama sa Hataas Uyamut.” (Isaias
14:12-14)

Kini na maong bersikulo nag pahayag na si Lucifer gusto na mahimong
usa ka parihas sa Dios. Gusto siya mo lingkod sa trono sa langit og siya
usa kabinuhat sa Dios og gusto siya simbahon sa iyang kaugalingon.
Daghan pag bag o karon mga panahuna maskin karon sa New teachings
ang mga tawo gusto mahimong gods.

Nganong di paman kuntinto si lucifer na siya mahimong pangulo sa
mga Angel? Og ngano gusto man niya na siya simbahon na usa ka
Dios? Kini usa ka importanti na mahibaw an nato na ngano usa na, ka
problima ni lucifer. Og Si Michael na gitawag One like God. Na mao
ang kauban ni lucifer ginatawag sa langit na Jesus. Si lucifer masu-
pakon dia nang tungura. Tan awa sa (Judea 9 og Gipadayag 12:7-9) Si
Michael gihisgot sa Bibliya na gitawag siya Dios niadtong tungura sa
kalibutan. Unsa ang gi ingon sa Bibliya mahitungod niya?

“Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug
Dios ang Pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga
butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nangahimo na,
walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya.” (Juan 1:1-3)

Ang Balasahon nag pasabot na si Jesus na mao Si Michael nag existed
sa Dios sawa la pa ang creation. Siya ang pulong o Audibleness sa Dios.
Unsa na pulong sa ato huna huna na Si Jesus mao ang Amahan Si Jesus
nahimong Diety revealed sa ato. Siya usa ka manifistation o ebidensiya
na Anak sa Dios sa wala pa siya minaog sa langit. Si Jesus o Michael
na mao ang makakagahum na magbubuhat sa tanang butang.

“Si Jehova nagbaton kanako sa sinugdan sa iyang dalan, Una pa sa
iyang mga buhat kanhi. Ako gipahamutang sa itaas gikan pa sa walay
katapusan sukad sa sinugdan, Sa wala pa ang yuta. Sa diha nga wala
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pay kahiladman, ako nahimugso na, Sa diha nga wala pay mga tubod
nga madagayaon sa tubig. Sa wala pa mapahimutang ang mga bukid,
Sa wala pa ang kabungturan ako nahimugso na; Samtang nga wala pa
niya mabuhat ang yuta, ni ang kapatagan, Ni ang sinugdan sa abug sa
kalibutan. Sa diha nga gitukod niya ang kalangitan didto na ako: Sa
gipahamutang niya ang usa ka lingin ibabaw sa nawong sa kahilad-
man, Sa diha nga gihimo niyang malig-on ang kalangitan sa kahitas-
an, Sa diha nga ang mga tuboran sa kahiladman nahimong mabaskog,
Sa diha nga gihatag niya sa dagat ang iyang utlanan, Nga ang mga
tubig dili magalapas sa iyang sugo, Sa diha nga iyang gilaraw ang mga
patukoranan sa yuta; Unya ako didto tupad kaniya, ingon sa usa ka
batid nga magbubuhat; Ug ako sa matag-adlaw maoy kahimuot niya,
Nagakalipay sa kanunay sa iyang atubangan.” (Mga Panultihon 8:22-30)

Si Jesus na Anak sa Dios siya ang usa ka master craftman, makaita sa
bersikolo 30 ang pulong rendered brought forth sa Hebrews buot
ipasabot to twist or whirl to Bear, Bring forth to form to travail og kin-
ing pulong nagpasabot Wisdom og atong hinumduman si Jesus mao ang
Kaalam.

“Apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Judio ug mga
Gresyanhon, si Cristo mao ang gahum sa Dios ug ang kaalam sa Dios.”
(1Taga-Corinto 1:24)

Ang gubot sa langit usa ka dakong issue. Si Cristo Jesus usa ka anak sa
Dios og siya lamang ang makabuhat sa kalibutan og disisyon inubanan
sa Amahan. Si Jesus usa ka literal na anak sa Dios, Siya Balaan, Siya
Anak sa Amahan walay lain makalabaw sa kaalam ni Jesus.

Juan 3:16 “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod
niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mos-
alig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”

Palihug ibutang sa inyong huna huna na ang Amahan nag hatag og bug-
tong anak og nagpakamatay tungod sa atong mga sala. Siya natawo usa
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ka bata sa Bethlehem. Si Jesus existed sa langit as Gods only begotten
son sa wala pa siya minaog sa kalibutan.

1 Juan 4:9 “Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini:
gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan,
aron kita mabuhi pinaagi kaniya.”

Og kini atong ibutang sa atong huna huna na Si Jesus nag padala og
bugtong anak.

1 Juan 1:14 “Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo
siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang
himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan
sa Amahan.”

Ang pulong mao ang kaalam sa Dios, Took a human flesh and dwelt
among us! Ang anak sa amahan og ang Amahan parihas pag tratar kay
lucifer niadatong tungora.

Dag hang nahibulong unsay buot ipasabot sa bugtong Anak.

Begotten; Gikan sa greek word monogenes. According sa strong’s con-
cordance ang buot ipasabot “only born’’ only (begotten child). Daghan
nituo na Si Jesus na gibuhat tawo, na buot ipasabot siya dili diety, tun-
god dili siya deity, tungod kay dile sila parihas og level na angel. Pero
ang Bibliya nag ingon na si Jesus gibuhat og nag ingon siya bugtong o
siya nag usa lang. Kining pulonga parihas lang? Ang tubag is unques-
tionable ‘no’. Sa pagbuhat buot pasabot “to make a thing which has not
been made before.’’ (World book dictionary) Ang angel gibuhat, ang
kalibutan gibuhat, ang tawo gibuhat, Og ang magbubuhat mao ang
Amahan, iya kini gitrabaho tungod sa iyang anak. Ang Bibliya nag
hisgut na si Jesus usa ka bugtong anak, buot ipasabot gikan siya sa
Amahan. Si Cristo mao ang subtance sa Amahan-Siya Balaan. Divinity
dili buot ipasabot na siya si Cristo tigulang kay sa Amahan, pero siya
simply na nag attributes o Deity. Ang kalainan mahitungod sa pulong
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na created and begotten. Ang uban ni deny na ang literal na sonship sa
Dios sa pag ingon sa pulong begotten means unique. Og ang Trinitarian
nag pahayag na si Cristo usa ka unique. Kay siya na tawo sa Bethlehem,
pero, atong hinumduman na ang balasahon nag hisgot na siya naghatag
og bugtong anak. Kini nag pasabot na si Jesus usa ka begotten sa langit
og siya nag existed sa wala pa siya minaog gikan saa langit. Og walay
lain ni supak na si Jesus usa ka unique pero sa tinood siya usa lang ka
bugtong anak sa Dios.

Pila ka mga panahon nilabay ako nakabati mahitungod sa gospel sayon
lang kay maskin ang mga bata makasabot. Mutoo ka diba? Oo sayon
ang mga bata makasabot, mao na dili kita angayan motudlo sa maong
trinity o persona? Dili lang mga bata ang dili makasabot, maskin ang
atong mga mag aalam dili maka pahayag gihapon, ang hunahunaon ang
Amahan nagpadala og bugtong anak sa kalibutan og nagpakamatay tun-
god kanako og tungod kanimo. Arang ka sayon kon kita motuo sa
Balaang kasulatan na nahisulat na si Jesus tinood na anak sa Dios dili
ang tulo ka mesteryo na binuhat “One God.’’ Usa ka dako na problima
sa atong mga misyonaryo pila ka mag panahon nilabay mao ang pag
sangyaw sa mga muslim mahitungod sa pulong sa Dios. Usa ka leader
sa division na mag bubuhat siya miingon na hinay ang pag progress sa
mahitungod sa Christianity kay tungod niana. Sa pag huna huna nia
nang problima, iya nabutang sa iya hunahuna na lisod kaayo pag
sangyaw sa mga muslim mahitungod sa pulong sa Bibliya labina mahi-
tungod sa tudlo sa trinity. Pero mahitungod sa mga judeo may usa lang
ka Dios. Ang tudlo sa sa maong persona o trinity arang ka libog. Kini
nag sugod mahitungod sa balasahon na gikan sa missionary, na iyang
nahunahunaan na sa kataposan may usa lang ka Dios og may usa lang
ka bugtong anak, na mao si Jesus Cristo.

Ato daw kitaon o susihon kon unsa ang pagtuo o tinuohan sa mga
disipolo mahitungod sa pagtuo kay Hesus.

Juan 6:69 “Ug kami nagatoo, ug among nasinati, nga ikaw mao ang
Balaan sa Dios.”
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Mateo 14:33 “Ug sila nga didto sa sakayan misimba kaniya ug miin-
gon, “Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Dios.”

Juan 11:27 “Ug siya miingon kaniya, “Oo, Ginoo, ako nagatoo nga
ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ang moanhi sa kalibutan.”

Ang mga disipolo klaro kaayo na sila mituo na si Jesus usa ka anak sa
Dios! Si apostolis Pablo iya gi sangyaw ang parihas sa iyang hunahuna
mahitungod sa Dios na ang Amahan mao ang atong Ginoo na si Jesu-
Cristo.

Mga Taga-Efeso 1:3 “Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong
Ginoong Jesu-Cristo, nga diha kang Cristo nagapanalangin kanato sa
tanang mga panalanging espirituhanon diha sa mga langitnong dapit.”

2Taga-Corinto 11:31 ”Ang Dios ug Amahan sa Ginoong Jesus, siya
nga maoy dalaygon hangtud sa kahangturan, nasayud nga ako wala
magbakak.”

Kini komon kaayo na sinulti ni apostolis Pablo na mabasa sa nahisulat.
Hinumdumi siya mitawag na Dios sa Amhan og sa Anak.

Si Jesus na bugtong anak sa amahan siya motawag sa Ginoo na iyang
amahan og usab na Dios.

Juan 20:17 “Si Jesus miingon kaniya, “Ayaw na ako pagkupti, kay
wala pa ako makasaka ngadto sa Amahan. Apan adtoa ang akong mga
kaigsoonan ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong Amahan
ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong Dios.”

Marcos 15:34 “Ug sa ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituwaw
sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Eloi, Eloi, lama sabactani?”
nga sa ato pa “Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako?”
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Gipadayag 3:12 “Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga
haligi diha sa templo sa akong Dios; ug dili na siya magagula niini, ug
igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa
siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaug gikan sa
langit gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag-o nga
ngalan.”

Si Jesus na gitawag na Dios sa Amahan og iyang Dios! Ang Amahan
nagtawag na Cristo sa iyang anak pero wala ni tawag sa iyang anak na
Ginoo! Atong kitaon kon unsa.

Juan 10:36 “Ingnon ba diay ninyo ako, ang gididikar sa Amahan ug
gipadala niya nganhi sa kalibutan, ‘Ikaw nagpasipala,’ tungod lang
kay nag-ingon ako, ‘Anak ako sa Dios’?”

Si Jesus nag deklarar sa iyang kaugalingon na siya anak sa Dios pero
ang mga judeo nag considarar na blasphemy! Kitaa si Jesus wala nag
deny kon kinsa man gayod siya. Kini mapahiras niini na parihas nimo
og kanako na nag deklarar na kinsa kita. Wala siya ni ingon na siya usa
ka membro sa trinity na nag role na usa ka anak sa Dios, siya miingon
na siya usa ka anak sa Dios.

