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RELIGION OR COVENANT? 

 
(Sinulat ni Brod. Ephraim O. Licayan) 

 
 
 Daghang mga tawong gusto sa kaluwasan nangutana: “Hain man niining daghang 
mga relihiyon ang tinuod nga relihiyon, nga nagdala sa kaluwasan?” Ilang gihunahuna 
nga ang relihiyon maoy ilang garantiya sa kaluwasan. Sa nadungog nila ang mga wali sa 
Ngalan ni Yahweh ug Ngalan ni Yahshua, sila mo react dayon nga “Kon kamo pa ang 
tinuod nga relihiyon, nganong karon pa man mo motungha!” 
 
 Higala, kon nagsalig ka sa relihiyon aron ka maluwas, sa pagkatinuod dili ka gayud 
maluwas! Ang relihiyon dili Manluluwas. Hinimo lamang kini sa tawo aron ilang 
makontrol ang ubang mga tawo nga mopasakop nila. Ilang giwali nga kinahanglan ang 
tawo magpasakop sa ilang relihiyon aron maluwas, kay matud pa, ang ilang relihiyon 
mao ang gitukod sa Manluluwas. Apan kana dili tinuod, kay ang Manluluwas wala 
nagtukod ug relihiyon. (Pangayo sa libre nga basahon, Unsa ang Gitukod ni Yahshua 
Diha sa Mateo 16:18?) 
 
Si Abraham Ug Ang Iyang Mga Kaliwat 
 
 Unsa ba ang pamatuod sa Kasulatan? Nagsulti ba ang Kasulatan nga aron ang 
tawo maluwas kinahanglan siya magpasakop sa matuod nga relihiyon? Alang sa tubag 
atong kutloon ang pamatuod ni Apostol Pablo sa Galacia 3:29- “Kon ikaw anaa sa 
Mesiyah, ikaw kaliwat ni Abraham ug manununod sa saad.” Midason usab ang Juan 
8:39 – “Sila mitubag Kaniya, ‘Si Abraham ang among amahan.’ Apan si Yahshua 
mitubag, ‘Kon tinuod pa nga mga kaliwat kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang 
iyang gibuhat’.” 
 
 Matud sa Galacia 3:29, kaliwat kita ni Abraham kon kita anaa sa Mesiyah! Unsa 
ba ang relihiyon ni Abraham? Kon ikaw matinud-anon sa imong tubag, ikaw moadmitar 
nga si Abraham dili sakop sa bisan unsang relihiyon. Ang Hebreohanon 11 naglatid sa 
mga tawo sa pagtuo nga gipamatud-an sa Kasulatan nga sigurado sa kaluwasan. Unsa ba 
ang relihiyon niining mga tawhana? Unsa man ang relihiyon nila ni Isaac, Yaacob, David, 
Yeshayah, Ezekiel, Shemuel ug uban pa? Ug unsa man ang relihiyon sa mga Apostoles? 
Higala, silang tanan pulos dili sakop sa bisan unsang relihiyon. Apan sila nagbuhat sa 
gibuhat ni Abraham. 
 
 Ang Juan 8:39 nagmatuod kon unsa ang kinahanglan buhaton sa mga kaliwat ni 
Abraham – “Sila mitubag Kaniya, ‘Si Abraham ang among amahan.’ Apan si Yahshua 
mitubag, ‘Kon tinuod pa nga mga kaliwat kamo ni Abraham buhaton unta ninyo ang 
iyang gibuhat.” 
 
 Unsa ba ang gibuhat ni Abraham alang sa iyang kaluwasan? Ang tubag ania sa  
Genesis 17:7-9, “Tumanon Ko ang Akong pakigsaad (covenant) kanimo ug sa umaabot 
mong mga kaliwat ingon nga walay katapusang pakigsaad (everlasting covenant). 
Mahimo Akong imong Elohim, ug Elohim sa imong mga kaliwat, ug ihatag Ko kanimo ug 
sa imong mga kaliwat kining yutaa diin usa ikaw ka dumuloong. Ang tibuok yuta sa 
Canaan mainyo sa dayon, ug mahimo Ako nga inyong Elohim. Ang Elohim miingon kang 
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Abraham, ‘Kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot nimong mga kaliwat ang 
pakigsaad (covenant) taliwala kanimo ug Kanako’.”  
 
