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Kapamahalaan bilang Panginoon

Nananalig ka ba kay Jesus bilang iyong Pa -
nginoon na muling nabuhay? Napakahalaga
nito. Dito nakasalalay ang iyong buhay espi-
rituwal.

Roma 10 :9. Kung ipahahayag mo ng iyong
mea labi na si Jesus ay Panginoon at mana-
nalig ka ng buong puso na siya'y muling bi-
nuhay ng Diyos, maliligtas ka.

Ang tawag sa may kapamahalaan

Ano ang ibig sabihin ng mga tao nang tawa-
gin nilang Panginoon si Jesus? Bakit ginamit
ni Pablo ang tawag na ito kay Jesus nang ma.
higit na 200 ulit? Ano ang ibig sabihin ng
manalig sa Panginoong Jesu-Cristo para ma-
ligtas? Bakit sinasabi ng Diyos na ipahahayag
ng bawat bibig na si Jesus ang Panginoon?

Ang "kurio8" ay salitang Griyego na "Pa-
nginoon" ang ibig sabihin; ito'y tawag sa may
kapamahalaan. Ginagamit ito ng mga tao bilang
paggalang. Maaari ring magalang ua pagta-
wag, tulad ng "Sir" sa Ingles. Ang pangulo
ng sambahayan ay panginoon ng kanyang ta-
hanan. Tinatawag siyang "panginoon ko" ng
maa alipin. Panginoon ang pagk1lala ng mga
nasasakupan sa kanilang pinuno.

Ang "lcu.ri08" ay tawag din bilang pagsamba
sa mga diyus-diyusan, gayon din kay Jehova,
ang tunay na Diyos. sa diwang ito, ginagamit
ng Biblia ang tawag sa Panginoon para sa Diyos
Ama at sa kanyang Anak. Pag tinawag mo si
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Jesus ng "Panginoon" kinikilala \ \ 1/ /
mo ang Kanyang pagka-DiY~s, ~ \ \ / ~ .
ang pakikiisa Niya IIl1Kanyang ~ANGlNOON-
Ama, ang sukdulang kapangyari ...-'/ --
han Niya sa sansinukob, at ang »:./Í7/1 \~
karapatan Niyang mamahala sa . \
ating buhay.

Kung si Jesus ang ating Panginoon, lagi ta-
yong haharap sa Kanya para tumanggap ng
utos at takdang-gawain. Idinadalangin natin
sa Kanya ang lahat ng bagay. Ang Kanyang
Salita ang panuntunan natin sa buhay. Hindi
natin pínag-aaksayahang isipin ang anumang
bagay. Makapangyarihan ang ating Panginoon
alam Niya ang lahat ng bagay, at tayo'y Kan
yang mahal. Ang tanging nararapat natínr
gawin ay pagtiwalaan at Siya'y sundin.

Ang Gagawin Mo·
a l. Isaulo mo ang Roma 10:9.

2. Ang "Panginoon" ay tawag na pag-
papahayag ng
.... a) pagkilala ng kapamahalaan .
.... b) pagkilala na kayo'y magka-npantay utol
.... k) pagkilala na kayo'y magka-.

sama.
3. Ilang ulit na tinawag ni Pablo ng

"Panginoon" si.J esus? ., . . . . . . .
4. Isipin mo: Ano ang ibig mong

sabihin kung tinatawag mong Pangi-
noon si Jesus? Magalang na pagbati
lang? Hanggang saan nakakapangya-
ri ang Panginoon sa buhay mo?

Katibayan ng Kapamahalaan
Pinatunayan ni Jesus ang Kanyang kapama-

halaan sa pamamagitan ng Kanyang mga pag·
tuturo. Namangha ang mga tao sa tagla~
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Niyang pnap na tiwala sa sarilí nang ihayag
Niya ang mga katotohanan tungkól sa Diyos
at sa tao. Sinabi Niya na Siya ang daan, ang
katotohanan, at ang buhay.