Mateo 3:17 “Ug ania karon, usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon,
“Kini mao ang akong Anak nga pinalangga; kaniya may kalipay ako.”

Sa si Jesus gi bautismohan ang Dios nag sulti sa pulong na affirmation
nag pasabot na kini na bugtong anak ako gipadala sa kalibutan na man-
luluwas sa atong sala. Kini na akong pinalangga anak, in whome I am
pleased; hear ye him.

Mateo 17:5 “Ug samtang nagsulti pa siya, tan-awa, usa ka masilaw
nga panganud mitabon kanila, ug gikan sa panganud dihay usa ka tin-
gog nga nag-ingon, “Mao kini ang akong Anak nga pinalangga, nga
kaniya may kalipay ako; patalinghugi ninyo siya.”
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Og ang Amahan nagsulti kon kinsa kini na tawo; kini usa ka bugtong
anak, na maskin ang demonyo nakahibalo mahitungod ni Jesus.

Mateo 8:29 “Ug tan-awa, misinggit sila nga nanag-ingon, “O Anak sa
Dios, unsay imong labut kanamo? Mianhi ba ikaw dinhi aron sa
pagsakit kanamo sa dili pa ang panahon?”

Gi unsa sa demonyo pag sulti na si Jesus usa ka anak sa Dios? Sila ba
nag kita sa Wala pa ang kalibutan? Kini na demonyo nag puyo sa lan-
git usa ka bisis, nakahidum ba kamo? Si Satanas (lucifer) sa didto pa
siya sa langit siya usa ka sa tulo ka angel (Gipadayag 12:9). Kabalo sila
kon kinsa si Jesus, siya usa ka bugtong anak!! Hinumdumi na ang
kagubot hinungdan kay Satanas bunga tungod kay sa iyang pag
kadiskuntinto, pag guba sa balaod sa Dios.

Unsa pa bang uban giingon sa balasahon mahitungod kay Jesus?

Mga Hebreo 1:1-3 “Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi ang Dios
misulti kaniadto sa karaang kapanahonan ngadto sa atong mga
ginikanan pinaagi sa mga profeta; apan niining kaulahiang mga adlaw
siya misulti kanato pinaagig Anak, nga iyang gitudlo nga manununod
sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang
kalibutan. Kini siya, ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug
tukma nga hulad sa iyang kinaiya, mao ang nagasapnay sa kalibutan
pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang
pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa too sa
Halangdon sa kahitas-an.”

Nag ingon na si Cristo was appointed heir sa tanang butang. Og heir
buot pasabot na usa ka nakadawat og inheritance gikan sa someone,
buot pasabot ang Anak nakadawat og inheritance gikan sa Amahan.
Unsa man iya na dawat; His name, His authority and His power! Buot
ipasabot na si Cristo being the one, og bugtong anak sa buhi na Dios,
nadawat, by virtue of His birth, all of the attributes that his father pos-
sessed. Kini na teksto usab nag declares na si Cristo was express image
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sa Amahan. Siya exactly na parihas sa iya. “Si Jesus mitubag kaniya,
‘Kadugay ko nang pagkig-uban kaninyo, ug wala ka pa diay makaila
kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Naunsa
bang miingon man ikaw, ‘Ipakita kanamo ang Amahan?” (Juan 14:9)

Juan 5:26 “Kay maingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang
kaugalingon, maingon man gitugot niya sa Anak ang pagpakabaton
usab ug kinabuhi diha sa iyang kaugalingon.”

Palihog ibutang sa hunahuna na ang Amahan nag hatag og bugtong
anak na may kinabuhi sa iyang kaugaligon usab. Si Cristo nakadawat
sa tanang butang gikan sa Amahan sa virtue na He was, Anak sa Dios.

Kitaa, kining mga storya sa mga bersikulo sa maong Bibliya naghisgut
og parihas na topiko. Na ang Dios sa tanang kalibutan (the Father) siya
ang tag iya sa atong kinabuhi og kusog. Ang tanang butang gikan sa
Amahan; maskin si Cristo usab na Bugtong Anak sa Amahan. Ang
Amahan usa ka tinood na Dios sa langit, og si Cristo na Bugtong Anak
sa Dios na express og image sa Amahan. Atong sabton ning pulonga.
Ang Balasahon nag tudlo na samtang ang anak nag share an equality of
nature, power and honor with the father, these attribute of Diety were
inherited from the Father. Mao kini usab na rason sa balasahon na nag-
pakita na ang Anak mao ang subjection sa Amahan. Palihog tan awa
kinin na bersikulo;

Juan 14:28 “Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ‘Ako
moadto, apan mobalik ra ako kaninyo.’ Kon kamo nahigugma pa
kanako, igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan, kay ang
Amahan labaw pa man kanako.”
Og karon unsay may buot ipasabot diini na teksto? Ato na diskubrihan
na ang Anak gitagaan og gahum, na nag honor og ngalan sa Amahan.
Ngano man ang Amahan mas labaw pa kay sa Anak? Ang tubag arang
ka sayon; Ang pulong greater sa Greek na pulong “meizon” buot
pasabot  “elder or more encompassing.” Sa laing bahin, Si Jesus nag
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acknowledge na ang iyang Amahan mao ang tag iya sa tanang kinabuhi.
Usa pa ka explinasyon na ang Amahan mas labaw kay Jesus. Si Jesus
sa tibuok niyang kinabuhi sa kalibutan sige siya og acknowledge na
siya nag dumala sa kaayuhan sa iyang Amahan.

Juan 6:38 “Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong
kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala
kanako.”

Juan 5:30 “Ako walay arang mahimo sa akong kaugalingong pagbu-
lot-an; sumala sa akong nadungog, ako magahukom. Ug ang akong
hukom matarung, kay wala ko man tinguhaa ang pagbuhat sa akong
kaugalingong kabubut-on kondili sa kabubut-on sa nagpadala
kanako.”

Si Jesus nagpahag na ang iyang gahum gikan sa Amahan, dili sa iyang
kaugalingon kon dili sa Amahan. Ngano? Ang tubag sayon lang? Si
Jesus subjection sa iyang Amahan. Inyong Makita na si Cristo nag himo
og similar na statements sa Balasahon, Si Pablo usab nag pahayag sa
maong relasyon na ing ani:

1Taga-Corinto 11:3 “Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa
matag-usa ka lalaki mao si Cristo, ug ang ulo sa babaye mao ang iyang
bana, ug ang ulo ni Cristo mao ang Dios.”

1Taga-Corinto 15:28 “Ug sa diha nga mahisakop na ang tanang mga
butang ilalum kaniya, nan, ang Anak pagasakopon usab ilalum kaniya
nga mao ang nagapahiluna sa tanang mga butang ilalum kaniya, aron
ang Dios mahimong tanan ngadto sa tanan.”
Daghan mituo na ang satatement ni Cristo mahitungod sa subject sa
Amahan na siya nag pertain sa iyang kinabuhi na tawo sa kalibutan.
Pero kini na teksto nag sulti na sa wala pa ang panagsamok na tapos, Si
Cristo mao ang subject sa Amahan!! Ang Amahan mao ang nag desired
sa Anak na simbahon na parihas sa Amahan.
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Mga Hebreo 1:8-9 “Apan mahitungod sa Anak siya nagaingon, Ang
imong trono, O Dios, hangtud sa kahangturan, ug ang imong matarung
nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Gihigugma mo ang
pagkamatarung ug gidumtan mo ang pagkamasupilon; tungod niana,
gidihugan ikaw sa Dios, nga imong Dios, sa lana sa kalipay labaw pa
kay kanila nga imong mga sagabay.”

Ang Amahan gitawag na Anak, ‘God’. Na siya tinood na Deity, og
tinood na nag attribute sa iyang Amahan. Pero Ang Amahan naghimo
og klaro na siya anointed kay Cristo na makadawat og grasya uban sa
mga angel og mga tawo. 

Juan 5:22-23 “Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa,
hinonoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa Anak, aron ang
tanang tawo magapasidungog sa Anak maingon sa ilang pagpasidun-
gog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa Anak wala magpasidun-
gog sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya.”

Juan 3:35 “Ang Amahan nagahigugma sa Anak, ug ang tanang mga
butang gitugyan niya ngadto sa iyang kamot.”

Unsay ato nadawat gikan sa Dios na sa tanang niyang nilalang. “Ang
Amahan Nahigugma sa Iyang Anak: ‘Mao na na siya miingon na atong
siyang higugmaon og simbahon. Si Cristo Anak sa buhi na Dios, Na
siya gitagaan og prebilihiyo sa langit gikan sa Amahan og siya willing
pag naog sa kalibutan arun sa pag sakripisyo. Walay angel na mak-
abayad sa pag sakripisyo. Kondili ang Literal Son of The Living God
lang na nag pakamatay tungod sa atong mga sala. Importanti kaayo na
ato mahibaluan na kini dili role play na ang tulo mahimong usa. Gods
who would play the part of Son. Kini tinood na mao ang kinabuhi ni
Jesu-Cristo, na nianhi sa kalibutan arun tungod kanako og kanimo!
Unsa na sakripisyo! “Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga
mabatonan ninyo diha kang Cristo Jesus, nga, bisan tuod siya
naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang
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pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan;
hinonoa, gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang
pagsagop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga
tawo. Ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpau-
bos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtud sa
kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon diha sa krus.” (Taga-Filipos
2:5-8). Atong mahunahunaan na Unsa ang kahibulungan gugma sa
Amahan og sa Anak na naa kanato!

May storya sa Bibliya na makpahatag og panan awon sa pag sakripisyo
sa Atong Dios.Kini usa ka storya ni Abraham og ni Isaac. Imo bang na
hinumduman na si Abraham mao ang Amahan sa dako na nasod, imo
mahinumduman kon atong basahon sa;

“Ug nahitabo sa human niining mga butanga nga ang Dios nagsulay
kang Abraham, ug miingon kaniya: Abraham; ug siya mitubag: Ania
ako. Ug miingon siya: Kuhaon mo karon ang imong anak, ang imong
anak nga bugtong, nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug umad-
to ka sa yuta sa Moria ug siya ihalad mo nga halad-nga sinunog didto
sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo.” (Genesis 22:1-2)

Ang Dios nag sulti kay Abraham sa pag amoma sa anak na si Isaac na
nag offer sa iya og pag sakripisyo, Og si Isaac mao ang iyang Heir
promise. Mao na ang anak ni Abraham na iyang gi halad na pag sakrip-
isyo. Si Cristo na g ingon “whom thou lovest” sa atong pag basa niini
sa maong storya. Ang struggle sa huna huna ni Abraham nigawas.
Nganong ihatag man nako ang akong anak? Siya masunundon,
nganong siya mamatay?

“Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan, ug miingon:
Amahan ko. Ug siya mitubag: Ania ako, anak ko. Ug siya miingon:
Ania karon ang kalayo ug ang sugnod, apan hain man ang nating
carnero nga igahalad-nga-sinunog? Ug mitubag si Abraham: Ang Dios
sa iyang kaugalingon magatagana sa nating carnero nga igahalad-
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nga-sinunog, anak ko; ug busa nagapadayon sila sa paglakaw nga
nanagkuyog.” (Genesis 22:7-8)

Si Abraham nagbuhat og altar og iya gihalad si Isaac. Si Isaac usa ka
masunundon na anak sa iyang Amahan, pero siya willing pag offer sa
iyang kinabuhi.

“Ug ang manolonda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa mga langit,
nga nagaingon: Abraham, Abraham. Ug siya mitubag: Ania ako. Ug
nagaingon: Dili mo pagbakyawon ang imong kamot batok sa bata, dili
ka magbuhat kaniya bisan unsa; ug karon naila ko nga ikaw nahadlok
sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong bugtong nga anak kanako.”
(Genesis 22:11-12)

Mga kahigalaan unsay testing sa Dios sa kay Abrahan, unsay testing sa
Dios sa kalibutan. Ang atong Langitnong Amahan willing to give His
only Son, His Heir, “Ang pinalanga niyang bugtong anak” for a lost
world. Ang controversy nag sugod sa langit. Og gidala dinhi sa kalibu-
tan og ang away nia pa karon, Satan is still trying to convince people
that Jesus is not the really the Son of God. Si satanas nag testing sa pag
kuha sa maong posiyon sa kay Cristo, palihug basaha kining usa ka
parable na makita sa:

“Patalinghugi ninyo ang lain pang sambingay. May usa ka pangulo sa
panimalay nga nagtanum ug kaparrasan ug kini iyang gipalibutan ug
paril, gibuhatan ug pigsanan sa parras, gibuhatan ug usa ka
lantawanan, ug gipasaopan niya kini sa mga tawo, ug unya milangyaw
siya ngadto sa laing dapit. Ug sa nagsingabut na ang tingpamopo,
ngadto sa mga saop gipaadto niya ang iyang mga ulipon aron sa pag-
dawat sa bunga nga iyang bahin. Apan ang iyang mga ulipon gidakop
sa mga saop ug ilang gibunalan ang usa, ug ilang gipatay ang usa, ug
ilang gipanagbato ang usa. Unya giusban niya sila pagpadalag uban
pang mga ulipon nga daghan pa kay sa nahiuna, ug kini ila gihapong
gibuhatan sa ingon. Ug sa katapusan, kanila ang iyang anak gipaadto
niya nga nag-ingon, ‘Motahud sila sa akong anak.’ Apan sa pagkakita
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nila sa anak, ang mga saop nasig-ingon sa usag usa, ‘Mao kini ang
manununod; tana, patyon ta siya aron maato ang iyang panulondon.’
Ug gidakop nila siya ug giabog sa gowa sa parrasan, ug ilang gipatay
siya.” (Mateo 21:33-39)

Ang Jewish na nation maoy pinili sa Dios, Sila ang gitaan og commis-
sion sa pag sulti sa kalibutan mahitongud sa Great God sa langit; sa pag
naog sa Messiah. Ang Dios nag padala og propita na gipadala sa Israel
og sila nahibulong sa Dios og ilang gipatay. Og sya nag padala og bug-
tong anak sa iyang mga tawo. Og sila nag reverence sa Anak, the heir.
Pero ang mga tawo blinded sa ilang kaugalingong pag tuo, ilang
gilansang sa cross, pero kini maoy tinood na anak sa Dios. Does it mat-
ter whether or not you believe that Jesus is the literal, true son of God,
or whether you believe He is one, of a trinity, playing the part of the Son
in a great drama? Hinumdumi kining teksto ha:

Juan 17:3 “Ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila
kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios, ug kang Jesu-Cristo
nga imong pinadala.”

Juan 3:16 “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod
niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mos-
alig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”

Juan 20:31 “Apan kining ania gisulat aron motoo kamo nga si Jesus
mao ang Cristo, ang Anak sa Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamog
kinabuhi diha sa iyang ngalan.”

1Juan 5:13 “Kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nanagpanoo
sa ngalan sa Anak sa Dios, aron kamo masayud nga kamo nakapanag-
iya na sa kinabuhing dayon.”
Ang unod Si Jesu-Cristo is the literal “only begotten.” Anak sa Dios sa
atong kasing kasing sa Cristianong pag tuo. Kon kita mag buhat og
balay kinahanglan may lay foundation sa maong building kay kon wala
ma guba. Sa atong kasikasing mahitungod sa atong pag ka Cristiano
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pagtudlo ato kini ipakita sa ubang cristianong pagtuo labi na sa ilang
pag tuo mahitungod sa Trinity na mao ang ilang sentro sa doktrina. Dili
kina makahimo og lig on na balay mga kaigsoonan kon ang atong pag-
tuo is faulty foundation.

Mateo 7:24-27 “Busa, bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong
mga pulong ug magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong but-
an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato; ug unya mibundak ang
ulan, ug mibul-og ang mga baha, ug mihuros ang mga hangin ug miha-
pak niadtong balaya, apan kadto wala mapukan kay natukod man
ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong
mga pulong ug dili magatuman niini, mahisama siya sa usa ka tawong
boang-boang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas; ug unya
mibundak ang ulan, ug mibul-og ang mga baha, ug mihuros ang mga
hangin ug mihapak niadtong balaya, ug kadto napukan; ug daku gayud
ang iyang pagkapukan.”

Kon ang foundation tinood, Ang ubang balay lig on. Kon kini faulty
ang balay mapukan. Ang pag tudlo sa Trinity na obscures sa beauty sa
Amahan/Anak na relasyon mahitungod sa God and Jesus, sa pag hatag
og klaro na maong litrato mahitungod sa infinite na sakripisyo sa mga
katawhan! Atong baslan ang Dios pinaagi sa atong saktong pag alagad
og saktong pag sabot kaniya, Siya nag pakamatay tungod kanatong
tanan. Maskin tuod man ang atong pag commitment sa Dios is so small.
May tha acknowledge of God our Father, and the beauty of the Son that
He loves, maana kanato sa tong kasinkasing og maana sa kahibulun-
gang relasyon sa ilang duha, Si Cristo ang atong Manluluwas, Siya
Kahibulungan, Maloloy on. Siya Anak sa buhi na Dios!!
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ANTI CRISTO

Sa dili pa kita mopabiya mahitungod sa gihisgutan na Son of God. Ako
e ambit sa tanan mahitungod sa balasahon sa Mateo 16, Na ngano may
Amahan og Anak sa atong huna huna.

Mateo 16:13-17 “Ug sa pag-abut ni Jesus sa kayutaan sa Cesarea ni
Filipo, ang iyang mga tinun-an gipangutana niya nga nag-ingon,
“Sumala sa sulti sa mga tawo, kinsa man kono ang Anak sa Tawo?” Ug
sila miingon kaniya, “Ang uban naga-ingon nga si Juan nga Bautita
kono; ang uban nagaingon nga si Elias kono; ug ang uban, nga si
Jeremias kono o usa sa mga profeta.” Ug siya miingon kanila, “Apan
kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man ako?” Si Simon Pedro,
mitubag nga nag-ingon, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa Dios nga
buhi.” Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, “Dalaygon ikaw, Simon
Barjona! Kay wala kini ipadayag kanimog tawo, kondili giapadayag
kini kanimo sa akong Amahan nga anaa sa langit.”

Samtang Si Jesus nagpakaon kapin 4000 ka libo na mga tawo na
gitawag og Pharisees hypocrites og samtang siya nag sugod og pang-
utana sa mga desipolo; Kinsa nag ingon na ako usa ka anak sa tawo?
Og si Jesus nangutana pag usab og kinsa ang mutoo na ako usa ka Anak
sa Dios? Kini na pangutana arang ka interisado sa mga sumusunod ni
Cristo. Og si Pablo ni tubag sa husto na tubag og walay pag duha duha
“Thou art the Christ, the Son of the living God.” Si Pablo walay pag
duha duha na kinsa kining tawhana, og ang Dios nag ingon bulahan
ikaw.

1 Juan 2:18 “Mga anak, kini karon mao na ang katapusang takna; ug
sumala sa inyo nang nadungog nga moabut ang anticristo, tuod man
daghan karon ang mga anticristo nga nanagpanungha; busa kita sayud
nga karon mao na gayud ang katapusang takna.” Ang pulong na Anti
Christ according sa Strong concordance, means an opponent of Christ.
Kini makita sa (1 Juan 4:3).
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Si Juan nagpahayag na sa pag deny na Si Jesus anak sa Dios, the anoint-
ed one is a lie. Og nag ingon siya na ang anti cristo denies the father
and son. Mao ba kini ang way sa anti cristo na gahum na nag deny sa
amahan og anak sa pag tudlo sa trinity to Christianity, kini naka guba
sa relasyon? Palihug hinumdumi na ang anti cristo na gahum, base sa
Balasahon, dili kini kalibutanong gahum. Kon dili kini makahatag og
reliyohosong butang.

Mateo 16:18 “Ug sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, ug sa
ibabaw niining bato pagatukoron ko ang akong iglesia, ug ang mga
gahum sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya.”

Unsa na bato ang gihimo sa Dios sa paghimo og Simbahan?? Si Pedro
nag hinulsol kang Jesus. Na Ang anak sa Amahan na si Cristo tinood na
usa ka Anak sa Dios. Arang ka interisado bersikulo na si Pedro mao ang
bato na nag simbolo sa pag himo og simbahan. Ang hinung dan na
ngano daghan mga doktrina karon kay tungod daghan nag buhat og
faulty foundation o katiguman. Nakahinumdom ba kamo sa status na
stone sa una na storya? Mahitugod sa usa ka uwang usab? Si Jesus mao
ang atong bato ang anak sa atong buhi na Dios. Ang Anti Cristo na
gahum mao nag buhat og premise na si Jesus deli usa ka literal na anak
sa Dios. Og nag deny sa Amahan og Anak na relasyon. Ang tinood na
simbahan mao ang nag deklarar ni Pedro: ’’Thou art the Christ, the Son
of the living God.’’

Kadtong mutoo sa tulo ka persona mao kadtong nagtuo og nagalakaw
sa gahum sa anti-cristo. Ang Balasahon nag ingon si Jesus nag tawag
og nag ingon likay kamo sa maong bakak na pulong o dili hinundanong
kapaingnan og usahon kita ni Cristo sa iyang pagtuo og Gugma.

“Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon,
Gomowa kamo kaniya, mga tawo ko, aron dili kamo makaapil sa uyang
kasal-anan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak.”
(Gipadayag 18:4)
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ANG BALAANG ESPIRITU

Kon may usa usa ka Dios; usa ka kaluwasan, usa ka dako dako sa
kalibutan na mao ang Amahan, og kon si Jesus usa ka anak sa Dios, ang
panan awon sa Amahan, Usa ka parihas og authority sa iya; og unsa
man ang Holy Spirit?

Atong ibutang sa atong hunahuna sa atong pag studyo mahitungod sa
Ginoo sa atong pagtoo. Pero ang mga butang na ato pagatun an lisod
kaayo sabton. Sa ato paga studyuhan ang topiko na Holy Spirit, atong
tan awon pag ayo ang mga balasahon kon unsa gayud ang nahasulat og
ginaingon.

