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GOD’S HOUSEHOLD
(1 Timothy 3:15)
Introduction: Sa Biblia naay gitawag nga balay sa Dios o panimalay sa Dios.
Unsa man kining gitawag nga balay sa Dios?

1 Timoteo 3:15(AB-1982) “Apan kong ako malangan ug dugay, aron masayran mo
kong unsa ang paggawi sa mga tawo sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios
nga buhi, haligig ug patukoranan sa kamatuoran.”

1 Timoteo 3:15(MBB) “Apan kon malangan ako, kining sulata maoy magtudlo
kanimo kon unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang
iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran.”
Diha sa panimalay duna gayoy giila nga amahan. Ug diha sa panimalay sa Dios, ang Dios mao ang giila nga
amahan. Usa ra gayod ang giila nga amahan diha sa panimalay sa Dios o diha sa iglesia sa Dios.

Mateo 23:9(MBB) “Ug dinhi sa kalibotan ayaw tawga si bisan kinsa nga ‘Amahan’,
kay usa ra ang inyong Amahan nga atua sa langit.”
Si Cristo nagsutli nga dili tanang tawo nga Dios maoy ilang amahan. Ang uban nagtoo lang nga sila nga
ang Dios maoy ilang amahan, apan ang tinuod lain ang ilang amahan.

Juan 8:41-44(MBB) “Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag,
‘Dili kami mga anak sa gawas. Usa ray among Amahan, ang Dios. (42)Si Jesus
mitubag kanila, ‘Kon ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong
higugmaon, kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ania dinhi. Wala ako moanhi
sa kaugalingon kong pagbuot, kondili gipadala ako. (43)Nganong dili man kamo
makasabot sa akong gisulti? Ang hinungdan niini mao nga dili kamo buot
modawat sa akong mensahe. (44)Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang
Yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno
siya sukad pa sinugdan. Wala gayod siya modapig sa kamatuoran, kay wala man
kaniya ang kamatuoran. Kon mamakak siya, nagsunod lamang siya sa iyang
kinaiya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak.”
Ang mga iya sa Dios o ang mga sakop sa panimalay sa Dios, ang Dios mao ang ilang Amahan.
Ug kining Dios nga Amahan naay Anak nga mao si Jesu-Cristo.

2 Juan 1:3(AB) “Ang grasya, kalooy, ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug
gikan kang Jesu-Cristo nga Anak sa Amahan, magauban kanato sa pagtinuod ug
sa gugma.”
2 Juan 1:3(MBB) “Hinaot unta nga ang Dios Amahan ug ang iyang Anak nga si
Jesu-Cristo maghatag kanatog grasya, kaluoy, ug kalinaw diha sa kamatuoran ug
sa gugma.”
Gusto ang Dios nga mahimo kang sakop sa iyang panimalay. Sa unsa mang paagi nga ang tawo
mahimong sakop sa panimalay sa Dios? in what way that a man become a member of God’s household?
Sa tawhanong panimalay/ pamilya mahimo kang sakop pinaagi sa tawhanong pamaagi o tawhanong
dugo. Apan sa espirituhanong panimalay/pamilya mahimo kang sakop sa maong pamilya pinaagi sa
pagtoo. Asa man ka motoo? Sa Anak sa Dios.

Juan 1:12-13(AB) “Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mitoo sa iyang
ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong mga anak sa Dios.
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(13)Kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa
pagbuot sa lalaki, kondili sa Dios.”
Juan 1:12-13(MBB) “Hinuon, may midawat ug mituo kaniya; busa sila gihatagan
niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. (13)Wala sila mahimong mga
anak sa Dios sa paagi nga tawhanon-wala sila mangatawo nga mga anak sa
tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang Amahan.”
Juan 3:3-6(MBB) “Si Jesus mitubag, ‘Sultihan ko ikaw: walay makakita sa
gingharian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usab. (4)Unsaon man pagkatawo
pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na? nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang
pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawo pag-usab!. (5)Si Jesus mitubag,
‘Sultihan ko ikaw: walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya
pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. (6)Ang gianak sa tawo, tawo usab; ug ang gianak sa
Espiritu, espiritu usab.”
Unsa man ang ipasabot sa pag-ingon ‘..walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo
siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu”. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu?
Ang pag-ingon “matawo pinaagi tubig. Sa tibuok context sa Biblia aduna kini duha ka kahulogan:

