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ANG KATAWHAN NGA PAGALUWASON 

(Sinulat ni Brod Ephraim Olarte Licayan) 

Ang Mateo 1:21 nagmatuod nga ang tuyo sa pagkatawo sa Manluluwas dinhi sa kalibutan mao 
ang pagluwas sa Iyang katawhan. Sa ato pa, dili diay tanang tawo ang Iyang paga-luwason. Ang  Iyang 
katawhan lamang ang Iyang luwason. 

Kinsa man ang Iyang katawhan? Ang tubag imong mabasa sa Yachanan 3:16 –“… si bisan kinsa 
nga motuo ug modawat Kaniya dili malaglag, hinonoa makabaton sa kinabuhing dayon...” 

Higala, si bisan kinsa nga motuo, modawat ug mosunod ni Yahshua mao ang Iyang katawhan 
nga pagaluwason. 

Ang Ngalan Nining Maong Katawhan 

Unsa man ang ngalan sa pundok sa katawhan nga pagaluwason ni Yahshua? Romano Catolico 
ba? Sabadista ba? Baptist ba? O kaha Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Pentecostal o Mormons? Church 
of Christ ba? Muslim ba? Buddhist ba? O kaha Hindus? 

Ang tubag higala: Wala niining maong mga pundok sa relihiyon. Direkta sa imong Kasulatan, 
imong mabasa nga ang ngalan sa katawhan nga pagaluwason ni Yahshua mao ang ISRAEL. 

Sa gisugo ni Yahshua ang 12 ka mga apostoles, si Yahshua nag-ingon kanila: “Ayaw kamo pag-
adto sa mga Gentile… Maoy adtoa hinoon ninyo ang nawala nga mga karnero sa banay ni Israel. ”(Mateo 
10:5-6) 

Nganong Israel man higala? May pinalabi ba si Yahshua? Ang  tubag: Tungod kay si Yahshua 
nagatuman sa kabubut-on ni Amahang Yahweh. Ug ang katawhan nga gitawag ni Amahang Yahweh  nga 
Iyang katawhan mao ang Israel. Ania ang mga pamatuod: 

Salmo 135:4 –“Gipili Niya si Yaacob ug ang katawhan sa Israel alang sa Iyang kaugalingon.” 

Salmo 147:19-20 –“Gihatag ni Yahweh ang Iyang mensahe ngadto sa Iyang katawhan, ang 

Iyang mga balaod ug pakigsaad ngadto sa Israel. Wala Niya buhata kini sa ubang mga 

nasud; wala sila masayud sa Iyang mga balaod. Dalaygon si Yahweh! 

Roma 3:1-2 –“Nakabintaha ba ang mga Yahudim sa mga dili Yahudim? May kapuslanan ba ang 

pagkatinuli? Daghan! Una sa tanan, gipiyal ni Yahweh ang Iyang mga Pulong ngadto sa 

mga Yahudim.” 

Pinadayag 21:12 –“May dako ug habog nga paril ang Bag-ong Yahrusalem, ug may 12 ka mga 

ganghaan nga gibantayan sa 12 ka mga angel. Diha sa mga ganghaan, nahisulat ang 

mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel.” 

Ang  Israel  Wala Isalikway! 
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Daghan ang nagatudlo nga ang Israel gisalikway na tungod kuno sa ilang paglansang sa 
Manluluwas nga si Yahshua. Higala, kini nga pagtulon-an dili tinuod. Wala isalikway ang Israel. 

 
Si Amahang Yahweh mismo ang nagmatuod nga wala, ug dili gayud Niya isalikway ang Israel. Si 

Amahang Yahweh  nagpahayag niini pinaagi ni Apostol Pablo, Profeta Yeremyah, Apostol Juan ug uban 
pa. Ania atong kutloon kining maong mga pamatuod: 

 
Roma 11:1-2 –“Busa mangutana ako: gisalikway ba ni Yahweh ang Iyang katawhan? Wala! 

Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benyamin. Wala isalikway 

sa Elohim ang Iyang katawhan nga pinili Niya sukad sa sinugdan.” 