Una sa tanan ako nakita og interisado kaayo kitaon na wala nahisulat sa
Bibliya ang pulong na “God the Spirit’’ sa pag hisgot og Holy Spirit, na
mao na ang ginabuhat sa Trinitarian. Sa pulong na Gods, Espiritu sa
Dios, ako Espiritu, Iya Espiritu og ang Balaang Espiritu na gigamit.
Kini usa ka importanti obserbaran sa ato na kita.

Uban pa na ato na obserbaran sa Balasahon mao ang dili nato angayan
ampuan o simbahon ang Espiritu. Ngano man? Kon siya usa ka ikatulo
na Dios sa trinity, ang Bibliya mag neglect Diana. We are told to pray
‘for’ the Spirit, but not ‘to’ the spirit. Atong Makita na naay mga maay-
ong rason diani.

Sa libro ni Zechariah Kini interisado na bersikulo basahon:

Zecarias 6:13 “Bisan ngani tukoron niya ang templo ni Jehova; ug
dad-on niya ang himaya, ug molingkod ug magamando sa iyang trono;
ug siya mahimong sacerdote sa iyang trono; ug ang tambag sa pakig-
dait anha sa taliwala nilang duruha.” 

Ang tambag sa kalinaw mao ang plano sa kaluwasan sa mga tawo. Pila
sa matag usa ang anaa karon? It was between them both. That is two.
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Sa atong nabasa atong nahibaw an na ang Amahan og ang Anak lang.
Ang Balaang Espiritu lahi ra sa tulo ka persona o Godhead, ngano dili
man kini apil?

Juan 5:22-23 “Ang Amahan dili magahukom kang bisan kinsa,
hinonoa ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa Anak, aron ang
tanang tawo magapasidungog sa Anak maingon sa ilang pagpasidun-
gog sa Amahan. Ang wala magpasidungog sa Anak wala magpasidun-
gog sa Amahan nga mao ang nagpadala kaniya.”

Ang Amahan og ang Anak na naka deserve og honor and praise.kini na
mga pulonga nag pabilin og mga pangutana;

1. Ngano kita makakita lang og duha ka trono sa Langit?

2. Ngano Amahan og Anak lang ang gi litok na sa human na si
Cristo minaog sa Langit?

3. Ngano ang Bibliya wala naka sulat og Dios na Trinity?

4. Ngano ang pronouns ‘He’ and ’It’ tanan mabasa sa Balasahon
kon mag refer sa Balaang Espiritu?

5. Ngano ang Amahan og ang Anak lang ang angay simbahon?

Mao kini ang ubang importanti na pangutana na angay tubagon para
kita makasabot mahitungod sa Balaang Espiritu. Ang mga Trinitarian
nakita nila na kinin na pangutana lisod tubagun gikan sa Bibliya.
Hinumdumi ang atong kaugalingon panghunahuna dili importanti.
Atong tan awon sa Balasahon, og dili kita angayan mo supak sa buot
ipasabot.

Genesis 1:2 “Ug ang yuta awa-aw ug walay sulod; ug ang kangitngit
diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman; ug ang Espiritu sa Dios
naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig.”
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Pangutana; Ang lain na tawo gihisgutan na mao ang Holy Spirit, ang
Dios ba naa sa iyang Espiritu ang iyang binuhat na gahum og kaugalin-
gon presensia nagpakita sa ibabaw sa tubig? Sa dili pa kini tubagon na
pangutana atong tan awon ang ubang mga bersikulo.

Juan 1:1-3 “Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa
Dios, ug Dios ang Pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang
tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya; ug niadtong mga nan-
gahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya.”

Tanan na binuhat gikan ni Cristo. Sigurado ato na nasabtan na ang
tanang butang na binuhat gikan sa Amahan diba? Karon, hinumdumi
kong unsa ang nahisulat sa Balasahon:

Jeremias 10:12 “Gibuhat niya ang yuta pinaagi sa iyang gahum,
gitukod niya ang kalibutan pinaagi sa iyang kinaadman, gibuklad ang
kalangitan pinaagi sa iyang salabutan.”

Mga Salmo 33:6 “Pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga lan-
git, Ug ang tanan nga panon nila pinaagi sa gininhawa sa iyang baba.”

Unang bersikulo sa Genesis atong mabatnan ang binuhat sa Dios.
Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26.

Job 26:13 “Sa iyang Espiritu siya nagadayandayan sa kalangitan; Ang
iyang kamot maoy nagduslak sa bitin nga matulin.”

May tulo ba ka persona na apil sa pag buhat o ang gahum sa Dios ang
iyang kaugalingong presensya -Holy Spirit- mao ba kini ang gipakita sa
iyang bugtong Anak? Kon kini nag insist sa atong hunahuna na ang
Holy Spirit lahi sa dios sa trinity, unsaon nato pag klaro sa statement,
una sa tanan si Cristo nagbuhat sa tanang butang, og ang iyang Espiritu
nag garnish ba sa Langit?

Hinumdumi na kita makig sulti kang Cristo sa pag deklarar sa iyang
kaugalingon sa Proverbs. Nagingon:
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Mga Panultihon 8:23 “Ako gipahamutang sa itaas gikan pa sa walay
katapusan sukad sa sinugdan, Sa wala pa ang yuta.”

Ang pulong ’set up’ nasulat sa numero 5258 sa strong concordance na
buot pasabot ’pour out’ o ’to anoint’. Ang pulong ’everlasting’ ang
numero 5769 ang buot pasabot ’concealed’ vanishing point o time out
the mind. Kini na mga pulonga na refer sa panahon sa nakalabay, sa dili
pa kita mo hipos sa record of time, sa aling bahin kini na bersikulo nag
sulti na si Cristo nag anointed somewhere in far distant past before our
world was ever created. Ikaw og ako dili kita maka conceive diana.

Mga Salmo 2:6 “Ngani nga gibutang ko ang akong hari Ibabaw sa
Sion, ang akong bungtod nga balaan.”

Ang pulong na set sa maong bersikulo parihas sa Proverbs 8:23 numero
5258 na atong nakita anointed. So si Cristo Jesus anointed sa Langit.

Ang sunod na logical na pangutanan giunsa ni Jesus na anointed? Kinsa
man ang iyang gi anointed?

Mga Hebreo 1:9 “Gihigugma mo ang pagkamatarung ug gidumtan mo
ang pagkamasupilon; tungod niana, gidihugan ikaw sa Dios, nga
imong Dios, sa lana sa kalipay labaw pa kay kanila nga imong mga
sagabay.”

Kon atong hanapon ang pulong an oil sa balasahon kini Makita na ang
oil ang represent Spirit of God. (Zecharaiah 4:12) (Matthew 25:3,4,8)
Si Jesus mao ang bugtong anak na mao ang nag anointed og oil (the
Holy Spirit) sa Dios gikan sa everlasting; na mao ang eons sa nakal-
abay. To Christ (buot pasabot the anointed one) ang Amahan nag hatag
og Espiritu, kinabuhi og gahum. Wala siya nag hatag og lain na person
o tawo. Siya naghatag og parihas sa iyang kinabuhi og gahum sa pag
exist sa ayang kaugalingon. Si Cristo naka dawat sa iyang vitue as a
only Son of tha living God. Kita nag dala sa iyang importanting
kinabuhi, presensya, kinaiya o hunahuna sa Dios. Ang Dios usa ka per-
sonal being.
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Juan 5:26 “Kay maingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang
kaugalingon, maingon man gitugot niya sa Anak ang pagpakabaton
usab ug kinabuhi diha sa iyang kaugalingon.”

Ang Bibliya nag hisgot may usa lang ka Espiritu:

Mga Taga-Efeso 4:4 “Adunay usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu,
maingon nga adunay usa lamang ka paglaum nga alang niini
gipanagtawag kamo.”

Ang Bibliya nag hisgot og God’s Spirit and of Christ Spirit. Og ngano
man na usa lang ka Spirit?

Juan 15:26 “Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong iga-
padala kaninyo gikan sa Amahan, ang Espiritu sa kamatuoran nga
magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog panghimatuod
mahitungod kanako.”

Taga-Galacia 4:6 “Ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios
mipadala sa Espiritu sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing,
nga nagatuwaw, “Abba! Amahan!”

Ang Espiritu, huna huna, gahum, kinaiya, kaugalingon presensia, na
very life of God- na ang Amahan nag padala og bugtong anak sa atoa.
Dili kini lahi na tawo, wala kini nag lahi sa Godhead, kini usa ka
anointed one. May usa lang sa balasahon nag ingon, na gikan sa
Amahan.

Ang daang tugun sa Bibliya na Makita sa Exodus mao kini ang inter-
isado basahon. Ang mga israelita sila nahibulong samtang sila gikan sa
deserto og kadtong panahuna sila gi uhaw. Og nagsugod bagulbol ang
mga tawo sa kay Moses mahitungod sa ilang kinabuhi na naagian. Og
si Moses nihilak sa kay Cristo mahitungod sa kahibulungan butang.
Hinumdumi unsa ang giingon sa Dios:
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Exodo 17:6 “Ania karon, ako magatindog sa atubangan mo didto sa
ibabaw sa bato sa Horeb; ug tugsokon mo ang bato, ug gikan niini
motubod ang tubig, aron makainum ang katawohan. Ug mao kini ang
gibuhat ni Moises sa atubangan sa mga anciano sa Israel.”

Diin man gikan ang tubig? Oo kini gikan sa bato. Dili kini gikan sa kilid
o gikan sa ilayum, kini interisado na point. Kinsa ang nag representar
sa bato? Si Cristo nag representar og bato diba?

1Taga-Corinto 10:4 “Ug silang tanan nanagpanginom gikan sa mao
rang usa ka espirituhanong ilimnon, Kay sila nanagpanginom man
gikan sa Bato nga minunot kanila, ug ang maong Bato mao si Cristo.”

Palihug ayaw kalimti usab na ang Langitnong pulong sa tubig mao ang
atong kinabuhi na nagalutaw sa trono sa langit og the lamb.

Gipadayag 22:1 “Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga
nagahatag sa kinabuhi, nga matin-aw morag kristal, nga nagagula
gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Cordero.”

Juan 10:30 “Ako ug ang Amahan usa ra.”

Juan 17:21 “Aron silang tanan ma-usa; maingon nga ikaw, Amahan,
ania kanako ug ako anaa kanimo, aron sila usab maania kanato, aron
ang kalibutan motoo nga ikaw mao ang nagpadala kanako.”

Mga Taga-Roma 8:9-11 “Apan kamo wala diha sa unod, hinonoa
anaa kamo sa Espiritu kon tinuod man nga ang Espiritu sa Dios naga-
puyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Cristo dili
iya ni Cristo. Apan kon anaa si Cristo sa sulod ninyo, bisan patay
kamog mga lawas tungod sa sala, ang inyong mga espiritu buhi tungod
sa pagkamatarung. Kon nagapuyo sa sulod ninyo ang Espiritu sa nag-
banhaw kang Jesus gikan sa mga patay, siya nga nagbanhaw kang
Cristo Jesus gikan sa mga patay magahatag usab ug kinabuhi nganha
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sa inyong mga kamatayong mga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga
nagapuyo sa sulod ninyo.”

