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LEGASIYA NI LAURA KAY

R. B. THIEME, JR.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
HOUSTON, TEXAS



Si Laura Kay taliwala sa pagkamatay nga grasya,
samtang gidibuho sa iyang mahigugmaong inahan.



Legasiya ni Laura Kay

Ako anaa sa trabaho diha sa Air Force sa adlaw nga si 
Laura Kay Tapping natawo, 25 Septyembre 1955.  Kay na-
destino sa dili halayo didto sa Ellington Field, ako nakahimo 
sa pag-adto sa Hospital sa St. Luke ug migugol sa pipila ka 
takna sa pag-ampo alang niining bag-ong anak-babaye nga 
si Katie, iyang inahan, nangayo sa kanunay.  Nakita nako 
ang bata human ako mihalad sa pag-ampo sulud sa lawak 
sa iyang inahan diin, natural, napuno sa mga tawo.  Sila 
malagmit natingala og unsay akong gihimo didto ug kon ako 
anaa ba sa Air Force o usa ka pastor—ako anaa sa duha.

Kwarentay-tres katuig ang milabay sa susamang hospi-
tal ako mibarog sa iyang kiliran sulud sa panahon sa iyang 
katapusang mga takna niining kalibutana.  Gumikan kay siya 



namatay na, kini mihatag kanako og oportunidad alang sa 
paghanduraw.

Ang nangaging panghitabo mitungha sa kaisipan sam-
tang ako mihunahuna bahin ni Laura Kay—siya usa ka talag-
saong-panghitabo sa grasya sa Dios: nagluwas nga grasya, 
buhing grasya, pagkamatay nga grasya, waykatapusang 
grasya.  Siya naklasipikar isip waykaarang sa lawasnon 
ug sa pangisip, apan ang kasaysayan ni Laura Kay mao 
ang grasya sa Dios.  Akong paningkamotan sa paghan-ay 
alang kaninyo sa pipila sa akong mga panahum aron kamo 
makasabut nga kita nagkatipon alang sa paghatag sa atong 
katapusang pagtahod kang Laura Kay Tapping.  Sa tinuud, 
kita magaanhi sa pagsaulog sa usa ka kadaugan—ang 
kadaugan sa Ginoo, kadaugan ni Laura Kay.

Si Laura Kay usa ka bata nga may daghan-kaayong 
pag-antos: neurofibromatosis, daot sa utok, mga kalit nga 
pag-ataki, buta ang usa ka mata, scoliosis, ug ang tibuuk ta-
laan sa uban pang mga balatian.  Ang karon patay na nga si 
Dr. Paul Harrington sa Houston ang miatiman sa iyang sakit 
sa scoliosis.  Siya nakaimbento sa usa ka operasyon—usa 
sa kinaunhan niining matanga—diin siya miukab kaniya ug 
mibutang sa mga puthaw diha sa iyang dugokan.  Sulud sa 
tulo ka bulan si Laura Kay kinahanglang maghigda ug dili 
molihok.  Siya giputus og plaster sa dihang ako miduaw kani-
ya sa hospital.  Siya makadungog sa akong tingog samtang 
ako nakigsulti sa nars o sa usa-ka-tawo diha sa pultahan, 
apan siya dili makalingi ug makatan-aw—siya makatan-aw 
lamang diretso ibabaw sa kisame.  Sa dihang ako miduul ug 
midungo alang sa pagpakigsulti diha kaniya, kadtong mata-
hum nga pahiyum mipakita sa iyang panagway.

Siya nakaangkon sa labing talagsaong abilidad pinaagi 
sa iyang espirituhanong kinabuhi nga makahimo sa pagdala 
og kasakit.  Bisan pa og siya anaa sa hilabihang kasakit, ug 
bisan pa nga kini usa ka dako-kaayong pagsulay alang sa 

2 LEGASIYA NI LAURA KAY



usa ka batan-ong babaye, siya mipahiyum niadtong mata-
hum nga pahiyum ug gani nakighinabi pa uban kanako sa 
wala pa kami mag-ampo.