Yeremyah 33:24-26 –“Wala ba kamo makadungog nga nag-ingon ang mga tawo nga Ako na 

nga gisalikway ang Israel ug ang Yahudah - ang duha ka banay nga Akong gipili? Giyam-

iran nila ang Akong katawhan ug wala na nila ilha nga nasud. Apan Ako si Yahweh, may 

gimbut-an bahin sa adlaw ug sa gabii; ug Ako ang nagmugna sa mga balaod sa 

kinaiyahan nga nagagahum sa yuta ug sa langit. Ug ingon nga ang  Akong balaod sa 

kinaiyahan dili gayud mausab, magpadayon sa gihapon ang Akong pakigsaad 

(covenant) sa mga kaliwat ni Yaacob, ug sa Akong alagad nga si David.” 

Yeremyah 31:36-37 –“Nagsaad si Yahweh nga samtang magapabilin pa ang han-ay sa mga 

butang sa kinaiyahan, magapabilin ang Israel nga nasud. Kon masukod man ugaling 

ang gilapdon sa langit, ug masusi ang kinahiladman sa yuta, anha pa Niya isalikway 

ang katawhan nga Israel tungod sa tanan nilang nabuhat. Si Yahweh maoy nagsulti 

niini.” 

Pinadayag 7:4-8 –“Ug gisuginlan Ako nga ang naselyohan sa selyo ni Yahweh sa ilang mga 

agtang 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel: 

Sa banay ni  Yahudah -12,000 ang naselyohan 
 “    “         “ Rueben -  “ 
“     “         “ Gad  -  “ 
“     “         “ Asher  -  “ 
“     “         “ Neptali  -  “ 
“     “         “ Manaseh -  “ 
“     “         “ Simeon -  “ 
“     “         “ Levi  -  “ 
“     “         “ Isacar  -  “ 
“     “         “ Zabulon -  “ 
“     “         “ Jose  -  “ 
“     “         “ Benyamin -  “ 

 
 

Kinsa Ang Naglansang ug Nagpatay ni Yahshua? 
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Igsoon, ang naglansang ni Yahshua dili ang tibuok Israel. Ang naglansang ni Yahshua mao lamang 

ang duha ka banay ni Yahudah ug ni Benyamin. Hinumdumi nga ang napulo ka mga banay sa Israel 

gibihag sa Emperyo sa  Asiria sa tuig 721 B.C. ug wala na gayud sila nakabalik sa yuta sa Israel. Kining 

napulo ka mga banay mao ang giila nga Nawalang Napulo Ka Banay sa Israel. 

Kining Napulo ka Mga Banay wala diha sa yuta sa Israel sa panahon nga si Yahshua nakig-uban sa 

mga Apostoles. Walay labot ang Napulo ka Mga Banay sa paglansang ni Yahshua. Sila wala na diha sa 

yuta sa Israel sa panahon ni Yahshua ug sa mga Apostoles. 

Kinsa ang nagplano sa pagpapatay ug panlansang ni Yahshua? Tubag: Ang mga pari ug mga 

anciano sa mga Yahudim. Basaha ang Mateo 27:1,20 ug Yachanan 19:6. Kining maong mga pari ug mga 

anciano gikan lamang sa mga banay ni Yahudah ug ni Benyamin. Hinumdumi nga ang Napulo ka Mga 

Banay sa Israel nagpabilin nga NAWALA  niadtong higayona. 

Kinsa ang naghatag sa pagtugot nga si Yahshua ilansang sa kahoy? Tubag: Si Pontiu Pilato. 

Basaha ang Yachanan 19:6 ug Mateo 27:26. 

Higala, nasayud ka ba nga si Pontiu Pilato dili  Yahudi? Si Pontiu Pilato mao ang Roman Governor 

sa Yahudah niadtong panahona. Siya ang representante ni Emperor Julius Ceasar, ang pangulo sa Roman 

Empire. Si Pontiu Pilato ang nagkupot sa gahum civil o panggobierno didto sa Yahudah niadtong 

panahona. Siya ang simbolo sa gahum sa Roma! Dili sa mga Yahudim! 

Si Pontiu Pilato ang may autoridad ug gahum pagbuhi, o paglansang ni Yahshua. Basaha ang 

Yachanan 19:10. 

Kinsa ba ang aktuwal gayud nga nilansang ni Yahshua sa kahoy? Ang mga Yahudim ba? Tubag: 

Dili ang mga Yahudim (o Judeo, sa kasagarang bisaya nga hubad) ang aktuwal nga nilansang ni Yahshua 

sa kahoy! 