Sayon lang sabton o kitaon na ang Espiritu sa Dios og ang Espiritu ni
Cristo gigamit interchangeably. Kay kini tungod parihas og Espiritu.
Hinumdumi sa maong bersikulo na ang Espiritu sa Dios Iyang gahum
na si Cristo nabanhaw gikan sa pagkamatay. Ang parihas na gahum og
kaugalingon presensiya sa Dios buhi og maana a kanato.

Kita moadto sa balasahon na nalibugan nato mahitungod sa trinity.
Atong I refer sa John 14 na si Jesus nag saad sa pag padala og com-
forter. Si Jesus wala nag anunsyo na siya mobiya, og musopak sa kay
Pedro. Og ang chapter 14 nagsugod og ingon na dili mabalaka kay siya
mo biya og moadto sa Amahan, og siya mobalik usab.

Juan 14:6-7 “Si Jesus mitubag kaniya, ‘Ako mao ang dalan, ug ang
kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa
Amahan, gawas kon pinaagi kanako. Kon nakaila pa kamo kanako,
makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Sukad karon nakaila na
kamo kaniya ug nakakita na kaniya.”

Juan 14:16-18 “Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang paga-
hatagan ug laing Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud
sa kahangturan, nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang
kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita
kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya naga-
puyo man uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. Dili ko kamo
pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.”

Hinumdumi. Si Cristo nagasulti sa mga disipolo na siya mobiya og siya
moadto sa Amahan og sila nagutana kon unsaon pag adto. Og ingon
siya ayaw kabalaka kay ang Ang Amahan magpadala og laing com-
forter. Kini usa ka laing tawo ipadala kon ikaw mobalik sa langit? Mao
na ang pangutana sa mga disipolo. Naka notice ba kamo sa bersikulo
18? Nag ingon siya ako magauban kaninyo. Si Cristo ang iyang lawas
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mobiya og moadto sa langit apan ang iyang ingon ang iyang Espiritu
magauban gihapon sa presensiya sa mga Disipolo na mao na ang iyang
inner life. Na ang kinabuhi na dawat gikan sa Amahan.

‘Comforter’ sa greek word ‘Parakletos.’

1 Juan 2:1 “Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining
mga butanga aron kamo dili managpakasala; apan kon may makasala
man gayud, kita adunay Manlalaban nga mangatubang sa Amahan, si
Jesu-Cristo ang matarung.”

Ang pulong usab ‘Advocate’ sa greek word ‘Parakletos’. Kini ba
nagahisgut na ang atong comforter og ang Advocate parihas? Oo Si
Cristo ang atong comforter og atong advocate o our go between God
and Man.

Mga Taga-Roma 8:16 “Ang Espiritu gayud mao ang magapanghi-
matuod uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios.”

Mga Taga-Roma 8:26 “Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu mota-
bang kanato sa diha nga magmaluyahon kita; kay kita ugod dili man
makamaong moampo sa hustong inampoan, apan ang Espiritu mao
ang mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang laglum nga
mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong.”

Gusto nako na inyong mahibaluan na ang kining matag usa na bersiku-
lo na ang Espiritu nag katigorize as ’it’ instead of ‘He’ sa ubang bahin.
Ang Espiritu sige naka reffered sa pulong na ’He’ tungod sa kaugalin-
gon characteristics na naa, dili na kay sila lahi na tawo sa Amahan og
Anak ang pulong Espiritu nakahatag kanato og intercessor mahitungod
sa Dios og sa tawo? Si Jesus mao ang atong Advocator, intercessor og
comforter. Hinumdumi ninyo ang teksto sa (Mga Hebreo 7:25; 2 Taga-
Corinto 3:17,18 og 1 Timoteo 2:5).
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1 Taga-Corinto 3:16 “Ang grasya ug ang kalinaw maanaa kaninyo
gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo.”

Taga-Colosas 1:27 “Gibut-an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa
kadaku gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa
mga Gentil, ang tinago nga si Cristo anaa kaninyo, ang paglaum alang
sa himaya.”

Gipadayag 3:20 “Tan-awa, nagatingdog ako sa pultahan ug nagatuk-
tok; kon may magapatalinghug sa akong tingog ug moabli sa pultahan,
kaniya mosulod ako ug makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya, ug siya
uban kanako.”

Mateo 28:20 “Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong
gisugo kaninyo; ug tan-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hang-
tud sa katapusan sa kapanahonan.”

Si Cristo nag saad na siya dili mobiya sa mga disipolo kon walay com-
porter kay siya nagasaad na siya dili siya mobiya sa hangtod sa katapu-
san sa kalibutan. Ganado kaayo na si Jesus nagpakita sa iyang gugma
pero ang manluluwas nag linked lang og Espiritu para sa iyang person-
al image, Siya nagpadayon pag dumala kanato.

There is one Spirit – Mga Taga-Efeso 4:4
The comforter is the Spirit – Juan 14:26
The Spirit is the Lord – 2 Taga-Corinto 3:17-18
The Lord is Jesus – 1 Taga-Corinto 8:6

Ang Balasahon klaro kaayo mahitungod sa balaang Espiritu na lisod
kaayo sabton labi na mahitungod sa doktrina sa trinity. May usa lang ka
Espiritu ang iyang kaugalingon presensiya naa kanato. Sa Mga Salmo
51:10,11 si David nag ingon; Buhata ako sa limpyo na kasing ksing, O
Ginoo; og bag o ha ang akong Espiritu na sakto.
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Guin unsa man ang Balaang Espiritu na mahimong maana kanato? Gi
unsa pag buhat sa Dios ang ato kinabuhi?

Juan 3:5 “Ug si Jesus mitubag, “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod,
magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa
Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios.”

Ang greek word sa Espiritu buot pasabot “pneuma” sa lain na pulong
“breath,” “breeze,” “God,” “life,” “mind.”

Mga Taga-Roma 12:2 “Ayaw kamo pagpahiuyon niining panahona sa
kalibutan, kondili usba hinoon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi
sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kon unsa ang
maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabobut-on sa Dios.”

Mga Taga-Efeso 4:23 “Ug magpabag-o kamo diha sa espiritu sa iny-
ong mga salabutan.”

Mga Taga-Efeso 3:16-17 „Aron nga sumala sa kadagaya sa iyang
himaya, itugot unta niya nga malinig-onan kamo sa gahum pinaagi sa
iyang Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong pagkatawo, ug aron si
Cristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo;
aron kamo, ingon nga mga pinagamut ug pinasukad diha sa gugma.”

Taga-Filipos 2:5 “Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabato-
nan ninyo diha kang Cristo Jesus.”

Kini gikan sa Espiritu sa Dios na gasa gikan sa Langit para sa ako og
sa imo.

Mga Buhat 2:38 “Ug si Pedro mitubag kanila, ‘Paghinulsol kamo, ug
pabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Cristo tun-
god sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo ang gasa
nga Espiritu Santo.’”
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Ang kahibulungan Gugma sa Dios naa kanato. Siya nag hatag kanato
og maayong kasing kasing og maayong huna huna !

Kahinumdum ba kamo sa parable sa vine and branches. Ang parabolo
gihatag gikan sa mga decipolo deritso sa saad sa gisulti ni Cristo na ang
Amahan nagsaad kanato na siya ang comforter kanato. Si Judas nag-
utana kon gi unsa pag tuman sa sugo sa Dios na kinsa siya, Cristo, na
nag manifest usab.

Juan 14:23 “Si Jesus mitubag kaniya, ‘Kon kinsa ang nahigugma
kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan
mahigugma kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo
diha kaniya.

Insirado kaayo na Si Jesus nag ingon na ‘we’ buot pasabot ang Amahan
og ang Anak naa kanato.

Juan 15:1-11 “Ako mao ang tinuod nga tanum nga parsas, ug ang
akong Amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili
mamunga, kini iyang pamutlon; ug ang tanang sanga nga mamunga,
kini iyang pagahinloan aron mamungag labi pang daghan. Kamo
nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin
kamo kanako, ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iya
rang kaugalingon dili makabunga, gawas kon magapabilin kini sa
tanum, sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilini
kamo kanako. Ako mao ang tanum nga parras, kamo mao ang mga
sanga. Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao
siya ang magapamungag daghan, kay gawas kanako wala gayud
kamoy arang mahimo… Kining mga butanga gisulti ko kaninyo, aron
ang akong kalipay magapabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay
mamahingpit.”

Ang Amahan buot pasabot husbandman. Siya nagadala sa tanan. Siya
naga bisbis sa maong vine para mabuhi. Si Cristo mao ang ang vine og
kita ang branches. Unsaon nato ang vine na mabuhi? Ang tubig ang nag
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hatag og kinabuhi og kini moadto sa maong ugat og ang vine maayong
resulta uban ang mga branches. Kon ang branches putlon ang vine
mamatay, maoba? Si Cristo nag sulti kanato na kon kita nag pabilin og
konikted kaniya kita may kinabuhi, kay ang tubig mao ang naga sap na
nag hatag og kinabuhi (the Holy Spirit). Ang tanang kinabuhi gikan sa
Amahan, ang Dios sa nagbuhat, gikan sa Anak (the vine) by mean of
their shared spirit, to us (the branches). Hinaot pa unta na atong ‘kali-
pay maanaa kanunay.’ Unsa ka kahibulungan Gugma na gihatag sa
Amahan og sa Anak kanato ang atong divine nature mahimong ‘partak-
ers of divine nature’.

2Pedro 1:3-4 “Ang iyang diosnong gahum naghatag kanato sa tanang
butang bahin sa kinabuhi ug pagkadiosnon, pinaagi sa atong kahibalo
kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kaugalingong himaya ug pagka-
halangdon, nga tungod niana kita iyang gikahatagan sa bililhon ug
dagku uyamot nga mga saad, aron nga pinaagi niini kamo manag-
pakaikyas gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa
pangibog, ug mangahimo kamong mag-aambit sa diosnong kinaiya.”

Sa tinuod ang Balaang Espiritu mao ang gasa kanato gikan sa Dios.
Unsa ka subo na atong e ‘grieve’ away kini a Espiritu.

Mga Taga-Efeso 4:30 “Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa
Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos.”

Ang Balaang Espiritu kinahanglan sa kinabuhi ni Jesus gikan sa
Amahan og sa Anak. Kini personal na presensya gikan sa Amahan og
sa Anak na gihatag kanato. Kadtong nag partake sa balaang presensya
sa Dios og gahum, ang kinabuhi sa Dios na gusto ma transform sa
kinaiya sa Anak, Og ang panahon moabot kita makadawat og kahibu-
lungan gugma sa Dios.

Kinsa man antong pakig sultihan kon kita atoa na sa langit? May tulo
ba ka beings didto na angayan simbahun og ludhan o ang atong nasab-
tan na may duha lang ang Amahan og ang iyang Anak?
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Gipadayag 21:22 ”Ug wala akoy nakitang templo sa siyudad, kay ang
templo niini mao man ang Ginoong Dios nga Makagagahum sa tanan
ug ang Cordero.”

