A Kinsa ang Dios?
❖ Siya naglalang kanato.
— Ang bug-os Tinidad apil diha sa Paglalang (Genesis 1:1; Isaias 45:11-12; Juan 1:3),
ug si Jesus mao ang punoang kawsa.
— Gilalang Niya ang tanang kadagaya sa Yuta aron kita malipay kanila (Genesis 1:28;
2:8-13), bisan human misulod ang sala sa Yuta (Deuteronomio 26:15). Pero,
gidagtaan nato kini (Ecclesiastes 7:29; 1 Cronicas 29:14).
❖ Siya nahimong tawo.
— Gisagol sa Dios ang Iyang diosnong kinaiyahan sa tawhanong kinaiyahan diha sa
persona sa Anak—si Jesus. Mao kana ang kinadak-ang pananglitan sa gugma sa
Dios.
— Gibuhat sa Dios ang matag butan sa pagtabang kanato sa pagsabot giunsa Niya
pagpangga ang paghigugma kanato.
— Bisan pa niana, gipasagdan Niya kita nga gawasnon nga magpili sa pagpuyo
kauban Niya o pasagdan ang gugma alang sa mga materyal nga butang mobulag
kanato gikan Kaniya sama sa gibuhat sa batan-ong dato (Mat. 19:16-22).
❖ Siya nagtubos kanato.
— Gikuha nato unsay wala nato kinahanglana—ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa
maayo ug sa daotan—, nan kita nahisugamak sa usa ka utang nga dili nato
mabayran (Salmo 49:7-8).
— Gituman ni Jesus ang Iyang tahas sa dihang namatay siya didto sa krus. Ang atong
utang nabayran sa tibuok. Ang diosnong hustisya gitagbaw, ug Siya nagahulat sa
atong tubag sa Iyang sakripisyo.
B Pag-alagad sa Dios.
❖ “Ang Dios dili usa ka tawo.” (Num. 23:19). Dili nato masabton ang Iyang kinaiyahan
ug ang Iyang mga hunahuna (Isa. 55:9). Siya mao ang Manlalalang ug kita maoy Iyang
mga nilalang (Salmo 100:3). Siya usa ka “abughoan nga Dios” (Deut 4:24) ug Siya dili
motugot ug bisan kinsa nga kakompetensya.
❖ Siya dili gusto og usa ka nabahin nga kasingkasing o usa ka tipik lamang niini. Buot
Niya ang usa ka gugma nga tubag ug bug-os nga pagtugyan, ug Siya dili uyon kon
kulang kini.
C Pag-alagad sa kwarta.
❖ Sa dili pa idiboto imong kaugalingon ngadto sa mga kabtangan, pangutan-a imong
kaugalingon: Ako ba ang nanag-iya kanila? (Deuteronomio 10:14; Salmo 50:10;
Ezekiel 18:4; Hageo 2:8)
❖ Wala kita nanag-iya sa bisan unsang butang, bisan ang atong mga kaugalingon (1Cor.
6:20). Unsa atong mabuhat sa paglikay nga mahigugma sa kaadunahan sa susamang
paagi kita kinahanglan maghigugma sa Dios?