Pinatunayan ni Jesus na may kapamahalaan
Siya sa kalikasan. Tumahak Siya sa maalong
dagat. Napatahimik Niya ang unos. Ginawa
Niyang alak ang tubig. Pinakain Niya ang
5,000 lalaki sa pamamagitan ng limang tina-
payat dalawang maliliit na isda.

Pinatunayan din ni Jesus na may kapama-
halaan Siya sa karamdaman at sa kamatayan,
sa isang hipo Niya, ang bingi ay nakarinig,
nakakita ang bulag, lumakad ang lumpo. Binu-
hay Niya ang patay. Siya'y namatayat muling
nabuhay.

Pinatunayan Niya ang Kanyang kapamaha-
laan pangmoral, Wala Siyang kasalanan, ga-
bahid man. Itinakda Niya ang pinakamahusay
na panuntunan hinggil sa pakikipagkapwa. Ang
m-ra wasak na buhay ay Kanyang pinaganda,
nilinis, at ginawang mapakinabang. Siya'y
lider na walang nagawang anumang kamalian.

Pinatunayan ni Jesus ang Kanyang espíri-
tuwal na kapamahalaan. Nagpatawad Siya ng
mga kasalanan. Nagpalayar Siya ng mga de-
monyo. Ginawa Niya ang gawain ng Kanyang
Ama at inihayag sa tao ang Diyos. Siya'y r.ag-
balik sa langit at sinugo sa Kanyang iglesya
ang Espiritu Santo.

Pinatunayan din ni Jesus ang kapamahalaan
Niya sa iglesya. Bilang Panginoon, pinahayo
Niya ang Kanyang mga tagasunod upang
ipangaral ang ebanghelyo sa sanlibutan at bi-
nigyan sila ng di pangkaraniwang kapangyarí-
han para magawa ito. Nasa likuran natin ang
buong kapamahalaan ng langit sa pagtalima
natin sa Kanyang utos.
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Juan 13:13. Tinatawag ninyo akong Guro
at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako
nga.
Mateo 28 :18-20. Ibinigay na sa akin ang
lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alaead
ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo
sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng
Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat

ng ípínaz-utos ko sa
inyo. Tandaan ninyo:
ako'y laging kasama
ninyo hanggang sa
katapusan ng sanlibu-
tan.

Ang Gagawin Mo

5. Isaulo mo ang Juan 13: 13.
6. A'no ang iniutos ni Jesus sa kanyang

mga tagasunod upang ituro sa mga
binautismuhan nila?
.... a) Magtayo ng malalaking sim-

bahan
.... b) Sundin ang lahat ng utos niya .
.... k) Sundan ang kanyang halim-

bawa
7. Pagtambalin ang uri ng kapamaha-

laan at ang katibayan.
1) espirituwal 4) sa iglesya
2) moral 5) sa karamdaman
3) sa kalikasan 6) sa kamatayan
... a) nagpagaling ng maysakit
.... b) pinayapa ang unos
.... k) inatasang humayo
.... d) magpatawad ng kasalanan
.... e) muling pagbuhay .
.... g) mga panuntunan

8. Isipin mo: Kinikilala ba natin ang
kapamahalaan ni Jesus sa lahat ng
larangang ito kung tayo'y nanala-
ngin?
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Pagkilala sa kanya bilang Panginoon

Sa sanlibutan ngayon kinikilala ng iglesya
si Jesus bilang Panginoon. Sa langit naman,
Siya'y nasa ibabaw ng lahat ng kapangyari-
hang espirituwal. At balang araw, Siya'y kiki-
lanlin ng buong sanlibutan bilang may karapa-
tanz Hari at Panginoon.

Efeso 1 :20-22. Ang Diyos ang muling bu-
muhay kay Cristo at nagluklok sa kalangi-
tan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim
ng kapangyarihan ni Cristo ang lahat ng
paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan,
at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan
kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa
panahong ito kundi pati sa darating, Ipina-
ilalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Cristo
ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang
ulo ng iglesya.