Gipadayag 22:1 “Unya iyang gipakita kanako ang suba sa tubig nga
nagahatag sa kinabuhi,nga matin-aw morag kristal, nga nagagula
gikan sa trono sa Dios ug sa trono sa Cordero.”

Does it Matter?

Naa lang kaninyo mga kaigsoonan kon kamo mutoo sa sa Holy Spirit
na mahimong usa sa tulo ka persons na nahimong Godhead o kon kamo
motuo na ang Espiritu mao nag personal na presensiya sa Amahan og
Anak kanato? Kini ba theological technicality na kini tinood na may
importansiya? Ang tubag; definitely does it matter. O kini theological
technicality.

Atong ibutang sa taong hunahuna  na unsa gayod ang desire ni Satanas
sa sinugdan pa. Siya nag desired na simbahon na Dios, og siya nasubo
kay siya dili apil sa counsels sa Langit kauban sa Amahan og Anak.
Siya successful sa maong desire sa pagbutang sa huna huna sa kasing
kasing sa simbahan na doktrina sa trinity? Ako kini e pahayag;

Sa gikan pa sa panahon sa Council sa Nicea sa 325 AD og sa panhon ni
Constantinopole sa AD 381. Si Satanas was active inswating sa simba-
han sa pag misinterpret sa duha ka butang. Naa sa maong council na
ang sibahan nag dawat og Domingo na adlaw ang simba na Makita sa
Bibliya na Sabbath, na naghatag og ubang adlaw. Og ang trinity na dok-
trina nag buhat og foundational teaching sa simbahan, nag hatag og
laing comforter na ang adopting og Holy Spirit na lahi sa personage
making three “Devine” beings.

43



Ato pagahisgutan si Cristo na mao ang atong manluluwas mahitungod
sa tawo, Pero pag ato pagadad on ang trinity na doktrina kita magahatag
og lain na set up “go-between” linking God to man og ang Holy Spirit.
Kini na Balaang Espiritu is being prayed to, na kini mao ang contradik-
siyon sa balasahon. Kita gitudluan sa pag ampo sa Amahan sa ngalan ni
Jesus. Ako mangutana ninyo; Assuming kita sakto na ang Balaang
Espiritu dili distint na tawo-a separate God-og kinsa man ang mag
tubag sa atong pag ampo kon kita mo ampo sa Espiritu? Kinsa kana na
nagalingkod sa iyang kaugalingon na usa ka Dios na balaanon sa
pagsimba og pag alagad? Si Satanas ba, natuman ba ang iyang pag
paninguha na siya mahimong apil sa Deity. Kon kita mutoo na ang
Balaang Espiritu na puedi simbahon og ampuan ba sama sa Amahan og
Anak, kita nag being led? Ang hinungdan mao ang devil sa pag mislead
mahitungod sa pag ka Cristiano, na mupalayo sa Amahan na usa ka
tinood na Dios, na kita moadto sa dili tinood na dios. Apan ang mga
Cristiano karon kita nakadungog sa gamay na litok sa Amahan, na ang
Bibliya nag sulti na may usa lang ka tinood na Dios. Sa atong Makita
ang mga Cristiano karon nag sentro sa tulo ka persona na mao ang trin-
ity na pagtuo. Ang pagbalaan sa Amahan og sa Anak sa atong Makita
inubanan sa “Balaang Sprito”.
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CONCLUSION

May diperensya ba? Atong Makita sa kalibutan ang ka diperensya. Ang
Bibliya nag sulti na ang panahun moabot na wala pa nato nakita sa
tanang history sa kalibutan. (Daniel 12;1) Kita kinahanglan lig on sa
atong pagtuo. Kinahanglan makahibalo kita kon unsa ang atong pagtuo.
Ang tudlo sa trinituy nag obscure sa Kahibulungan Gugma sa Dios
inubanan sa iyang bugtong Anak na nagpakamatay para kanako og kan-
imo. Hinumdumi na ang tawhanong pag balos sa atong Dios inubanan
sa pag sabot na ngano sila nag sakrepisyo kanato.

Atong nakita ang trinity na doktrina na libog, samok og contradiksyon
sa Balasahon.

1.   Ang Trinitarian nag ingon na kita kinahanglan mosabot mahitungod
sa pulong na “Son of God” na kini ginasulti ni Cristo na natawo sa
Bethlehem, kini ginatawag na Anak kay tungod sa incarnation. Og kini
Makita sa statement sa balasahon. Ang sakto og simpling na pahayag sa
balasahon na si Jesus mao ang anak sa Dios na nag existed sa wala pa
siya minaog gikan sa Langit.

2.   Ang Trinitarian nag sulti na ang tulo ka persona mahimong usa ka
Dios kay tungod ang matag usa Dios in his own right, matag usa bula-
han og balaanon og ampuan usab. Pero ang Balasahon nag hisgot og
klaro na ang Amahan na mao ang tag iya sa kinabuhi, og ang iyang bug-
tong Anak, by inheritance, makadawat tanan butang gikan sa Amahan.

3.   Ang Trinitarian nag ingon na dili kadto tinood na anak sa Dios na
namatay, pero mao kadto ang membro sa Godhead na nag playing the
role of the Son. Kon atong basahon ang (Juan 3:16)

“For God (Father, Son, and Holy Spirit) so loved the world, that he
(Father, Son, and Holy Spirit) gave his only begotten Son…”
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Kini na maong linya lisod sabton. Kini nag spells og confusion, and
God is not the author of confusion. Ang Balasahon klaro na wala  jud
sayop. “For God (the Father) so loved the world, that he gave his only
begotten Son.”

Ato nang nabatnan na klaro og simple ang tudlo sa Balasahon og
nadawat ba sa mga tawo kon unsa ang sakto o sayop? Nakahinumdom
ba kamo sa Uwang o Shrimp sa una na palid sa maong booklet? Ang
shrimp na nag status og stones na nagalangoy upsidedown na sa ilang
hunahuna they were right side up. Mahimo bang imposibli na ang
tanang kalibog na Makita karon sa mga Cristianong denominations kay
tungod kita nag set up og status stone na dili sakto? Kon ang founda-
tion is weak, the building crumbles, doesn’t it? Interisado kaayo na ang
trinity na teaching is cord that holds all of Christianity together, na
gikan sa branches padulong sa tanang deriksiyon. Ang Bibliya nag
ingon kon kita mag build on the solid rock, your building will stand. Sa
lain na pulong, if you build on the truth of Christ, youll have a solid
building. Pero if you build on the sand, the shifting sands of error, the
house will fall, and great will be fall. Ang mga Christiano ba karon na
splintered kay tungod sila nag buhat sa buhangin?

Ako kamo e challenge sa pag studyo sa maong issue na Makita sa
(2Timoteo 2:15) Ang usa lang ka paagi kon unsa ang tinood na mahi-
tungod sa Bereans of old did na nag testing sa tanan mahitungod sa
pulng sa Dios para ma convince sa atong kaugalinghon hunahuna. Ang
Dios magagiya kanato sa tanang saktong pagtuo. Ang atong pag ampo
na ang Kahibulungan Gugma sa Dios maanaa sa atong kasing kasing na
ang relasyon sa Amahan og sa Anak maga tubo pianagi sa pag sabot sa
pulong na more fully the magnificent sacrifice made for all mankind.
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APPENDIX

Uban na mga Teksto na Lisod sabton na angay konsidararon.

Daghan mga Trinitarians naghunahuna na ang ubang bersekulo sa
Bibliya na nag support og doktina sa Trinity. Ato kini examinun og
klaro, uban sa pag ampo sa Dios na tagaan og discernment para sa sak-
tong tubag:

Juan 1:1

Si Cristo ba nag sulti na siya Dios? Kini imposibli na Makita sa maong
bersikulo mahitungod sa Trinitarians. Atong tana awon sa original na
greek na pulong:

en 1722 arce 746 hn 2258             o 3588 logov 3056
In                   beginning              was                      the                     Word

kai 2532 o 3588 logov 3056 hn 2258 prov 4314
and                 the                       Word                     was                   with

tou 3588 yeov 2316 kai 2532 yeov 2316 hn 2258
the                  God                     and                       God                    was

o 3588         logov 3056 outov 3778 hn 2258 en 1722
the                 Word                     the same               was                    in

arce 746 prov 4314 tou 3588 yeov 2316
beginning        with                     the                        God
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“Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug
Dios ang Pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios.” (Juan 1:1-2). 

Kitaa ang distinction sa gibuhat na kon ang pulong the nag inserted sa
maong sakto na lugar. May mga pangutana na ning bersikuloha na nag
refer sa Dios, pero wala kini nag refer sa iya na as the most high God.
Si Jesus Dios, pero may Dios siya. Na ang Dios na atong Ginoong
Jesu-Cristo, ang Amahan sa himaya, na nag hatag og Espiritu sa
kaalam og pananapos na ang kahibalo maana kaniya (Mga Taga-Efeso
1:17) Si Jesus nag ingon: “Siya nga magamadaugon, akong pagahi-
moon nga haligi diha sa templo sa akong Dios; ug dili na siya magag-
ula niini, ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang
ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaug
gikan sa langit gikan sa akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag-
o nga ngalan.” (Gipadayag 3:12). Og si Jesus nag ingon usab kaniya:
“Siya nga magamadaugon, akong pagahimoon nga haligi diha sa tem-
plo sa akong Dios; ug dili na siya magagula niini, ug igasulat ko diha
kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa siyudad sa akong
Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaug gikan sa langit gikan sa
akong Dios, ug ang akong kaugalingong bag-o nga ngalan.” (Juan
20:17).

“Ug nagsiyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Unsay imong
labut kanako, Jesus, Anak sa Labing Halangdong Dios? Tungod sa
Dios, mangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita.” (Marcos
5:7). Si Jesus dili’’ang Dios og Amahan sa atong Ginoo Jesu-Cristo.’’

“Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga
diha kang Cristo nagapanalangin kanato sa tanang mga panalanging
espirituhanon diha sa mga langitnong dapit.” (Mga Taga-Efeso 1:3).

Si Jesu-Cristo may Dios, ang Amahan.Si Jesu- Cristo worships God the
Father.
“Kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi; kami nagasimba sa among
nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Judio.” (Juan
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4:22). Ang Amahan wala nag simba sa iyang bugtong Anak. Ang Dios
na Amahan mas labaw kay sa Anak na Si Jesu Cristo …for my Father
is greater than I.

“Nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ‘Ako moadto,
apan mobalik ra ako kaninyo.’ Kon kamo nahigugma pa kanako,
igakalipay unta ninyo nga ako moadto sa Amahan, kay ang Amahan
labaw pa man kanako.” (Juan 14:28). Si Jesu Cristo dili labaw kay sa
Dios na ang Amahan.

“Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag-usa ka lalaki
mao si Cristo, ug ang ulo sa babaye mao ang iyang bana, ug ang ulo
ni Cristo mao ang Dios.” (1Taga-Corinto 11:3). Sa Juan 1:1 nag ingon
sa sinugdan mao ang pulong, og ang pulong gikan sa Dios. Ang pulong
gikan sa sinugdan, sinugdan sa unsa? Kini sinugdan sa kalibutan? Kini
ba sinugdan pa sa pag buhat sa kalibutan? Sa sinugdan ba mao ang pag
buhat sa mga Angel? Daghan mga trinitarians nag ingon na si Cristo
naga gamit sige og pulong na “was” and had no beginning. Dili kana
mao ang giingon sa mga teksto sa Bibliya. Also the word with has to
mean something. Ang pulong was with God. Dili na mahimong parihas
or could not be with other. We cannot walk to the corner with yourself.