Kinsa man diay? Ang tubag imong mabasa sa Yachanan 19:23 ug Mateo 27:27-31. Ang mga 

sundalo ni Governor Pontiu Pilato ang aktuwal nga naglansang ni Yahshua sa kahoy. Ang maong mga 

sundalo dili mga Yahudim. Sila ang mga sundalo sa Roman Governor nga si Pilato. Kining  maong mga 

sundalo mga Romano.  

Higala, ang mga Gentil nga Romano may dakung  bahin sa paglansang ni Yahshua. Ang mga pari 

ug anciano nga mga Yahudim may daku usab nga bahin sa paglansang ni Yahshua. Apan ang Napulo ka 

Banay sa Israel nga Nawala, walay labot sa paglansang ni Yahshua. Mao kini ang tinuod. 

Atong masabot nga si Governor Pontiu Pilato ug ang mga  pari nga Yahudim nagkasabot sa ilang 

gibuhat. Si Pilato ang pangulo sa panggobierno, ug ang mga pari ug anciano mao ang pangulo sa 

relihiyon o simbahan. Atong nakita nga dihay Union of Church and State sa desisyon paglansang ni 

Yahshua.   

Ang Ipasabot sa Mateo 21:43 



 

 
Brod Ephraim O. Licayan,ANG KATAWHAN NGA PAGALUWASON Page 4of 5 

 

              Matthew 21:43 – “Ug midugang si Yahshua, ‘Busa sultihan ko kamo nga ang Gingharian ni 

Yahweh kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga 

bunga’.” 

Ang Mateo 21:43 gihimong puhonan sa daghang mga anti-Israel. Gihimo usab kini nga puhonan 
sa daghan nga buot muilog sa espesyal  nga dapit sa Israel diha sa kasing-kasing  ni Amahang Yahweh. 

 
Unsa ba ang sakto nga ipasabot sa Mateo 21:43? Higala, ang sakto nga ipasabot niini mao kini: 

Ang himaya sa Gingharian ni Yahweh gikuha ni Yahshua gikan sa mga Yahudim, ug kini gihatag ngadto sa 
mga katawhan nga makahatag ug maayong mga bunga. 

 
Kinsa man kining maong katawhan nga gihatagan ni Yahshua sa himaya sa Gingharian ni 

Yahweh? Ang tubag: Ang gihatagan sa himaya sa Gingharian ni Yahweh mao ang Napulo ka mga Banay 
sa Israel nga Nawala. Giunsa nato kini pagkasayud? Tubag: si Amahang Yahweh mismo ang nagmatuod 
niini diha sa Salmo 147:19-20. Ang Amahang Langitnon nagsaad ug nagmatuod nga ang Iyang mensahe 
sa kaluwasan, ug mga pakigsaad, ug mga paghukom ug balaod Iya lamang gihatag ngadto sa Israel. Dili 
ngadto sa uban nga mga nasud. Si Amahang Yahweh walay  pagkausab (Malaquias 3:6). Busa ang Iyang 
pahayag sa Salmo 147:19-20 nagapabilin nga nagbarug. 

 
Ang Salmo 147:19-20 nagmatuod nga si Amahang Yahweh wala naghatag sa Iyang mensahe, 

mga pakigsaad, balaod, saad ug paghukom ngadto sa ubang  mga nasud. Kini nga pamatuod imo usab 
nga mabasa sa Roma 9:4. Walay bersikulo nga mabasa nga ang himaya sa Gingharian ni Yahweh gihatag 
ngadto sa “pure” gayud nga mga Gentil sa dugo. Wala! 
 

Ang Kalauman sa Mga Gentil 
 

Ang paglaum natong mga Gentil mao lamang si Yahshua. Kon kita modawat ni Yahshua, kita 
mahimong kaliwat ni Abraham, mahimong manununod sa saad, ug mahimong katagi-lungsod sa Israel. 
Ania ang mga pamatuod sa Kasulatan: 

 
Galacia 3:28-29 –“Busa wala nay kalainan sa mga Yahudim ug sa mga Gentil, sa mga ulipon ug 

sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug mga babaye; kay nahiusa naman kamong tanan diha 

ni Yahshua Mesiyah. Kon kamo Iya sa Mesiayah, nan, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug 

manununod sa saad ni Yahweh.” 