Niadtong higayona, ako nakaamgo nga si Laura Kay dili 
waykaarang; siya nakabaton lamang og usa ka lahing kina-
buhi kay sa uban.  Ang iyang pagkabata ug ang iyang kina-
buhi sulud sa kwarentay-tres katuig sa kanunay lahi gayud.  
Kini lahi gayud sa duha ka paagi: hilabihang pag-antos, apan 
sa susamang panahon ang kinadak-ang kalipay nga akong 
nakit-an gayud sa matag bahin sa tanang pag-antos.  Siya, 
tungud-niini, usa ka talagsaong inspirasyon sa kadaghanan 
bahin sa iyang Kristohanong kinabuhi ug, sa ingon, siya 
nakabaton og mga higala bisan asa sa kalibutan.  Sa dihang 
siya anaa sa hospital niini nga katapusang higayon, siya 
nakadawat og mga tawag gikan sa England, South Africa, 
ug sa bisan-asa sa United States, tungud kay ang iyang 
kinabuhi nakapatandog sa daghang katawhan.

Si Laura Kay nakahimo sa kinadak-ang desisyon sa iyang 
kinabuhi—si Jesu-Kristo ang iyang Manluluwas.  Siya mi-
himo sa maong desisyon tungud kay siya nakadungog sa 
Ebanghelyo dinhi nga simbahan.  Siya nakadungog nganong 
si Jesu-Kristo nahukman alang sa iyang mga sala ug nga-
nong Siya miadto sa krus.  Siya nakadungog og nganong 
Siya gitratar sa mapintas sa wala pa Siya miadto ibabaw 
sa krus; nganong sulud sa pito ka bista sa maayo-kaayong 
hurisprudensiya sa Israel sila hinoon mituis sa tanang-bu-
tang; ug nga ibabaw sa krus, Siya gibulgalbugalan sa relihi-
yosong katawhan.  Unya ang kangitngit mitabon sa kalibu-
tan, ug ang tanang sala sa tawhanong kasaysayan giimpyut 
ngadto sa perpekto, waysayup nga kinaiya nga tawhanon ni 
Jesu-Kristo sulud sa hypostatic nga panaghiusa ug gihuk-
man sa Dios nga Amahan, ang pangulong Maghuhukum sa 
Kinatas-ang Hukmanan sa Langit.  Hypostatic nga panaghi-
usa nagakahulugan nga si Jesu-Kristo waykatapusang Dios 
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ug tinuud nga pagkatawo sulud sa usa ka Persona hang-
tod-sa-hangtod.  Diha sa Iyang pagkatawo, Siya midawat sa 
impyutasyon niini nga mga sala tungud kay Siya nakabaton 
og usa ka talagsaong-butang—usa ka sistema sa integridad 
nga gitawag og dipersonal nga gugma.  Busa, Siya midawat 
sa impyutasyon sa matag sala sa tawhanong kasaysayan—
gikan sa orihinal nga sala ni Adan ug sa babaye hangtod 
sa katapusang sala sa Milenyo—ug sa samang-higayon mi-
dawat sa paghukum alang sa matag usa gikan niini nga mga 
sala.  Ug Siya mihimo niini tungud sa gugma.  Adunay gug-
ma sa Dios nga Amahan kinsa milihok isip Maghuhukum.  
Adunay gugma ni Jesu-Kristo, kinsa diha sa Iyang kinaiya 
nga tawhanon nadasig gumikan sa Iyang gugma nga huk-
man alang sa matag sala sulud sa tawhanong kasaysayan, 
aron nga “si bisan-kinsa nga nagatoo diha Kaniya dili gayud 
malaglag, kundili makaangkon og waykatapusang kinabuhi.”

Si Laura Kay nasayod nga siya nakabaton og waykatapu-
sang kinabuhi tungud kay siya sa personal nga mitoo diha ni 
Ginoong Jesu-Kristo pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo 
lamang.  Siya usa ka dalaygong testimonya alang sa iyang 
gugma sa dimasayup nga Pulong sa Dios.  Sa dihang siya 
misugod sa pag-antos—siya nasulayan sa daghan kaayong 
dili sagad nga mga paagi—siya mihimo sa desisyon alang 
sa pagsabut sa unsang-paagiha ang Dios mipadayag sa 
Iyang-kaugalingon ug unsay isulti Niya gikan sa Kasulatan.  
Busa, siya mitambong sa matag-higayon nga posible aron 
sa pagpaminaw sa pagtulon-an sa Pulong sa Dios.