Ulo ng Iglesya

Lahat ng tatanggap kay Jesus bilang sariling
Tagapagligtas at Panginoon ay kaanib ng Kan-
yang iglesya. Sinasabi sa atin ni Pablo sa apat
niyang sulat na si Jesus ang ating Pangulo o
mo at ang iglesya ay Kanyang katawan. Pínag-
aralan natin ang mga karapatang kalakip ng
pakikiisa kay Cristo. Masisiyahan tayo sa pag-
kakaroon ng karapatang ito habang inuuna
natin sa ating buhay si Jesus. Ang ulo ang
dapat mamatnubay sa katawan at hindi ang
katawan pa ang mag-aakay sa ulo. May kani-
kaniyang lugar at gawain ang bawat sangkap,
Dapat tayong gumawang magkakasama sa ika-
bubuti ng katawan at upang isagawa ang layon
ni Cristong ating Pangulo.
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Colosas 1:17,18. Siya'y una sa lahat, at sa
kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng
bagay. Siya ang ulo ng iglesya na kanyang
katawan. Siya ang Una, ang panganay na
Anak - ang unang nabuhay na pinakadakila
sa lahat ng bagay.

Roma 12:5,6. Tayo'y
marami ngunit nabu-
buo sa isang katawan
ni Cristo, at isat isa'y
bahagi ng iba. Ya-
mang mayroon tayong
mga kaloob na magka-
kaiba ayon sa kagan-
dahang loob ng Diyos
sa atin, gamitin natin
ang mga kaloob na
iyan.

Bago itatag ni Jesus ang Kanyang kaharian
sa lupa, dadalhin muna Niya sa langit ang
Kanyang iglesya at ihahanda tayong mamaha-
la na kasama Niya. Hahatulan tayo at ga-
gantimpalaan sa anumang nagawa natin para
sa Kanya. Dapat Siyang makanagharing mata-
tag sa bawa't bahagi ng ating buhay bago tayo
makapagharing kasama Niya sa Kanyang wa-
lang hanggang kaharian.

2 Corinto 5 :10. Sapagka't bawa't isa a)
haharap sa hukuman ni Cristo upang tu.
manggap ng kaukulang ganti sa kanyans
ginawa, mabuti man o masama, nang siya'J
nabubuhay pa sa daigdig na ito.
Pagkatapos ng paghatol, mag-kakaroon n:

napakalaking pagdiriwang sa langit; ito an;
tinatawag na piging sa kasal ng Kordero. Ma
babasa sa Apocalipsis ang tungkol díto,
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Dalawampu't siyam na ulit na tinawag na Kor-
dero si Jesus, sa Apocalipsís. Ito anlr katangi,
tanging' tawag ng karangalan pag siya'y nagba-
lik na sa langit. Makikibahagi sa karang-alang
ito ang iglesya bilang ikakasal sa Kordero.

Apoealípsís 19 :5-8. May nagsalita mula sa
trono: "Purihin ninyo ang ating Diyes, ka-
yong lahat na lingkod niya. Maging dakila
at hamak, kayong may banal na takot sa
kanya!" Pagkaraa'y narinig ko ang animo'y
pinag-isang tinig ng maraming tao, parang
ugong ng malaking talon at dagundong ng
mga kulog. Ang wika: "Purihin ang Pangi-
noon! Sapagkat naghahari ang Panginoon.
Ang ating Diyos na Makapangyarihan sa
lahat! Dapat tayong magalak at magsaya.
Purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa
nalalapit na kasal ng Kordero. Nakahanda
na ang kasintahang babae. Pinagsuot siya ng
malinis at puting-puting lino." Ang lino ay
sagisag ng mga mabubuting gawa ng mga
hinirang ng Diyos.
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Hari ng mga hari at Panginoon ng mga
panginoon

Para tubusang makita ang larawan ni JesU8,
titingin tayo sa hinaharap at makikita natin
Siya sa Kanyang kadakilaan.

