
UNSA ANG GITUKOD NI YAHSHUA 
DIHA SA MATEO 16:18 

(Sinulat ni Brod. Ephraim Olarte Licayan) 

Higala, daghang mga relihiyon ang nag-ilog sa pahayag sa Mateo 16:18! Isig angkon sila nga sila 

mao ang relihiyon nga gitukod sa Manluluwas diha sa maong bersikulo! 

Ang Mateo 16:18 nagpalanog sa sulti ni Yahshua nga nagkanayon, “ Ug sultihan Ko ikaw, nga 

ikaw mao sa Kepha (Pedro), ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga 

gahum sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya.” 

Ang maong bersikulo wala gayud, higala, nagpahayag nga si Yahshua magatukod sa Iyang 

relihiyon! Ang pahayag ni Yahshua mao nga Iyang tukuron ang Iyang iglesia. IGLESIA ang Iyang tukuron, 

dili relihiyon. 

Ang pulong “iglesia” gikan sa Grego nga pulong “ekklesia,” ug ang “ekklesia” mao ang pulong  

“kahal” sa Hebrew. 

Unsa man kining ‘ekklesia” o “kahal”? Higala, kining duha ka mga pulong nagkahulugan “called-

out ones.” Sa bisaya, kini nagpasabot “mga tinawag nga katawhan.” 

Sa ato pa, si Yahshua nagatawag sa Iyang katawhan, ug kini nga katawhan mao ang Iyang 

“kahal” o “ekklesia.” Kining “ekklesia,” o katawhan nga tinawag, ni Yahshua Iyang hatagan sa kagahum 

aron mahimong mga anak ni Amahang Yahweh! 

Ani-a ang pahayag sa Yachanan 1:12, “ Apan sa tanang midawat sa Manluluwas, sa tanang 

mitoo sa Iyang Ngalan, kanila naghatag Siya’g kagahum sa pagkahimong mga anak sa Elohim.” 

Unsa diay, higala! Ang modawat ni Yahshua, Iyang hatagan sa gahum nga mahimong mga anak 

ni Amahang Yahweh! 

Sa ato pa diay, ang modawat ni Yahshua mahimong sakop sa PAMILYA o PANIMALAY ni  

AMAHANG YAHWEH! Si Yahshua nagatukod sa Pamilya ni Amahang Yahweh. Dili relihiyon ang Iyang 

gitukod diha sa Mateo 16:18. Hinono-a, PAMILYA NI AMAHANG YAHWEH ANG IYANG GITUKOD!!! 

Ang mosunod nga mga bersikulo magahatag sa dugang katin-aw nga PAMILYA NI AMAHANG 

YAHWEH gayud ang gitukod ni Yahshua, dili relihiyon! 

Roma 8:14-15—“Ang tanan nga gimando-an sa Espiritu ni Yahweh mga anak  ni Yahweh. Kay 

wala kamo makadawat sa espiritu sa pagka-ulipon aron mangahadlok pag-usab kamo, hinono-a maoy 



nadawat ninyo ang espiritu sa pagka-inanak sa dihang managtuaw  kita sa pag-ampo nga maga-ingon, 

“Abba! Amahan!” 

Galacia 3:26—“Kay diha ni Yahshua HaMashiach kamong tanan nahimong mga anak ni Yahweh 

diha sa pagtuo.” 

I Yachanan 3:1—“Tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanato sa Amahan, nga paga-

nganlan kita nga mga anak sa Elohim, ug mao kana kita!” 

Efeso 3:15—“Tungod niini, magaluhod ako sa atubangan ni Yahweh, ang Amahan ni Yahshua 

Hamashiach, nga diha Kaniya ang tibuok panimalay sa langit ug yuta ginganlan.” 

Roma 8:16—“Ang Espiritu gayud mao ang magasaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak 

ni Yahweh.” 

Pinadayag 21:7—“Ang maga-madaugon makapanag-iya niining tanang panulondon; Ako 

mahimong iyang Elohim, ug siya mahimong Akong anak.” 

Dili gayud malalis nga ang katawhan nga modawat ni Yahshua maoy mahi-apil sa Iyang ekklesia 

o kahal o iglesia; ug ang maong katawhan mahimong sakop sa Pamilya ni Amahang Yahweh! Pagka-

daku gayud kaayo sa maong pribileheyo! HalleluYah! 

Sakop na kita sa Pamilya ni Amahang Yahweh kon atong gidawat sa kinasing-kasing si Yahshua. 

Kon sakop kita sa maong Pamilya, ang pangalan ni Yahweh nga atong Amahan mahimo na usab nga 

atong pangalan! Dili ba nga ang Family Name sa imong Papa o Tatay o Daddy mao man usab ang imong 

Family Name? 

Basaha ang mga musunod nga mga bersikulo: 

Deuteronomio 28:10—“Ug ang tanang katawhan sa yuta makakita nga ikaw ginatawag sa 

Ngalan ni Yahweh…” 

II Cronicas 7:14—“Kon ang Akong katawhan nga ginatawag sa Akong Ngalan…” 

Daniel 9:19— “Oh Yahweh patalinghugi... kay ang Imong ciudad ug ang Imong katawhan 

ginatawag sa Imong Ngalan.” 

Higala, hibalo-i kini, nga ang tanang katawhan nga ana-a ni Abba Yahweh ginatawag sa mga 

tawo nga “Yahweh”! Kay kon kita kapamilya na ni Abba Yahweh, ang Iyang Ngalan nahimo na usab nga 

atong ngalan o family name!  

Apan unsaon sa tawo nga mahimo siyang kapamilya ni Amahang Yahweh? Ang tubag mao kini: 

Higugmaa si Yahshua sa bug-os nimong kasing-kasing, duola si Yahshua, ug ihatag ngadto Kaniya ang 

imong kasing-kasing, dawata ug sunda Siya bisan unsa pay mahitabo. (Mateo 11: 28-30, Mateo 19:29, 

Hebreohanon 12:2, Buhat 2:38) 



Si Yahshua, nagasulti diha sa Yachanan 14:15 nga kon nahigugma kita Kaniya, atong bantayan 

ang Iyang mga sugo! Nagasulti usab si Yahshua diha sa Mateo 22:37 nga atong higugmaon si Amahang 

Yahweh sa bug-os natong kasing-kasing, sa bug-os natong huna-huna, ug sa bug-os natong kusog! 

Sa ato pa, higala, gugma ngadto ni Yahshua ug Amahang Yahweh ang agi-anan aron kita 

mahimong kapamilya sa Panimalay ni Amahang Yahweh! Mao usab kini ang paagi aron atong 

mabatonan ang dynamic covenant relationship diha ni Yahshua. 

Ayaw paglangan, higala! Himo-a ang angay nimong himo-on, aron ikaw mahimong kapuso ug 

kapamilya ni Yahshua ug Amahang Yahweh! 
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