Taliwala niining tanan, siya nakaangkon og usa ka da-
kong pag-ataki, usa ka mangil-ad, daotang pag-ataki gikan 
sa iyang kaubanan.  Sa junior high ug high school siya gibiay-
biay, siya gibugalbugalan, siya gibinuangan, siya giabuso; 
ang katawhan misulay sa pagbira niadtong matahum nga 
buhok gikan sa iyang ulo.  Sila miyagayaga kaniya sa tanang 
higayon.  Ang labing-daotan sa tanan mao ang sulud sa 
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school bus diin sila misapid kaniya, mipatumba kaniya ngad-
to sa salog, ug dili siya tugotan nga makabarog.  Siya mipa-
uli sa balay nga wala gayud makasabut niini ug nagbakho.  
Apan siya adunay talagsaong kamapaubsanon ug andam
sa pagpamati. Ang iyang inahan, sa dakong kaalam, mipa-
sabut ngadto kaniya nga kining mga bataa layo pa gayud 
kaayo sa pagkahingkod, nga sila nakabaton og mga kinai-
yang makasasala, ug nga sila adunay kabangis sa pagpili 
sa usa-ka-tawo kinsa dili makasukol sa bisan-unsang paagi.  
Busa, sila migamit kaniya isip usa ka target sa pagpakita 
nga unsa sila kalabaw ug unsa sila kamaayo ug nga siya 
usa lamang ka butang sa pagbiaybiay.  Ang iyang inahan 
mipasabut niadtong tanan nga butang ngadto kaniya aron 
nga siya makasugod sa paggamit nianang kahibulongan nga 
espirituhanong kinabuhi. 

Sa high school siya wala gayud milat-ang og usa ka 
ang-ang, apan siya milat-ang og usa ka henerasyon.  Siya 
nahimong usa ka hingkod.  Ang iyang inahan mipasabut ka-
niya nga siya nakat-on og sayo nga kini ang paagi sa kina-
buhi mao nga siya maykatakus sa pagsagubang sa kinabu-
hi sa dihang siya nahingkod.  Siya mihiklin sa iyang mga 
talirongan ug miuban sa mga hingkod—siya nasinati-sa-
pagkahingkod, siya gusto nga makig-uban sa mga hingkod, 
ug ako nahimo nga iyang higala.

Kami nakabaton og mga pakighinabi sa usag-usa bahin 
sa daghang butang, ug siya misugod sa pag-atiman niining 
mga butanga.  Siya misugod sa pagtuman nianang prinsipyo 
nga makaplagan diha sa Pulong sa Dios.

Pagtubo pinaagi sa grasya ug pinaagi sa kahi-
balo sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-
Kristo.  (2 Pedro 3:18a)

Siya mituman sa maong prinsipyo sa kinatas-an.  Siya na-
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hiuna sa iyang mga talirongan.  Iyang nakaplagan sa ulahi 
nga ang iyang mga talirongan misugod sa paghimo ngadto 
sa usag-usa og unsay ilang gihimo ngadto kaniya.  Sa di-
hang siya nasayod niadto, kini sa kanunay mibulig sa iyang 
makapahimuut nga kinaiya, kay siya nakabaton og kahibu-
longang makapahimuut nga kinaiya.  Magkinahanglan kini 
og pipila ka oras sa pagpasabut sa kahimtang diin kami sa 
labing talagsaon nangatawa sa dungan.

Ug adunay usa-ka-butang sa kanunay ako nakadayeg—
siya wala gayud mahikalimot sa kamatuuran nga siya dili 
gayud susama sa ubang katawhan.  Matag karon ug unya 
kon ang iyang mga igsoong-lalaki makahimo og sayup isip 
mga igsoong-lalaki sa kanunay—sila nakahimo og pipila ka 
sayup diin sila karon nag-antos—siya sagad mag-ingon, “Ug 
ako mismo ang adunay daot sa utok!”

Siya mitrabaho sulud sa baynte-kwatro ka tuig diha sa 
pamantalaan nga bahin niini nga organisasyon—gitawag 
namo kini og T & P, karon kini ang R. B. Thieme, Jr., Bible 
Ministries—ug sulud sa baynte-kwatro ka tuig kami naka-
kaplag og usa ka kahibulongang butang: Siya adunay dako-
kaayong katakus!  Siya misugod sa pag-ila sa kamahinung-
danon sa pagpadangat sa Pulong sa Dios ngadto sa kataw-
han sa tanang-dapit.  Siya magpadala, matag-oras, og mga 
sobre nga nagsulud sa akong mga libro ngadto sa katawhan 
sa tanang dapit sa kalibutan diin adunay panginahanglan 
alang kanila.