Apoca1ipsis l :7,8. Pakatandaan ninyo! Da-
rating 8i~'8I1g nasa mga alapaap! .... Ako
ang Alpha at ang Omega, wika ng Pangi-
noong Diyos na Makapangyarihan sa lahat.
Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang
darating.
Ang Alpha at Omega ay ang una at huling

titik sa abakadang Griyego, ang pasimula't
wakas. Si Jesus ang Alpha - anz unang kada-
hilanan, ang pinagmumulan ng katotohanan.
Si Jesus din ang Omega - Siya ang mazpapa,
tupad ng walang hanggang layon ng Diyos.
Aayusin Niya ang lahat ng bagay. Ang kasa-
maan ay Kanyang su supilin at maghahari
Siya magpakailanman bilang Hari ng mga hari
at Panginoon ng mga panginoon.

Inilarawan ni Jesus ang maselang kapana-
hunang iiral bago Siya magbalik. Maraming
idinagdag dito ang A~ocalipsis: mga digmaan,
salot, lindol, taggutom, maruming tubig. pag-
kamatay ng mga isda, pagkasalanta ng pana-
nim, .,agkaalipin dahil sa lalaganap na dikta-
turva - kamatayan sa lupain.

Salamat sa Diyos. hindi ito ang' wakas! Ba-
gl'ma't pinagmumulan 1I,g' paghihirap at kama-
tayan ang kasalanan, tinubos ni Cristo ang
marami para mag-ing Kanya at ang lupang ito

. ang pipiliin Niya upang pagtatagan nJr Kan-
yang kaharian. Si Jesus ang Omega. Siya'y
darating na upang angkinin ang sanlibutang
Siya rin ang lumikha sa pamamagitan ng Kan-
yang' kapangyarihan, at Kanyang' tinubos ito

. ng Kanyang dugo.
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APocalipsis 19 :ll,13,i4,16. Pagkaraan nito'y
nabuksan ang langit, at nakita ko ang ka,
bayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na
Tapat at Totoo pagkat matuwid síyanchu-
matol at makidigma. "Salita ng Diyos" ang
tawaz sa kanya. Sarnusunod sa kanya ang
mga hukbo ng langit .... sa kanyang kasuu-
tan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pa-
ngalang: "Hari ng mga hari at Panginoon ng
mga panginoon."

Maten 2-1:30, 25:31,32. "Ang' lahat ng' bansa
.... Makikita nila ang Anak ng Tao na nasa
alapaap, dumarating na may dakilang ka-

pangyarihan at malaking
karangalan. Darat i n g
ang Anak ng Tao bilang
hari, kasama ang lahat
ng anghel, at luluklok sa
kanyang maringal na tro-
no. Sa panahong iyon,
matitipon sa harapan
niya ang Jahat ng tao."

Isaias 11 :1,6.9 ;35 :1.5,6-10.Kundi hahatol siya
ng katuwiran sa mga dukha, at sasaway na
may karampatan dahil sa maaamo sa lupa
.... at ang lobo ay tatahang kasama ng kor-
dero .... at ang guya, at ang batang leon,
at ang patabain na magkakasama, at papat-
nubayan sila ng munting bata. Hindi sila
mananakit o maninira man sa aking buong
banal na bundok: sapagkat ang lupa ay ma-
pupuno ng kaalaman ng Panginoon. zaya n,g
tubig na tumatakip sa dagat.
Ang ilang at ang tuyong lupa ay sasava, at
ang ilang ay magagalak, at mamumulaklak
na gaya ng rosa. Kung magkagayo'y madidi-
lat ang mga mata ng bulag, at ang mga paki-
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nig ng bingi ay mabubuksan. Kung magG
gayo'y lulukso ang pilay na parang usa, at
ang dila ng pipi ay aawit; sapagkat sa ilang
ay bubukal ang tubig, at magkakailog sa
ilang.