Pinaagi sa tubig
- nagpasabot tawhanong nga pagkatawo – physical birth (v6)
- nagpasabot kini sa pulong sa Dios – word of God (Tito 3:5; Juan 15:3; 1 Ped. 1:23)

Tito 3:5(ABMBB) “Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga
atong nabuhat kondili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa
paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi
diha sa Espiritu Santo.
Unsa man kining paghugas nga makapatawo pag-usab nga sa hubad AB “pinaagi sa paghugas sa
pagkatawo pag-usab”.
Apan angay natong hinumduman nga duna say bahin sa Biblia nga naghisgut niining duha.

Juan 15:3(MBB) “Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti
kaninyo.”
1 Pedro 1:22-23(ABMBB) “Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong
pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon nang gugma alang sa inyong sa
inyong isigkamagtutuo, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. (23)Kay
natawo kamo pag-usab dili sa tawhanong paagi kondili pinaagi sa buhi ug walay
kataposan nga pulong sa Dios.”
1 Pedro 1:22-23(AB) “Sa naulay ninyo ang inyong mga kalag pinaagi sa inyong
pagkamasinugtanon sa kamatuoran alang sa matuod nga paghinigugmaay nga
minagsoon, kinahanglan sa kinasingkasing maghigugmaay kamo ang usa sa usa,
sa mainiton gayud. (23)Kamo gikaanak pag-usab, dili sa binhi nga madunot ra,
kondili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi ug nagapadayong pulong
sa Dios.”
Pinaagi sa Espiritu
- nagpasabot nga espirituhanong pagkatawo – spiritual birth (Efeso 1:13;Roma 8:26; Tito 3:5)
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Efeso 1:13(MBB) “Mao usab ang mahitungod kaninyo: sa pagkadungog ninyo sa
matuod nga mensahe sa Maayong Balita nga naghatag kaninyog kaluwasan,
mituo kamo kang Cristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag
kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na.”
Roma 8:26(MBB) “Sa samang pagkaagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa
Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo; ang Espiritu mismo
mangaliyupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay.”
Juan 15:26(ABMBB) “Moanhi ang Magtatabang nga mao ang Espiritu nga
nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa
Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako.”
Apan angay natong hinumduman nga duna say bahin sa Biblia nga naghisgut niining duha.

Galacia 3:26(ABMBB) “Pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa
Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Cristo Jesus.”
Juan 12:48(AB) “Ang magsalikway kanako ug dili modawat sa akong mga sulti,
siya adunay maghuhukom. Ang pulong nga akong gikasulti mao unya ang
magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw.”
Sa dihang mitoo kita kang Cristo, ug mituman sa iyang mga pulong. Mipuyo kanato ang Espiritu. Sakop na kita sa
panimalay sa Dios. Mao nga ang Dios nga Amahan ni Jesu-Cristo, ato na usab nga Amahan.

Juan 20:17(ABMBB) “Unya giingnan siya ni Jesus, ‘Ayaw akog hikapa kay wala
pa ako makabalik sa Amahan. Adtoa hinuon ang akong kaigsoonan ug suginli sila
nga moadto ako sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong
Dios.”
Mao nga si Jesus dili siya maulaw motawag sa mga magtotoo nga iyang mga igsoon.