 Si Abraham misulod diay sa usa ka Pakigsaad nga Walay Katapusan (Everlasting 
Covenant) ni Yahweh! Dili diay relihiyon ang gisudlan ni Abraham. Ug kining maong 
Pakigsaad or Covenant nga gisudlan ni Abraham, alang usab sa iyang mga kaliwat. Ug 
matud ni Apostol Pablo, ang mga anaa sa Mesiyah mao ang mga kaliwat ni Abraham. 
Tandia ang Galacia 3:29 ug Genesis 17:7-9. Ang Congregation of Yahweh in Yahshua 
HaMaschiach pareho ug pagsabot ni Apostol Pablo, nga ang mga anaa ni Yahshua 
Mesiyah mga kaliwat ni Abraham. Kaliwat ka ba ni Abraham? Nagbuhat ka ba sa gibuhat 
ni Abraham nga nisulod sa usa ka everlasting covenant ni Yahweh? 
 
 Klaro kaayo nga si Abraham, ug ang mga kaliwat ni Abraham nga midawat ni 
Yahshua, dili mga sakop sa bisan unsang relihiyon. Hinonoa, sila nagabaton sa usa ka 
Everlasting Covenant Relationship or Pakigsaad nga Walay Katapusan sa Langitnong 
Amahan pinaagi ni YAHSHUA. 
 
Unsa Ang Covenant o Pakigsaad 
 
 Unsa man kining Covenant o Pakigsaad? Ang Covenant usa ka dynamic personal 
relationship taliwala ni YAHSHUA ug sa tawo nga nangita sa kaluwasan. Kining maong 
covenant o pakigsaad nagadugtong kanato ngadto ni Abba YAHWEH Elohim pinaagi ni 
YAHSHUA nga atong Manunubos. Usa kini ka personal relationship nga labaw pa kay sa 
tanang relationship nga nasinati sa tawo. Hinuktoki ang mga mosunod nga pahayag sa: 
 

a. Mateo 10:37 – “Sila nga nahigugma sa ilang amahan o inahan labaw kay 
Kanako, dili takus Kanako; Sila nga nahigugma sa ilang anak nga lalaki o anak 
nga babaye labaw kay Kanako, dili takus Kanako. 

 
b. Lucas 14:26 – “Sila nga moduol  Kanako dili takus nga mahimong Akong tinun-

an, gawas kon ila Akong higugmaon labaw kay sa ilang amahan ug inahan, 
asawa ug mga anak, mga igsoon nga lalaki ug babaye, ug sa ilang kinabuhi.” 

  
 Ang Mateo 10:37, ug Lucas 14:26 nagpasabot nga ang covenant relationship o 
pakigsaad diha ni Yahshua nagkahulugan nga atong higugmaon si Yahshua HaMashiach 
labaw pa kay sa atong paghigugma sa atong amahan, inahan, mga anak, mga igsoon, ug 
labaw pa kay sa atong kinabuhi.  
 
 Nganong ingon niini man ka demanding si Yahshua diri kanato? Ang tubag mao 
kini: Si Yahshua nasayud nga kon ikaw may gihigugma labaw pa kay Kaniya, mahimo nga 
kana maoy makababag kanimo sa imong pagsunod Kaniya; ug maoy maka-angin nga 
ikaw dili makadangat sa Ginharian ni YAHWEH Elohim. 
 
 Kon labaw nimong gihigugma ang imong amahan o inahan nga wala modawat ni 
Yahshua, daku ang purohan nga imong talikdan si Yahshua ug adto ka mosunod sa 
imong amahan or inahan. Kon labaw nimong gihigugma ang imong anak nga wala 
modawat ni Yahshua, daku ang purohan nga imong talikdan si Yahshua ug adto ka 
mosunod sa imong anak. Kon labaw nimong gihigugma ang imong bana o asawa nga 
wala modawat ni Yahshua, daku ang purohan nga imong talikdan si Yahshua ug adto ka 
mosunod sa imong bana o asawa. Kon labaw nimong gihigugma ang imong igsoon nga 
wala modawat ni Yahshua, daku ang purohan nga imong talikdan si Yahshua ug adto ka 
mosunod sa imong igsoon.  
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Kon labaw nimong gihigugma ang imong kinabuhi kay ni Yahshua, daku ang 
purohan nga inig abot sa mga pag-antus, balatian, pakaulaw ug paglutos, imong biyaan 
si Yahshua aron imong ipatunhay ang imong kinabuhi. Mao nga si Yahshua nagpasidaan 
kanato mahitungod niining butanga. Palandunga ang musunod Niyang mga pahayag: 

a. Mateo 10:39 – “Kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an
niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod Kanako, makabaton
hinoon niini.”

b. Mateo 16:25 – “Ang gustong moluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinoon
niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod Kanako makabaton
niini.”

c. Lucas 9:24 – “Ang buot moluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinoon niini,
apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod Kanako nagaluwas sa iyang
kinabuhi.”

 Si Yahshua ang Pagkaban-haw ug ang Kinabuhi. Busa inig balik ni Yahshua ang 
tanan nga nangamatay tungod ug alang Kaniya, Iyang banhawon ug hatagan sa 
kinabuhing dayon. 