Isaias 9:6

Unsa ang gisulat sa Isaias 9:6, Diin ang Anak sa Dios gitawag na
Amahan?
“Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka
anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang
abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan,
Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Amahan nga walay
Katapusan, Principe sa Pakigdait.” (Isaias 9:6). 

Si Cristo Amahan? If so,sa unsa na siya Anak? Kon sila both Amahan
og Anak, og giunsa sila na mahimong trinity, for a trinity is three indi-
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viduals. Kini na bersikulo sigurado wala nag support sa dotrina sa trin-
ity. Si Jesus nag referred to as the father, not the father of himself, but
of the children which his Father gave him.

“Ug usab, Diha kaniya ipahimutang ko ang akong pagsalig.” Ug usab,
Ania ako ug ang mga anak nga gihatag sa Dios kanako.”
(Hebrews2:13). Si Cristo gitawag na walay katapusan, which is appro-
priate, since He will last forever. He is called the Father, dili sa iyang
kaugalingon, but of a children which God has given Him. Daghan mga
trinitarians nag ingon ang pulong everlasting na nag applies kay Cristo
niining bersikulo nag pasabot na He always was, and that he never had
a beginning. Pero kon ang term na nag apil parihas anang i.e everlast-
ing life, they all must admit that it means simply that we will live for-
ever in the future, not we always were in existence.

Hinumdumi ang teksto sa Isaiah nag ingon “His name shall be
called…The mighty God.” Ang uban mo gamit niining phrase na nag-
pasabot si Cristo is the supreme God. Kini usa ka ganado na e pahayag
kon ang bersikulo nag reffered na si Cristo usa ka Almighty God, how-
ever it uses the term mighty God. Kita mubasa sa mighty men, but
never Almighty men. It certainly is appropriate to refer to the Son as
mighty; Kay siya gamhanan. Siya angayan o appropriate to refer him as
a God, for the mighty God himself refers to his Son as God in Hebrew
1:8. Therefore ang pulong everlasting Father ang the mighty God can
rightly applyt to the Son.

1Juan 5:7

Unsa ang nahasulat sa 1 Juan 5:7? “For there are three thet bear record
in heaven, the Amahan, Ang Pulong, og ang Balaang Espiritu; og
kining tulo mahimong usa.” Kini na party o na bersikulo dili apil sa
Balasahon, and this fact is so commonly known that it is left out of
most, if not all, of the new versions.
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“May usa ka passage na gitawag Gomma Jahanneum kini usa nag gloss
sa Old Latin og Vulgate sa bag o na mga panahon og kini na kita sa
Greek na teksto sa 15 and 16th centuries’’ (A Catholic Commentary on
Holy Scripture, Thomas Nelson and Sons, 1951, page 1186.)

Si Clarke nag ingon sa 113 na manuscript, ang teksto nagkinahanglan
og 112. Kini nag occurs in no MS. Sa wala pa ang napulo ka century.
Og sa lain na bahin ang teksto nag occurs sa Greek, Greek na transla-
tion of the acts of the Council of Lateran, na gi held AD 1215’’
(Commentary on 1 Juan 5 and remarks at close chapter).

Kini na maong bersikulo naga gikan sa Latin Vulgate. Wala kini gisu-
lat sa Greek Manuscript sa wala pa ang 15th century. Ang early Greek
manuscript wala na ga contain diini na bersikulo. Kini ilado kaayo,og
tanan halos bag o na translation leave it out entirely. Ang NIV leaves it
out. Ang Young’s literal translation (which is very good translation)
puts it in, pero kini italics, og naga signifying na added in. Ang Jay P.
Green’s Greek and Hebrew Interlinear Bible nag sulti sa introduction na
kining partikular na bersikulo dili konsidirar sa Balasahon.

Kini usa ka sakto na quote gikan kay Jay P.Green. Na kini na teksto nag
retains sa gamay na balasahon na gikan sa Latin Vulgate, duha o tulo
kon wala  ang Greek –manuscript authority (e.g. Buhat 9:5-6). Og ang
usa nga gikan sa Complutensian Bible (1Juan 5:7). Pero dili kita
modawat sa tinood na balasahon, kita mo allowed sa ila sa pag remain:
The appendix must serve as needed corrective. (The Interlinear Bible
Preface).

Ako daghan documentasyon mahitungod niini. Ang usa ka pinaka-
maayo mao ang Bible Commentary na nag explain na giunsa pag gikan
ang King James Bible. Si Erasmus nag andam sa Greek manuscript in
about 1520. Certain men wanted Erasmus sa pag apil ang 1 Juan 5:7
gikan sa Latin Vulgate. Apan Si Erasmus nag refused, nag ingon siya
walay Greek manuscript kanang bersikuloha. Si Erasmus sa pananapos
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nag ingon na kon sila maka produce og usa ka Greek manuscript na
makita sa 1 Juan 5:7, he would include it. Usa ka tuig milabay may usa
ka nag produced. Maskin usa ka tawo wala nakabalo kon gi unsa nila
pag produce niini. Ang uban nag huna huna na basin gisulat sa ilang
kaugalingon. Si Erasmus, tinood sa iyang pulong apil ang spurious na
bersikulo sa Greek manuscript. Ang usa ka translator sa King James
Bible mainly nag gamit sa kay Erasmus  na teksto og kini gi apil sa
ilang trasnslation 1611.

Mao kini sa 1 Juan 5:7 naga gikan. Dili tanan realible sa pag buhat og
doktrina. Og ang Latin Vulgate is a Catholic originated version of the
Bible, og naga contains og daghan na deletions og additions. It cannot
be trusted completely. Maski sa duha ka manuscript na Wescott and
Hart gigamit extensively sa New Greek manuscript sa 1880.
Kadaghanan na bag o na version sa Bibliya nag base sa Wescott and
Hort’s translation.

Mateo 28:19

“Busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang
kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak
ug sa Espiritu Santo.” (Mateo 28:19). Ang pulong na ngalan singular,
gikan sa English og Greek. Ang pulong na ngalan gigamit hangtod
karon sa pag signify character o kinaiya na samtang si Jacob may con-
version mahitungod niana. Og kini ginatawag na Jacob (deceiver) og
kini gitawag Israel (Shall rule with God). Ginabautismuhan kini sa
ngalan sa Amahan og bugtong Anak og ang ilang Balaang Espiritu.

Gusto sa Dios na kita na mga tawo makahibalo sa kina iya sa Amahan,
og kina iya sa Anak og pati sa Espiritu usab. Ang pulong ‘ngalan’ buot
pasabot na kina iya o character. Og siya usab nag ingon na ang pulong
ngalan singular dili plural. Gusto sa Dios na mahibaw an nato na siya
nag padala og bugtong anak sa kalibutan arun sa pag redeem sa atong
mga sala. Ang Dios nag padala og Espiritu sa iyang Anak ngadto sa
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atong kasing kasing sa human na si Jesus nag suffered sa mga tentasy-
on para kita maka overcome sa atong mga sala.

“Kay maingon nga siya gayud nakaantus man sa diha nga gitintal siya,
nan, makahimo siya sa pagtabang kanila nga mga ginatintal.” (Mga
Hebreo 2:18). Kay ang Dios nag sakripisyo sa siya gi tintal, og karon
siya andam motabang sa atoa na kon kinsa kadtong gina tintal, sa lain
na bahin ato kini makita sa Daang testaminto sa Bibliya. Kini positibo
kaayo na saad sa Dios.

“Ug siya nagsulti niini labut sa Espiritu nga pagadawaton sa mga mis-
alig kaniya; kay ang Espiritu wala pa man ikahatag, sanglit niadtong
tungora si Jesus wala pa man himayaa.” (Juan 7:39). Ang Balang
Espiritu wala pa gina hatag kay si Jesus wala pa na glorified. Si Jesus
kinahanglan maka experiensia na unsa ang tentasyon para siya maka
tabang sa kadtong gina tental. Kini usa ka saad sa mga  desipolo na
makita sa Buhat uno.

“Ngani suginlan ko kamo sa tinuod, nga maayo alang kaninyo nga
mopahawa ako, kay kon dili ako mopahawa ang Manlalaban dili
moanha kaninyo; apan kon mopahawa ako, siya akong ipadala
kaninyo.” (Juan 16:7). Ngano kinahanglan man ni Jesus no mo pahawa,
kay ang Balang Espiritu wala ba ginahatag kon dili siya mo pa hawa.
Kon ang Balaang Espiritu ikatulo na ni separate sa Dios, this would no
make sense at all.

Juan 14

“Ug ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan ug laing
Manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan,
nga mao anag Espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili
makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni
makaila kaniya. Apan kamo nakaila na kaniya, kay siya nagapuyo man

53



uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. Dili ko kamo
pagabiyaan na daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.” (Juan 14:16-
18).

“Gibut-an sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadaku gayud sa mga
kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Gentil, ang tinago
nga si Cristo anaa kaninyo, ang paglaum alang sa himaya.” (Taga-
Colosas 1:27).

“Kamo mao ang unang gipadad-an sa Dios sa iyang Alagad, sa iya
nang napatindog siya, aron sa pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pag-
patalikod sa matag-usa kaninyo gikan sa inyong pagkadautan.” (Mga
Buhat 3:26). Sa human na gibanhaw ang anak sa Dios gikan sa pag
kamatay, Iya kini gipadala sa atong kasing kasing sa pag himaya sa
atong pag kadautan. Og kay kita mga anak sa Dios, Ang Dios nag
padala og Espiritu sa iyang bugtong anak ngadto sa atong kasing kas-
ing, crying, Abba Father.

“Ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu
sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, nga nagatuwaw,
‘Abba! Amahan!’” (Taga-Galacia 4:6).

2Taga-Corinto 13:14

“Ang grasya sa Ginoong Jesu-Cristo ug ang gugma sa Dios ug ang
pakig-ambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan.” (2Taga-
Corinto 13:14) Daghan nag huna huna niining bersikuloha na may tulo
ka Dios. Atong examinun kining pulunga.

“Kay dili man kamo mao ang magasulti, kondili ang Espiritu sa inyong
Amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo.” (Mateo 10:20). Ang
Anak sa Dios may Spirit.
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“Ug tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa Espiritu
sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, nga nagatuwaw,
‘Abba! Amahan!’” (Taga-Galacia 4:6). Ang Amahan may Espiritu, ang
Anak may Espiritu, Ang Holy Spirit have Spirit? Kita wala kabasa sa
balasahon na ang Spirit may Holy Spirit. Ang Espiritu sa Dios og ang
Balaang Espiritu parihas lang ba? Kon ang Balaang Espiritu ikatulo na
Dios, completely equal with God the father, and His son then he would
have a Spirit also. Pero ang Bibliya wala nag hisgut diini, og  it sound
ridiculous to say that the Spirit has a Spirit.