Sa India adunay usa ka pagpanginahanglan makausa, 
unya ang pagpanginahanglan mobalhin ngadto sa Nigeria 
ug Africa, ug sunud kini mobalhin ngadto sa Germany ug Eu-
rope; ang pagpanginahanglan mibalhinbalhin sa nagkalain-
laing mga dapit sa nagkalainlaing higayon.  Si Laura Kay sa 
kanunay adunay daghan-kaayong mga tapok sa buluhaton 
nga kinahanglang humanon.  Walay usa gayud nga gustong 
mohimo niini.  Siya midala sa iyang buluhaton sa balay, ug 
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mitrabaho didto, unya siya mobalik sa sunud buntag uban sa 
usa ka mabug-at nga bag og napuno niining mga butanga.  
Ang katawhan misugod sa pagmatikud nga kon sila mikina-
hanglan og usa-ka-butang nga dinalian, hangyo ni Laura 
Kay.  Siya matinumanon; siya mihimo sa iyang trabaho ingon 
nga alang sa Ginoo.  Siya nahigugma sa Ginoo ug kini mi-
pataas sa iyang dalaygon nga kapasidad sa paghigugma sa 
katawhan kinsa usab nahigugma sa Ginoo.  Kami adunay 
usa ka kahibulongang relasyon!

Busa, kita nagkatigum sa atong-kaugalingon sa dungan 
karong-adlawa, alang sa pagsaulog sa usa ka kadaugan—
ang kadaugan ni Laura Kay Tapping, nga mao ang kadaugan 
sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  Kay sa matag usa kanato 
ang kinabuhi nagabitay sa labing pino nga tanud.  Kana nga 
tanud mahimong mabugto sa bisan-unsang panahon ug wa-
lay-usa kanato ang nahibalo gayud og unsa ang gidugayon 
kita magpuyo sulud niining kinabuhi.  Busa, ang pagkaan-
dam alang sa kamatayon mahimong numero uno gayud nga 
prayoridad.  Ug kon kini maoy numero unong prayoridad 
adunay usa lamang ka preparasyon—pagtoo lamang diha ni 
Kristo lamang.

Human sa kaluwasan ang prayoridad mao ang hamili nga 
espirituhanong kinabuhi diin si Kristo Mismo ang miimbento 
ug mihatag ngari kanato.  Kini talagsaon sa Kapanahonan sa 
Simbahan ug kini kahibulongan sa hingpit.  Aron maandam 
alang sa kamatayon kinahanglan maandam alang niining 
kinabuhia ug sa kinabuhi sunud sa kamatayon—waykatapu-
sang kinabuhi.  Alang kang Laura Kay, sa higayon nga siya 
mitoo diha ni Jesu-Kristo, siya midawat og treyntay-nwebe 
ka dimabakwi nga mga absoluto, naglakip sa waykatapu-
sang kinabuhi.  Ug siya nakasabut niining mga butanga.  O, 
kini nakat-onan niya og dugaydugay, apan siya determinado.  
Siya milingkod sa lingkoranan ug kon siya dili makasabut sa 
unsay gitudlo, siya wala mibarog ug mibiya ug mag-ingon, 
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“Ako wala makasabut niining mga butanga; ako moadto sa 
laing-dapit nga ako makasabut sa ingon.”  Wala, siya mibalik 
ug mibalik ug mibalik hangtod iyang nasabtan—hangtod 
naangkon ang kahibalo.  Siya nakabaton og usa ka labing 
talagsaon nga espirituhanong kinabuhi—wala gayuy sama 
niini, ug tungud-niini, siya naandam tungud kay siya nakasa-
but nga aron maandam alang sa kamatayon nanginahang-
lan og kahibalo—kahibalo sa doktrina sa Bibliya.

Siya usa ka magtotoo ug siya gustong mahibalo sa tanan 
bahin sa espirituhanong kinabuhi.  Siya gani manglimbasog 
sa matag karon ug unya sa pagsulat, apan kini malisud 
alang kaniya.  Siya dili makasulat gayud og paspas, apan 
siya makahimo pagpakigsulti sa iyang inahan inig ka human, 
siya makahimo pagpakigsulti ngari kanako, siya makahimo 
sa pagpangutana.  Siya nasayod niana ug busa siya wala 
lamang nakigbuyon sa kalamboan sa matinumanong mga 
myembro sa kongregasyon, kundili siya sa makadaghan 
milabaw kanila.  Siya miuswag sa iyang espirituhanong kina-
buhi.