Yahshua Is Fair 

Si YAHSHUA nahigugma pag-ayo kanimo ug kanako, sa pagkaagi nga Iyang 
gibiyaan ang tanan didto sa Langit, apil ang Iyang mahimayaon nga trono sa kiliran ni 
Abba YAHWEH. Busa angayan lamang nga Siya makaangkon ug mga sumusunod nga 
andam usab mobiya sa tanan tungod ug alang Kaniya! Si Yahshua nagpakamatay alang 
kanimo ug kanako. Busa angayan lamang nga Siya makaangkon ug mga sumusunod nga 
andam usab mopakamatay alang Kaniya! Maki-angayon kaayo ang pangayo ni Yahshua 
kanato. Yahshua is only being fair.  

May gihigugma ka ba nga tawo, butang o ambisyon nga labaw pa sa imong 
paghigugma ni Yahshua? Kon ang imong tubag “Oo”, pagbantay kay basin mao kana ang 
mahimong hinungdan nga ikaw mobiya ni Yahshua.  

Kinahanglan Motubo Kita sa Kahibalo 

Ang Covenant Relationship o Pakigsaad diha ni YAHSHUA kinahanglan nga imong 
matutuon matag adlaw aron kini mutubo, molambo ug mulipang. Ang II Kepha 3:18, II 
Timoteo 2:15 ug Buhat 17:11 nagtug-an sa panginahanglan sa atong pagtubo sa 
kahibalo sa Pulong ni Yahweh:  

a. II Kepha 3:18 nagpalanog, “Padayon kamo sa pagtubo diha sa grasya ug
kahibalo sa atong Elohim ug Manluluwas nga si Yahshua Mesiyah, kay Iya
man ang tanang dungog hangtud sa kahangturan.”

b. II Timoteo 2:15 – “Pagtuon kamo aron mapakita ninyo ang inyong
kaugalingon nga gikahimut-an ni YAHWEH, usa ka mag-aalagad nga walay
ikaulaw, nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi.”

c. Buhat 17:11 – “Mas abli ang panghunahuna sa mga tawo didto (sa Berea) kay
sa mga taga-Tesalonica. Madasigon kaayo silang namati sa Maayong Balita
ug nagtuon sila sa Kasulatan matag adlaw aron pagtino kon tinuod ba gayud
king mga butanga.”
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Ang Kaminyoon Usa ka Covenant 
 
 Ang marriage covenant tali sa asawa ug bana maoy labing duol nga kaanggid sa 
atong Covenant Relationship o Pakigsaad diha ni Yahshua. Sa diha nga ang tawo 
maminyo, dili ba nga ang imong relasyon ngadto sa imong bana o asawa, molabaw na 
kay sa imong relasyon ngadto sa imong mga ginikanan, mga igsoon, ug mga parente? 
Dili ba nga adto ka na mukoyug ug moipon pagpuyo sa imong nahimong bana o asawa? 
Nga unta dili man siya nimo kadugo, dili nimo pariho ug apilyido, ug dili nimo parente! 
Imong biyaan ang imong mga igsoon nga pareho nimo ug apilyido, dugo sa imong dugo, 
ug bukog sa imong bukog! Imong biyaan ang imong amahan ug inahan nga maoy 
nagmatuto kanimo sukad sa imong pagkahimugso sa kalibutan.  
 
 Nganong ing-ani man ang mahitabo kon ang tawo maminyo? Ang tubag mao kini: 
Kay kita gihatagan ni Yahweh El Shaddai sa dakung leksyon sa kinabuhi nga ingon usab 
niini ang atong buhaton kon kita modawat ni Yahshua isip atong personal nga 
Manluluwas diha sa usa ka covenant relationship o pakigsaad. 
 
 Ang usa ka Covenant relationship diha ni Yahshua maoy atong pangitaon ug 
matutuon, dili ang relihiyon. Si Abraham, si Moshe, si David, si Ezekiel, si Daniel, si Ruth, 
si YeshaYah, si Yeremyah ug uban pang mga haligi sa pagtuo, dili mga sakop sa bisan 
unsang relihiyon. Ang mga Apostoles dili usab sakop sa bisan unsa nga relihiyon. Wala 
sila nagwali nga kita magpasakop sa relihiyon. Hinonoa, ang ilang giwali sugod sa 
Yahrusalem mao ang Ngalan ni Yahshua, aron ang tanan nga gusto mosulod sa Kinabuhi 
makabaton sa usa ka Covenant Relationship diha ni Yahshua HaMashiach ngadto ni 
Abba Yahweh. 
 