Imo naba gipangutana imo huna huna, kon kini parihas, og ngano for-
givable to blaspheme the father, or His son, but not the Holy Spirit?
From this, atong makita na ang Balaang Espiritu labaw, o mas taas og
rango kay sa duha. Og basin kini na Espiritu dili ikatulo na persona, but
rather Espiritu sa Dios. And blaspheming the Holy Spirit is not calling
the Holy Spirit some bad name, but rather it is continually rejecting the
prompting of the Spirit of God, until there is no return.

Pangutan a ang imong kaugalingon. Why did the Father never speak to
the Holy Spirit? Why did Jesus never speak to the Holy Spirit? Why
didn’t the Holy Spirit ever speak to Jesus? Why didn’t the Holy Spirit
ever speak to the father? Pero ang Amahan sige nag mention sa iyang
bugtong Anak sa Balaang Bibliya.

Ngano na ang Balaang Espiritu nag mentioned na samtang si Jesus nag
pahayag sa mga Judeo, og nag claimed na siya witness sa tanang mga
butang sa kalibutan.

“Nahisulat diha sa inyong kasugoan nga ang panghimatuod sa duha ka
tawo pagadawaton ingon nga tinuod. Ako usa nga nagahimog panghi-
matuod bahin sa akong kaugalingon, ug ang Amahan nga mao ang
nagpadala kanako nagahimo usab ug panghimatuod bahin kanako.”
(Juan 8:17-18). Kung si Jesus may usa ka witness na gi mention, iya
kini ginabuhat dayon nianang tungura.
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“Kadto nga among nakita ug nadungog among ginamantala usab
kaninyo, aron kamo usab makabaton sa pakig-ambitay uban kanamo;
ug ang atong pakig-ambitay maoy pakig-ambitay uban sa Amahan ug
sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo.” (1Juan 1:3). May panag uban sa
duha ka persona. (2 Juan 9) May  Amahan og Anak.huna huna kini!

Kinsa kadtong na apil sa tambag sa kalinaw? Na siya nag ingon na kad-
tong naga sulti sa Dios of host, nag ingon Behold the man whose name
is the BRANCH; and he shall grow up out of his place, and he shall
build the temple of the LORD; and he shall bear the glory, and shall sit
the rule upon his trone; and he shall be a priest upon his trone: and the
counsel of peace shall be between them both.’’

“Ug sultihan mo siya, nga magaingon: Mao kini ang gisulti ni Jehova
sa mga panon, nga nagaingon: Ania karon, ang tawo kansang ngalan
mao ang Sanga: ug siya moturok diha sa iyang dapit; ug pagatukoron
niya ang templo ni Jehova. Bisan ngani tukoron niya ang templo ni
Jehova; ug dad-on niya ang himaya, ug molingkod ug magamando sa
iyang trono; ug siya mahimong sacerdote sa iyang trono; ug ang tam-
bag sa pakigdait anha sa taliwala nilang duruha.” (Zecarias 6:12-13).
Certainly kon may tulo ka Dios, he would want to have been included
in the counsel of peace. Pero walay ikatulo na gina hisgutan.

“Kinsa bay nakasaka ngadto sa langit, ug nanaug? Kinsa bay
nagahipos sa hangin diha sa iyang mga kinomo? Kinsa bay nakahug-
pong sa katubigan sulod sa iyang panapton? Kinsa bay nagapahimu-
tang sa tanang mga kinatumyan sa yuta? Kinsa ba ang iyang ngalan,
ug kinsa ba ang ngalan sa iyang anak nga lalake, kong ikaw nahiba-
lo?” (Mga Panultihon 30:4). Kitaa ang gihisgutan lamang ang Amahan
og ang Anak,wala nay lain.

“Ang grasya ug kalinaw ipadagaya unta kaninyo diha sa inyong
kahibalo sa Dios ug kang Jesus nga atong Ginoo.” (2Pedro 1:2). Kon
si Pedro nakabalo kong may tulo ka persona, he certainly would have
included him in this salutation.

56



“Ang grasya, kalooy, ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug gikan
kang Jesu-Cristo nga Anak sa Amahan, magauban kanato sa pagkatin-
uod ug sa gugma.” (2Juan 3). Ngano man si Juan wala nag hisgot og
tulo ka persona niining bersikuloha?

“Nganha kaninyong tanan sa Roma, kaninyo nga sa Dios gihigugma,
nga gipanagtawag aron mahimong mga balaan.” (Mga Taga-Roma
1:7). Sa tinood si Pablo wala nag hatag og oportunidad sa paghatag og
himaya niining bersikuloha, kon may tulo man ka Dios. In fact si Pablo
nag sulat og similar na minsahe sa matag usa sa iyang sulat, pero wala
giapil ang ikatulo na persona. Si Pablo ba motuo sa iya gisulat?

“Apan, alang kanato adunay usa lamang ka Dios, ang Amahan, nga
ginikanan sa tanang mga butang ug nga alang kang kinsa kita
nanaglungtad; ug usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo pinaagi kang
kinsa nagalungtad kita ug ang tanang mga butang.” (1Taga-Corinto
8:6). Si Pablo nakabalo na may usa lang ka Dios ang Amahan, og usa
lang ka  Jesu Cristo, so he certainly wouldn’t try to add another god.

Juan 8:58

“Si Jesus miingon kanila, ‘Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon
ako kaninyo, nga sa wala pa si Abraham, mao na ako.’” (Juan 8:58).

Daghan mga trinitarians na gamit niini as conclusive evidence na si
Cristo maoy labaw sa tanan sa Dios. Is this case? [Mark 5:7] Jesus, thou
Son of the most high God? Jesus is the Son of Most High God, not the
Most High God Himself. Ato kitaon sa Exodus, na makita sa Daang tes-
taminto.

“Ug nagsiyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, “Unsay imong
labut kanako, Jesus, Anak sa Labing Halangdong Dios? Tungod sa
Dios, mangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita.” (Marcos
5:7).
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“Ug nagpakita kaniya ang manolonda ni Jehova sa usa ka siga sa
kalayo sa taliwala sa usa ka sapinit. Ug siya mitan-aw, ug ania karon,
ang sapinit misiga sa kalayo, ug ang sapinit wala maugdaw.” (Exodo
3:2). Kinsa ang naka appeared kay Moses? Ang Angel sa Dios. Kinsa
kana?

“Ug miingon siya: Dili ka magduol dinhi. Huboa ang imong mga san-
dalias gikan sa imong mga tiil, kay ang dapit nga imong gitindogan,
yuta nga balaan.” (Exodo 3:5).

“Ug nahitabo, nga sa didto si Josue duol sa Jerico, nga siya miyahat
sa iyang mga mata ug mitan-aw, ug ania karon, sa iyang atubangan
may usa ka tawo nga nagtindog ug nagbitbit sa iyang kamot ug usa ka
espada nga hinuso sa sakob; ug si Josue miduol kaniya, ug miingon
kaniya: Kadapig ba ikaw namo kun sa among mga kaaway? Ug siya
miingon: Dili; apan ingon nga principe sa panon sa kasundalohan ni
Jehova, mianhi ako karon. Ug si Josue mihapa sa yuta ug misimba, ug
miingon kaniya: Unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa iyang sul-
ogoon? Ug ang principe sa panon sa kasundalohan ni Jehova miingon
kang Josue: Kuhaa ang sapin sa imong tiil, kay ang dapit nga imong
gitindogan, yuta nga balaan man. Ug si Josue nagtuman.” (Josue 5:13-15).

Here the Captain of the LORD’s host appeared to Joshua and told him
to loose the shoes from off his feet, because the ground where he was
standing is holy. “Unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unta sa
pagsimba kaniya, apan siya miingon kanako, ‘Ayaw pagbuhata kana!
Ako maoy usa lamang ka masigka-ulipon uban kanimo ug sa imong
kaigsoonan nga nanaghupot sa pagpanghimatuod ni Jesus. Maoy sim-
baha ang Dios.’ Kay ang pagpanghimatuod ni Jesus mao man ang
espiritu sa profesiya.” (Gipadayag 19:10). We know  that the captain
here is not the father.

“Wala pa gayuy tawo nga nakakita sa Dios; ang bugtong Anak, nga
anaa sa sabakan sa Amahan kini siya mao ang nagpaila kaniya.” (Juan
1:18). The only one left that this could possibly be is Christ.
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Christ appeared to Joshua and told him to take the shoes off of his feet,
for the ground whereon he stood was holy. “Ania karon, ginasugo ko
ang usa ka Manolonda sa atubangan mo, aron sa pagbantay kanimo sa
dalan, ug sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong gitagana.
Magbantay kamo sa atubangan niya, ug magpatalinghug kamo sa
iyang tingog; dili ninyo pagsuk-on siya; kay siya dili magapasaylo sa
inyong paglapas: kay ang akong ngalan anaa kaniya.” (Exodo 23:20-
21).

“Ug giapas sila sa mga Egiptohanon, uban ang tanan nga mga kabayo
ug mga carro ni Faraon, ug ang iyang katawohan nga nagakabayo, ug
ang iyang kasundalohan, ug sila hing-abutan nila nga nagpahamutang
sa campo nga haduol sa dagat, sa luyo sa Pihahirot, sa wala pa moabut
sa Baal-sepon.” (Exodo 14:9).

“Ug silang tanan nanagpanginom gikan sa mao rang usa ka espiri-
tuhanong ilimnon, Kay sila nanagpanginom man gikan sa Bato nga
minunot kanila, ug ang maong Bato mao si Cristo.” (1Taga-Corinto
10:4).

Atong makita na ang term ‘’I AM’’ ginamit sa Daang testaminto, na nag
refers kay Cristo. Unsaon sa usa sa pag ingon na tungod siya migamit
sa term sa Bag ong testaminto that he all of the sudden was claiming to
be the most high God?

Mga Buhat 5:3,8

“Apan si Pedro miingon kaniya, “Ananias, naunsa bang giyawaan man
pag-ayo ni Satanas ang imong kasingkasing aron imong bakakan ang
Espiritu Santo ug imong kuhaan ang halin sa yuta? Sa wala pa kini ika-
baligya, dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gikabaligya na kini,
dili ba imo man ang pagbuot kon unsay imong buhaton sa halin niini?
Naunsa ba gayud nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa
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imong kasingkasing? Ang imong gibakakan dili tawo kondili ang
Dios.” (Mga Buhat 5:3-4).

Daghan mga trinitarians nag gamit niining as a conclusive evidence na
ang Balaang Espiritu Dios,therefore being a third separate being, God
the holy Spirit is the Spirit of God. “Ug ayaw ninyo pagsakita ang
Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa
pagtubos.” (Mga Taga-Efeso 4:30). Ang pulong Holy is an adjective in
every instance. God has a Spirit, and His Spirit is holy. To lie Gods
Spirit is to lie to God, that is because His Spirit is Himself. Kon kita
mamakak sa atong Espiritu, dili kita angayan mamakak sa uban other
than sa atong kaugalingon.

Ako naga ampo na kining bersikuloha dakong tabang kanato. Kita kina-
hanglan mag andam sa pag hatag og tubag sa matag usa inubanan sa
pag laum maa naa kanato.

Kita kinahanglan andam kanunay!
1Juan 4:7-16
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