Sulud sa atong tibuuk-kinabuhi ibabaw niining kalibuta-
na, kita maghimo og daghang desisyon.  Pipila niana maoy 
maayong mga desisyon gikan sa usa ka posisyon sa kalig-on, 
ug pipila maoy dimaayong mga desisyon gikan sa usa ka po-
sisyon sa kahuyang.  Apan samtang si Laura Kay mipabilin 
ibabaw niining kalibutana sulud sa iyang kwarentay-tres ka 
tuig, nagkadaghan ang maayong mga desisyon gikan sa usa 
ka posisyon sa kalig-on.  Siya nakabaton og dako-kaayong 
espirituhanon nga kalig-on gikan sa Ginoo.

Siya nasayod og asa siya padulong.  Siya sa makadag-
han misugilon sa iyang inahan bahin sa iyang lawas ug unsa 
ka ngil-ad kini, apan siya wala madismaya.  Siya nasayod nga 
kining tanan mahitarong diha sa pagkabanhaw, ug nga siya 
anaa didto ug makabaton sa usa ka maanindot nga lawas—
usa ka lawas sa pagkabanhaw, sama niadto sa atong Ginoo.
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Samtang kita nagkatigum dinhi karong-adlawa sa pagha-
tag sa atong katapusang pagpasidungog ngadto ni Laura 
Kay, kini mahinungdanon alang kanato nga kita makasabut 
sa iyang kadaugan batok sa kamatayon.  Ang Kasulatan 
nagaingon,

“O kamatayon, asa man ang imong kadaugan?  
O kamatayon, asa man ang imong kalala?” Ang 
kalala sa kamatayon mao ang sala, ug ang ga-
hum sa sala mao ang balaod; apan salamat sa 
Dios, kinsa nagahatag kanato sa kadaugan pi-
naagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  (1 Mga 
Taga-Corinto 15:55–57)

Si Laura Kay nakasabut niini, ug ako manghinaot nga kamo 
usab sa dili pa kamo mobiya.  Siya nakasabut nga ang Dios 
pinaagi sa Iyang perpektong kaalam nagapili sa oras, sa 
paagi, ug sa dapit sa kamatayon alang sa matag-usa kinsa 
nagahimo nianang kinadak-an nga desisyon sa kinabuhi—
ang desisyon sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.  Siya nakasabut 
nga ang Dios adunay usa ka plano alang sa iyang kinabuhi, 
maingon sa tanang magtotoo diha ni Jesu-Kristo, ug kini na-
gasugod sa waykatapusang kaluwasan.  Kini nagasugod ni-
anang prinsipyo nga makaplagan sa makadaghan kaayong 
higayon sulud sa Kasulatan,

Nga si bisan-kinsa ang nagatoo diha ni Jesu-
Kristo dili gayud malaglag, kundili makabaton og 
waykatapusang kinabuhi.  (Juan 3:16b)

Si Laura Kay mitoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo.
Usa ka adlaw siya adunay usa ka pangutana bahin sa usa 

ka yugto sa Kasulatan ug, samtang kini midagan sa taastaas 
nga panahon, siya sa katapusan nakasabut nga ang yugto 
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maykalabutan sa iyang kinabuhi ug sa atong mga kinabuhi 
isip mga magtotoo.  Kini nagaingon sa katibuk-an,

Pinasikad sa akong matinguhaong pagdahum 
[paghulat sa umaabot] ug kompiyansa [kompi-
yansa mahitungud sa umaabot], nga ako dili 
mabutang sa kaulawan sa bisan-unsang-bu-
tang.  (Mga Taga-Filipos 1:20a)

Siya makahinumdum sa panahon sa iyang kinabuhi sa di-
hang siya mibati og kaulaw sa paagi nga siya gitratar ug sa 
unsay iyang nakita sa salamin.  Apan kadto nahanaw da-
yon samtang siya misugod sa pagtubo pinaagi sa grasya.  
Siya nakasabut sa yugto, “Ako dili mabutang sa kaulawan 
sa bisan-usang-butang,” ug nasayod nga sa dihang siya 
“mawala gikan sa lawas, ug mag-atubang diha sa Ginoo”—
maingon niya karon—kana ang iyang kadaugan.