Sulod sa Blood Covenant ni Yahshua 
 
 Sulod higala sa usa ka covenant relationship ni Yahshua. Kini ang imong Dalan 
ngadto sa kinabuhing dayon. Dili ang relihiyon! Kon ang tawo adunay buhi nga covenant 
relationship diha ni Yahshua, siya magahimo sa gisugo sa Hebreohanon 12:2 – “Itutok 
ang inyong mga mata ngadto kang Yahshua nga mao ang naga-ugmad ug magahingpit 
sa atong mga pagtuo…” Si Yahshua ang kanunay gitutokan sa tawo nga may covenant 
relationship sa Manluluwas. Apan ang tawo nga walay covenant relationship diha ni 
Yahshua, magsigi lang ug tan-aw, panghimantay, ug pangdaut sa ubang mga tawo. 
 
 Ang tawo nga adunay tiunay ug tinuod nga Covenant Relationship diha ni 
Yahshua magatuaw nga kusganon ug mapaubsanon sa pahayag sa Roma 8:35-39 –
“Kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Mesiyah? Ang kasakit ba, ang 
kalisdanan ba, ang mga paglutos ba, ang gutom, ang kakabus, ang katalagman, o ang 
kamatayon? Sumala sa giingon sa Kasulatan, ‘Tungod Kanimo, namiligro kami sa 
tanang panahon - nahisama kami sa ihawonon nga mga karnero.’ Dili! Hinonoa, 
taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi Kaniya nga nahigugma 
kanato! Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa 
gugma ni YAHSHUA: bisan ang kamatayon, o kinabuhi, o mga anghel, a ang mga 
langitnong pamunoan, o mga gahum, o ang mga butang karon o sa umaabot nga 
kapanahonan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalum—wala gayud bisan unsa nga 
makapahimulag kanato gikan sa gugma ni YAHWEH Elohim, nga naato pinaagi kang 
YAHSHUA Mesiyah nga atong Agalon!” 
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 Si Yahshua nakaila sa mga Iya: sila mao ang mga tawo nga nagasunod Kaniya sa 
tanang panahon. Sila may Blood Covenant Relationship ni Yahshua. Ania ang pahayag sa 
mga mosunod: 
 

a. Yachanan 10:27 – “Ang Akong mga karnero nagapamati sa Akong tingog. 
Nakaila Ako kanila, ug sila nagasunod Kanako.” 
 

b. Hebreohanon 12:24 – “Miduol kamo kang Yahshua nga maoy naghimo sa 
Bag-ong Pakigsaad (New Covenant), ug ngadto sa gibisibis nga Dugo nga 
nagdala sa mas maayong mensahe kay sa dugo ni Abel.” 

 
c. Hebreohanon 13:20-21 – “Karon si Yahweh, ang Elohim sa kalinaw nga 

nagbanhaw sa atong Agalon Yahshua, ang Gamhanang Magbalantay sa mga 
karnero, pinaagi sa Iyang Dugo sa walay katapusang pakigsaad (everlasting 
covenant), maghatag unta kaninyo sa tanang kaayohan aron matuman ninyo 
ang Iyang kabubut-on.” 

 
Garantiya sa Kaluwasan 
 
 Anus-a ba magsugod ang atong covenant relationship ni Yahshua? Ang tubag: 
Pormal kini nga magsugod sa diha nga imong dawaton si Yahshua HaMaschiach diha sa 
bautismo pinaagi sa usa ka ordinado nga Elder. Nagmatuod ang Buhat 2:38 – “…Ang 
tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol, ug magpabautismo diha sa Ngalan 
ni Yahshua HaMashiach alang sa kapasayloan sa inyong mga sala; ug madawat ninyo 
ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh.” 
 
 Ug anus-a ba matapus ang atong Pakigsaad o Blood Covenant Relationship ni 
Yahshua? Ang tubag: Walay katapusan! Bisan ang kamatayon dili makatapus niini kay si 
Yahshua may gahum paghatag kanato sa Kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang 
maong Pakigsaad walay katapusan usab. 
 
 Higala ug igsoon, karon nga nagsingabot na ang Dakung Panahon sa Kasamok 
siguroa nga ikaw may covenant relationship diha ni Yahshua. Kini ang imong garantiya 
nga ikaw magmadaugon sa bisan unsang pagsulay nga modangat kanimo, bisan pa ang 
Dakung Panahon sa Kasamok nga hapit na moabot sa tibuok kalibutan. Si Yahweh El 
Shaddai magapanalangin kanimo! HalleluYah!! 
 
(3-27-2014) 
 
Paminaw sa: 
   
 Balik sa Kamatuoran 
 DYSS-AM,      999 Khz 
 7:00-8:00am, Matag Domingo 


