A ANG YAWE SA PANAGHIUSA
❖ Kahiusa diha kang Cristo. Efeso 1:3-14.
— Buot sa Dios ayohon ang bulhang nga maoy resulta sa sala, nan tanan Niyang mga anak
mahiusa pag-usab pinaagi kang Cristo.
— Ang Dios midisidir sa pag-ampon kanato ingon nga mga anak. Nahimo kitang kabahin sa
Iyang panimalay (b. 5).
— Ang matag usa gipili nang daan nga maluwas (Juan 3:16; 1 Timoteo 2:6; 2 Pedro 3:9).
— Sa dihang dawaton nato ang talahorong kapalaran, ang Dios nagahatag kanato sa
Balaang Espirito ingon nga kasigurohan sa Iyang mga saad (b. 13-14).
❖ Kahiusa nga walay mga utlanan. Efeso 2:11-22.
— Ang Israel nagtukod og usa ka sambingay nga pader aron ilahi ang mga Gentil. Ang krus
nagtumpag sa matag pader, mohatud sa panagbulag.
— Kita karon usa na nga katawhan, nahiusa diha sa usa ka “balaang templo” “pinaagi sa usa
nga Espirito” (b. 21, 18).
B ANG MGA GLOBO SA KAHIUSA
❖ Iglesia ug kahiusa. Efeso 4:1-6.
— Unsay atong mabuhat sa pagdalag kahisua sa Iglesia (b. 1-3)?
(1) Paggawi nga mahapsay.
(2) Pagdala sa usag usa uban ang pagpaubos ug pagkalumo.
(3) Pasagdi ang Balaang Espirito nga molihok sa pagmentenar sa kalinaw.
— Asa sa pito ka elemento ang mopahiusa sa mga magtutuo (b. 4-6)? Usa ka lawas; usa ka
Espirito; usa ka paglaum, usa ka Ginoo; usa ka pagtoo; usa ka bautismo; usa ka Dios ug
Amahan alang sa tanan.
❖ Mga pangulo sa Iglesia ug kahiusa. Efeso 4:11-12.
— Naglista si Pablo og lima ka matang sa mga gasa nga nagapalig-on sa mga pangulo sa
pagpangulo sa Iglesia uban ang duha ka mga tinong kalab-uton:
(1) Ang pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat sa ministeryo. Pagtinabangay sa
matag sakop sa Iglesia sa pagwali sa Maayong Balita.
(2) Ang pagpalig-on sa lawas ni Cristo. Ang pagpadasig ug pagpasiugda og kahiusa diha
kang Cristo.
— Ang Dios nagahtag ning mga gasaha ngadto sa tinong katawhan. Kining mga tawhana
gitawag aron sa pag-alagad sa uban ug pagpakigtambayayong sa usag usa (Marcos
10:43).
❖ Mga relasyon ug kahiusa. Efeso 5:15-6:9.
— Si Pablo nagdasig kanato nga mahiusa pinaagi sa Espirito pinaagi sa pagtugyan sa usag
usa.
— Kini nagalakip sa tulo ka mga globo sa atong kinabuhi:
(1) Mga katilingbanong relasyon: Ang atong sinultihan matutok diha sa Dios uban ang
pagmaya ug usa ka espirito sa pagtugyan (5:19-21).
(2) Mga Pinamilyang relasyon: Ang dili hakog nga gugma ni Cristo ug pagtahud makita
diha sa kaminyoon ug tali sa ginikanan ug kabataan (5:22-6:4).
(3) Mga relasyon sa trabaho: Mga tigdumala ug mga trabahante magtinahuray sa usag
usa, tungod kay kitang tanan managsama ra atubangan sa Dios (6:5-9).