Kini tinuud sa kamatayon sa bisan-kinsang magtotoo.  
Ang kalag nagabiya sa lawas ug nagaadto sa presensiya sa 
Ginoo.  Kini gitawag og “pagpauli” diha sa Ikaduhang Mga 
Taga-Corinto 5 ug gisulat diha sa gikorihiang paghubad gi-
kan sa Griyego:  

Pagkawala gikan sa lawas, nag-atubang diha 
sa Ginoo.  (2 Mga Taga-Corinto 5:8b)

Siya nahibalo nga kadto ang iyang kaugmaon, ug tungud kay 
siya nahibalo niadto, siya misugod sa pagkasabut sa pulong 
nga “kompiyansa.”  Kadto nga bersikulo ang iyang kompi-
yansa.  Siya nasayod niadto ug mitoo niini sa dihang ang 
Kasulatan nagaingon,

Pinasikad sa akong matinguhaong pagdahum 
ug kompiyansa, nga ako dili mabutang sa kau-
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lawan sa bisan-unsang-butang, apan uban sa 
tanang kompiyansa, si Kristo bisan karon, ingon 
sa kanunay, mahimaya sa akong lawas, bisan 
kon sa pagkinabuhi o sa kamatayon.   (Mga 
Taga-Filipos 1:20)

Ang iyang lawas nakasinati sa neurofibromatosis ug, hino-
noa, si Kristo mahimaya sa iyang lawas—“bisan kon sa 
pagkinabuhi o sa kamatayon”—ug kana ang mahinungda-
nong butang.  Siya nadasig ug nakasabut “bisan kon sa pag-
kinabuhi,” ug siya mitamud sa kamatuuran nga diha sa uma-
abot kini mahitabo usab “sa kamatayon.”

Nagsud-ong kaniya sa wala pa gayud siya mipanaw 
aron makig-uban sa Ginoo—siya nahikatulog, siya dili na 
mahigmata pag-usab—nagsud-ong kaniya niadtong higa-
yona, siya matahum kaayo.  Ang iyang buhok nasudlay og 
maayo ug siya adunay usa ka maanyag nga ekspresyon sa 
iyang panagway.  Ako makahimo pagsulti kaniya apan siya 
dili makasulti ngari kanako tungud kay siya comatose.  Siya 
kahibulongan tan-awon sa hingpit.  Siya nakabaton nianang 
kahibulongan nga kalinaw.  Ang iyang inahan midibuho 
kaniya ug kini tukma kaayo sa iyang panagway.  Mao kini ang 
kahimtang sa akong nakita kaniya sa katapusang higayon.

Si Kristo bisan karon, ingon sa kanunay mahi-
maya sa akong lawas, bisan kon sa pagkinabuhi 
o sa kamatayon.  [Ug unya sa sunud nga bersi-
kulo—kini ang iyang kinabuhi.]  Alang kanako, 
ang pagkinabuhi si Kristo, ug ang pagkamatay 
maoy ganansiya.  (Mga Taga-Filipos 1:20b–21)

Busa siya nagpuyo sa iyang kinabuhi ingon nga alang ni Gi-
noong Jesu-Kristo; siya naokupar sa Persona ni Kristo.  Ang 
tanan milatas nianang hustong pamaagi—tanang pag-antos 
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iyang giagwanta, tanang makalilisang nga kasakit, ug hi-
nonoa anaa sa kanunay kadtong pahiyum sa iyang panag-
way.  Gani daghan nga mga doktor kinsa nasayod sa kasakit 
miila sa iyang kaisog.

Alang kanako, ang pagkinabuhi si Kristo, ug 
ang pagkamatay maoy ganansiya.  (Mga Taga-
Filipos 1:21)

Diha sa orihinal nga Griyego walay punglihok, ug ang pag-
kawala sa punglihok maoy gitawag nato og usa ka madrama-
hong ellipsis diha sa exegesis niining yugtoa.  Kini hubaron 
gayud og, “Alang kanako, pagkinabuhi . . . Kristo, pagkama-
tay . . . ganansiya.” Mao kini ang paagi sa iyang pagsabut 
niini ug mao kini ang paagi sa iyang pagtamud niini.  Busa, 
siya miugmad og usa ka talagsaong gugma alang sa atong 
Ginoong Jesu-Kristo—usa ka gugma alang sa Dios.  Kita 
giingnan diha sa Mga Taga-Roma diin kini nagapasabut sa 
iyang kinabuhi. 

