A Si Jesus nagaampo alang sa panaghiusa.
❖ Ang panaghiusa tali kang Jesus ug sa Amahan. Juan 17:1-5.
— Giunsa si Jesus nga nahimaya? Gibuhat ni Jesus ang kabubut-on sa Amahan pinaagi sa
paghalad sa Iyang kaugalingon nga mamatay alang kanato. Ingon niana giunsa Niya
paghimaya ang Amahan ug gihimaya sa Amahan sa mao ra nga panahon.
— Ang boluntaryo nga paghalad ni Jesus nagahatag kanatog kinabuhing walay kataposan.
Ug ang kinabuhing walay kataposan mao nga kita nakaila sa Dios (b. 3).
— Usa ka relasyon sa Dios nagasangpot diha sa panaghiusa sama sa panaghiusa tali kang
Jesus ug sa Amahan. Kana nga panaghiusa walay kataposan.
❖ Panaghiusa taliwala sa mga tinun-an. Juan 17:6-19.
— Si Jesus nagpakabana mahitungod sa iyang mga tinun-an, tungod kay mahimong mawala
ang ilang pagtoo human sa Iyang pagbiya. Busa, Siya naghangyo sa Amahan sa pagatiman kanila ug Siya naghangyo sa upat pa ka mga butang:
(1) Aron nga sili mausa ingon nga ang Amahan ug Siya usa (b. 11).
(2) Aron nga sila magmaya diha Kaniya (b. 13).
(3) Aron sila mahilayo sa panulay (b. 15).
(4) Aron nga sila mabalaan sa kamatuoran (b. 17).
— Ang resulta: usa ka epektibong pamatuod ug ang Maayong Balita nakatagkatag.
❖ Panaghiusa taliwala kanato. Juan 17:20-26.
— Si Jesus adunay usa ka pinasahi nga tinguha alang kanato. Buot Niya kita nga mahiusa
diha sa katuyoan.
(1) Nahiusa diha sa katuyoan sama sa Trinidad.
(2) Ang panaghiusa modani sa katawhan nga si Jesus maoy atong Manluluwas.
(3) Ug kita mahiusa na sa walay kataposan (b. 24).
B Panaghiusa karon.
❖ Panaghiusa taliwala sa mga Cristiano. Marcos 9:38-41
— Matuod ba kini nga hugpulong? “Kon adunay dili modawat sa kamtuoran nga atong
nahibal-an, siya ba dili matuod nga Cristiano?” Kita mao ang gitagna nga Salin nga
Iglesia, apan kana wala mopahimo kanato nga mao lamang ang bugtong mga Cristiano
ibabaw sa Yuta.
— Kinahanglan pangitaon nato ang panaghiusa kauban niadtong nanagtuo sa susamang
Manluluwas sama kanato.
(1) Ang panaghiusa kinahanglan isukad sa komon nga interes sosyal.
(2) Ang panaghiusa kinahanglan dili molawgaw sa atong mga tinohuan.
(3) Ang panaghiusa nagasangkap sa kahigayonan sa pagpahat sa mga kamatuoran sa
biblia.
❖ Panaghiusa diha sa gugma. Juan 13:34-35.
— Si Jesus naghatag lamang kanato og usa ka sugo: Paghigugma ingon nga si Jesus
nahigugma kanato (Juan 13:34).
— Ang kinabuhi ni Jesus maoy usa ka pananglitan sa pagkamatinumanon, gugma ug
pagdumili sa kaugalingon alang sa uban. Ang atong mga kinabuhi kinahanglan mahisama
Kaniya.
— Kining gugmaha maoy kutay nga nagagama og kahiusa. Kini nga panaghiusa mao ang
pinakagamhanang pamatuod sa pagpila sa Dios dinhi sa atong kalibutan.