Hebreo 2:10-11(ABMBB) “Ang Dios maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang
butang. Husto gayod siya sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa pag-antos aron
makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang
nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. (11)Kay sila nga gibalaan ug ang nagbalaan
kanila may usa lamang ka Amahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila
nga iyang mga igsoon.”
Marcos 10:21-22,29-30(ABMBB) “Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug
namulong, ‘Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug
ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos
ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. (22)Sa pagdungog sa tawo niini,
naguol siya ug masublob-ong mibiya
kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo.” (29)Miingon si Jesus kanila,
‘Sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o mga igsoon, o inahan, o
amahan, o mga anak, o mga uma tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita
(30)makadawat ug labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siyag ginatos
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ka mga balay, mga igsoon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod ug
lutoson.”
Juan 19:26-27(AB) “Ug sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga
iyang hinigugma nga nanagtindog sa duol, siya miingon sa iyang inahan,
‘Babaye, tan-awa ang imong anak. (27)Unya miingon siya sa tinun-an, ‘Tan-awa
ang imong inahan! Ug sukad niadtong taknaa gidawat siya sa tinun-an ngadto sa
iyang kaugalingong puluy-anan.”
Juan 21:20,24(AB) ‘Si Pedro milingi ug iyang nakita nga nagsunod kanila ang
tinun-an nga hinigugma ni Jesus, siya nga sa panihapon nagpauraray gani sa
dughan ni Jesus ug miingon kaniya, ‘Ginoo, kinsa ba ang magabudhi kanimo?
(24)Kini mao ang tinun-an nga nagahimog panghimatuod mahitungod niining mga
butanga, ug mao siya ang nagsulat niining mga butanga; ug nasayud kami nga tinuod
ang iyang panghimatuod.”

Mateo 12:48-50 “Si Jesus mitubag, ‘Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang
akong mga igsoon? (49)Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon,
‘Tan-awa! Mao kini sila ang akong inahan ug akong mga igsoon. (50)Kay ang
akong inahan ug mga igsoon mao kadtong nagbuhat sa kabubut-on sa akong
Amahan nga atua sa langit.”
Sa panimalay sa Dios, ang Dios mao ang atong Amahan, ug naa siyay bugtong Anak nga si
Ginoong Jesu-Cristo, ug ang tanan nga mitoo kang Cristo gihatagan sa Dios ug katungod nga
mahimong mga anak sa Dios. Mao nga si Cristo dili maulaw mitawag sa mga magtotoo nga
iyang mga igsoon. Nan, karon kinsa ang gitawag nga inahan pamilya sa Dios?

Galacia 4:26(MBB) “Apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon, ug siya mao ang
atong inahan.”
Galacia 4:26(AB) “Apan ang Jerusalem nga anaa sa itaas may kagawasan, ug siya
mao ang atong inahan.”
Kini nagpasabot nga ang Biblia naghisgut gayod nga dunay gitawag Langitnong Jerusalem nga hubad
AB gihubad kini nga ‘Jerusalem nga anaa sa itaas’. Ug ang kataposang bahin sa maong bersikulo nagingon “Siya mao ang atong inahan”. Kini nagpasabot nga sa Biblia, ang gitawag ‘atong inahan’ dili si
Maria kondili ang gitawag sa Biblia nga ‘atong inahan’ mao ang Langitnong Jerusalem. Nan, nganong
gitawag man kining Langitnong Jerusalem nga mao ang atong inahan? Ang langitnong Jerusalem
gitawag nga atong inahan o sa laing pagkasulti inahan sa mga katawhan sa Dios o sa mga Cristiyanos.
Gitawag kinig atong inahan tungod kay ang mga katawhan sa Dios lumulupyo man niining dapita. Busa,
ang pag-ingon nga ‘siya mao ang atong inahan’ nagpasabot kini nga ang Langitnong Jerusalem mao
ang puluy-anan sa mga katawhan sa Dios. Kay lumulupyo man kita niining dapita, busa gitawag siya
‘atong inahan’ ug ang mga katawhan sa Dios o mga Cristiyanos iyang mga anak tungod manononod man
kita niining dapita.
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