Kay kita nahibalo nga kadtong kinsa maghigug-
ma sa Dios, Siya nagahimo sa tanang butang 
sa panag-alayon alang sa kaayohan [ug sila 
nagkaalayon alang sa kaayohan sa iyang kina-
buhi], hasta niadtong kinsa gitawag pinasikad 
sa napiho-daan nga plano.  (Mga Taga-Roma 
8:28)

Siya nasayod nga siya anaa sulud sa plano sa Dios.  Siya 
miila sa kamatuuran nga

Kon ang Dios alang kanato, kinsa man ang ba-
tok kanato?  (Mga Taga-Roma 8:31b)
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Siya nabuhi ubus niini nga prinsipyo.  Siya nasayod nga ang 
Dios alang kaniya ug diin walay usa ang makigbatok kaniya.  
Tanang kasinatian nga iyang nadawat sa wala pa siya mi-
graduwar sa high school, tanang butang nga gihimo sa ka-
tawhan—ang kabangis sa batan-ong katawhan—siya midala 
sa labing maayo-kaayo tungud kay siya nahiuna na og usa o 
duha ka henerasyon kanila.  Siya nahamtong.

Siya nga wala gani mipalingkawas sa Iyang kau-
galingong Anak, apan mitugyan Kaniya isip usa 
ka puli alang kanatong tanan [si Jesu-Kristo gi-
tugyan isip usa ka puli alang kanatong tanan—
atong dako kaayong kaluwasan], nganong Siya 
dili man usab pinaagi Kaniya [aduna niini nga 
kaluwasan] sa kinabubut-on maghatag kanato 
sa tanang butang?  (Mga Taga-Roma 8:32)

Si Laura Kay mao ang benepisyaryo, ang magdadawat niad-
tong gihatag sa kinabubut-on nga “tanang butang”—mga 
panalangin.  

Ikaw magkuha, pananglitan, og unsay nahitabo didto sa 
hospital.  Sila sa katapusan mitugot kaniya sa pagpauli.  Ang 
matag-butang daw og maayo tanan sa kasamtangan.  Ang 
talinugo sa utok nawala na ug siya gitugotan sa pagpauli. 

Domingo kadto sa wala pa ang katapusan ug siya adu-
nay usa ka maayo-kaayong katapusan-sa-semana.  Gihimo 
niya ang tanan nga gusto niya.  Ang iyang inahan miplano sa 
tanan alang kaniya ug kini maanindot-kaayo.  Gihimo niya 
ang tanan nga gusto niyang buhaton ug niadtong buntag sa
Domingo—ako dili gayud mahikalimot niini—sa wadamha 
gayud agi niadtong pultahan sa likud—siya sa kanunay 
milingkod gayud sa atubangan—milakaw siya niadtong agi-
anan sa taliwala!  Ako nakurat pag-ayo sa dihang ako na-
kakita kaniya—misul-ob sa maanindot nga sapot, nagpa-
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hiyum sa iyang naandang pahiyum, siya miabut ug miling-
kod didto sa iyang pwesto.  Ako mibarog gikan sa dapit nga 
ako naglingkod, sa wala pa gayud kami misugod sa among 
pagsimba, ug mikanaog ug mihalok kaniya.  Ako nalipay 
gayud kaayo sa pagkakita kaniya niadtong higayona.  Iyaha 
ang tibuuk katapusan-sa-semana—tanan nga gusto niyang 
buhaton.  Ug kamo mainteresado gayud sa pipila ka butang 
nga gusto niyang buhaton—sultian ko kamo og usa.

Adunay usa ka lalaki sa lungsod nga ginganlan og Brad 
ug siya nagahimo sa labing-inila nga mga éclair nga tsoko-
late sa kalibutan.  Sa wala pa siya natulog siya mikaon og 
usa sa éclair nga tsokolate ni Brad—kadto ang katapusang 
butang nga gikaon niya.  Unya siya nahikatulog ug siya na-
higmata didto sa langit.  Pagkamaanindot nga katapusan-
sa-semana—grasya sa pagkinabuhi, pagkamatay nga gras-
ya—siya nakabaton niining tanan.