At ang mga tinubos ng Panginoon ay mag-
babalik, at magsisíparoong nag-aawitan sa
Sion; at walang hanggang kagalakan ay ma-
papasa kanilang mga ulo: siya'y magtatanto
ng kasiyahan at kagalakan, at ang kapang-
lawan at pagbubuntung.hínínga ay mapapa-
ram.

Apocalipsis 21 :3-5. "Ngayon ang tahanan ng
Diyos ay nasa piling na ng mga tao! Mana-
nahan siyang kasama nila, at sila'y magiging
bayan nila .... At papahirin niya ang kani-
lang mga luha. Wala nang kamatayan, da-

lamhati, pag-iyak, at sakit sapagka't lumipas
na ang dating mga bagay." Pagkatapos ay
sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, bina-
bago ko ang lahat ng bagay!"

Sa'maiklíng pag-aaral na ito, di mo maaaring
masakop na pag-aralan ang lahat ng tawag kay
Cristo at di mo magagawang basahin ang lahat-
lahat tungkol sa kanyang kahanga-hangang
paghahari. Gayunman, umaasa kaming higit
mong nakilala ngayon si Jesus at inibig. Da-
langin naming lalo mo siyang makikita bawat
araw habang hinihintay natin ang kanyang
pagbabalik. At balang araw, sa kanyang pag-
dating, makikita mo siya nang mukhaan, ma-
kikilala ang tunay niyang katauhan, at maka-
kasama ka sa pag-awit ng pagpupuri sa Kor-
dero.
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ApocaIlpsis 5 :9-13. Inaawit nila ang bagong
awit na ito:

Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasula-
tang nakalulon,

At sumira sa mga titik niyon.
Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng

iyong kamatayan
Ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao.

Mula sa bawa't lipi, wika, bayan, at bansa.
Ginawa mo 'silang isang liping maharlika at

mga saserdote para maglingkod sa ating
Diyos:

At sila'y maghahari sa lupa

Tumingin akong muli, at narinig ko ang tinig
n.g libu-libo't laksa-laksang anghel. Sila'y na-
kanallgid sa trono, sa apat na nilalang na
buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng
eanito :

"Ang' Korderong pinatay ay karapat-dapat
na tumanggap ng kapanzvarihan, kaysma-
nan, karunungan, at kalakasan,
Papuri, paggalang' at pazdakíla!"

At narinig kong nag-aawitan an.g mga nilik-
hang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa,
at nasa dagat - lahat ng nilikha sa buonr
sanlibutan:

"Sa kanya na nakaluklok sa trono, at aa Kor-
dero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan,
kadakilaan at kapangyarihan, Magpakailan-
man!"
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1\PI Gagawin Mo

13. Bago mo gawin ang bahaging ito,
balikan mo muna ang unang pahina
ng Bawat aralin. Sikaping magunita
ang natutuhan mo tungkol sa bawat
aralin. Madaling basahin ang bawat
isa nito at isipin ang halaga sa iyo
ng bawat katotohanang taglay nito.
Kausapin mo si Jesus tungkol díto,
Ngayon, narito ang gagawin mo -
ibigay ang tatlong katawagan kay

~. Jesus sa Apocalipsis 19.

IS. Ang tanging pag-asa para malutas
ang mga problemang pandaigdig ay.
nasa
.... a) mas maunlad na pamamara-

ang siyentipiko
.... b) pandaigdig na edukasyon .
.... k) mas mahusay na sistemang

pampulitika
.... d) pagdating ni Cristo bilang

Hari.
Basahing muli ang bahaging ito.
Sàlungguhítan ang iyong mga pabo-
ritong talata sa Biblia.
Basahin' ang awit patungkol kay
Jesus na Kordero. Purihin siya na
namatay upang ikaw ay maligtas.

l~

Markahan ang iyong mga,sagot.
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Dlayon ay han
iWing baJiági na
aêral. Pagbalik-aralim ang
6-10. Sundin a~ mga
iyo;n,gtala.

ngayon sa pagpapadala mo ng iyong tala ng
mag-aaral sa
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