Efeso 2:11-14,19-20 –“Kamong mga Gentil, nga matud pa sa mga tinuli, dili mga tinuli… 
Kaniadto wala kamo diha kang Yahshua, kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa 
katawhan sa Israel nga pinili sa Elohim. Wala kamoy bahin sa mga pakigsaad nga 
pinasikad sa mga saad ni Yahweh ngadto sa Iyang katawhan; nagkinabuhi kamo niining 
kalibutana nga walay paglaum, ug walay Elohim. Apan sa inyong  pagdawat ni Yahshua 
Mesiyah, kamo nga mga Gentil nga kaniadto layo sa Elohim, karon nahiduol na pinaagi 
sa dugo ni Yahshua. Kay si Yahshua mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo 
sa mga Israelhanon ug sa mga Gentil nga USA LAMANG KA KATAWHAN. Pinaagi sa 
Iyang kamatayon giguba Niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo sa duruha nga 
kaaway…”  “Busa kamong mga Gentil dili na mga langyaw o mga dumuloong, kon dili, 
mga katagi-lungsod na sa katawhan sa Elohim ug mga sakop na sa Iyang panimalay. 
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Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga Apostoles ug sa mga 
Profeta, ug sa ulohang Bato nga gisukaran nga mao si Yahshua Mesiyah”. 

 
Yeshayah 56:6-8 –“Ang mga langyaw (mga Gentil) nga miduol ni Yahweh aron pag-alagad 

Kaniya, ug nagtamod sa Adlawng Igpapahulay, ug nagtuman sa Iyang mga sugo, 

panad-on Ko sila sa balaan Kong bukid ug lipayon Ko sila didto sa Akong Templo. Ang 

ilang mga halad-sinunog ug mga halad inihaw dawaton Ko didto sa Akong halaran. Kay 

ang Akong Templo pagatawgon nga Balay Alampoanan alang sa tanang katawhan. Si 

Yahweh Elohim nga nagtigum sa mga nagka-tibulaag nga mga Israelinhon miingon: 

aduna pay uban (mga Gentil) nga Akong tigumon, walay labot niadtong natigum na.” 

Ang dumuluong nagpasabot sa mga Gentil. Ang uban pang katawhan nga gihisgutan sa 

Yeshayah 56:8 nagpasabot usab sa mga Gentil. Kini nga mga Gentil modawat ni Yahshua. Ug sila 

mahimo nga katagi-lungsod sa Israel. 

Si Yahshua mao lamang ang Dalan ngadto sa kaluwasan. Ang mga Gentil nga modawat ni 

Yahshua ug sa mga pagtulon-an ni Yahshua maapil sa katilingban sa Israel. Dili sila magpabilin sa pagka-

Gentil sa mga pagtulon-an. Basaha pagbalik ang Efeso 2:19-20. Ang mga Gentil kinahanglan gayud nga 

magpasakop sa katilingban sa Israel, aron makasulod sa Bag-ong Yahrusalem. Ang Bag-ong Yahrusalem 

may 12 ka mga pultahan. Ang tanang mga pultahan gisulatan sa mga ngalan sa 12 ka mga Banay sa 

Israel. Walay pultahan nga gisulatan sa ngalan sa mga Gentil. Basaha pagbalik ang Pinadayag 21:12. 

Kitang mga Gentil dili mahimong mangilog sa mga panulondon nga gisaad ug gihatag ni 

Amahang Yahweh ngadto sa Israel. Kitang mga Gentil motipon hinoon sa katilingban sa Israel aron kita 

usab maka-angkon sa maong mga panulondon ug mga saad. Basaha ang Roma 11:18-27. Imong mabasa 

diha ang bahin sa sanga nga ihalas nga nagsimbolo sa mga Gentil. Ang maong sanga gidugtong ngadto 

sa kahoy nga olivo nga mao ang Israel. Kini nagpasabot nga ang mga Gentil motipon sa Israel. Kay ang 

Israel mao ang katawhan nga pagaluwason. 

Ang katawhan ni Yahshua mao ang Israel. Si Yahshua ang Hari sa Israel (Lucas 1:31-33). Kini nga 

Israel nagalangkob sa mga Gentil nga nahimo  na nga kauban sa katilingban sa Israel;  nga nasumpay na 

ngadto sa Israel; ug nadugtong na ngadto sa Israel pinaagi ni Yahshua Mesiyah! 

Paminaw sa:    
BALIK SA KAMATUORAN      
DYSS - AM, 999 kHz      
Matag Domingo 7:00 – 8:00 a.m. 

 

O Sulati ang: 
CONGREGATION OF YAHWEH 
IN YAHSHUA HAMASHIACH 
P.O. BOX 81, Tagbilaran Ciy, Bohol 
 