Tungud niana ang Kasulatan nagaingon,

“O kamatayon, asa man ang imong kadaugan?  
O kamatayon, asa man ang imong kalala?” 
Ang kalala sa kamatayon mao ang sala, ug ang 
gahum sa sala mao ang balaod; apan salamat 
sa Dios, kinsa nagahatag kanato sa kadaugan 
pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  (1 Mga 
Taga-Corinto 15:55–57)

Ang Dios perpekto ug, busa, ang Iyang plano perpekto.  Ang 
oras, ang paagi, ug ang dapit sa atong kamatayon maoy per-
pekto sumala sa Iyang desinyo.  Wala gayuy takna sa pana-
hon nga sayo ra ni takna sa panahon nga ulahi ra.  Ang iyang 
kamatayon subay sa tagal sa Dios, ug ang tagal sa Dios mao 
ang bugtong tagal—ang labing-maayong panahon sa pag-
puyo ug ang labing-maayong panahon sa pagbiya gikan ni-
ining kinabuhia.  Ug mao kini sa tukma ang unsay nahitabo.  
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Kay ang kadaugan nga naangkon niya diha sa kamatayon 
tanan maoy kabahin sa gugma ug integridad sa Dios.

Ang gugma ug integridad sa Dios nagadala kanato pag-
balik ngadto sa eternidad nga milabay diin ang tulo ka hi-
yas sa Dios—ang pagkamatarong sa Dios, ang hustisya sa 
Dios, ang gugma sa Dios—tanan nagkauyon alang sa pag-
sangkap sa atong hilabihan ka dako nga kaluwasan.  Unsay 
gisalikway sa pagkamatarong sa Dios sa eternidad nga mi-
labay—tanang sala sa tawhanong kasaysayan, ang hustisya 
sa Dios maghukum ibabaw sa krus sulud sa panahon, mao 
nga karon ang gugma sa Dios gawasnon sa pagsangkap og 
divine nga kasulbaran pinaagi sa grasya sa Dios.  

Ang Dios nagapadayag sa Iyang kaugalingong 
gugma ngari kanato, tungud kay bisan og kita 
mga makasasala pa, si Kristo namatay isip usa 
ka puli alang kanato.  (Mga Taga-Roma 5:8)

Kay tungud sa grasya kamo naluwas pinaagi 
sa pagtoo; ug kana dili gikan sa inyong-kaugali-
ngon, kini usa ka gasa gikan sa Dios; dili gikan 
sa mga buhat, aron dili si bisan-kinsang tawo 
makapasigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8–9)

Karon ang mao rang pagkamatarong sa Dios nga na-
gasilot sa ingon-usab nagaaprobar.  Busa, unsa ang pagka-
matarong sa Dios nagaaprobar, ang hustisya sa Dios naga-
panalangin ug nagapadala sa maong panalangin ngadto sa 
tawo.  Ang pagkamatarong sa Dios nagabungat sa tukmang 
panahon alang kanato sa pagpakabuhi isip mga magtotoo, 
ug sa tukmang panahon sa pagkamatay isip mga magtotoo 
ug magsulud ngadto sa presensiya sa Ginoo.  Ug mao kana 
sa tukma unsay nahitabo ngadto ni Laura Kay.

Ang pagkamatarong sa Dios mibungat sa oras, sa paagi, 
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ug sa dapit sa iyang kamatayon; ang hustisya sa Dios mi-
patuman niana sa tukmang panahon pinaagi sa gugma sa 
Dios, gipahamtang pinaagi sa grasya sa Dios, aron nga kini 
alang kang Laura Kay Tapping mahimo nga, kadaugan sa 
Dios—dili usa ka tawhanong kadaugan.

“O kamatayon, asa man ang imong kalala?  O 
lubnganan asa man ang imong kadaugan?”  
Apan salamat sa Dios, kinsa nagahatag kanato 
sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-
Kristo.  (1 Mga Taga-Corinto 15:55, 57)

Busa, kita adunay usa ka panulundon nga di-
madunot ug putli, nga dili mahanaw, gitagana 
didto sa langit alang kanato, kinsa gipanalipdan 
sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo labot sa 
kaluwasan.  (1 Pedro 1:4–5a)

Ang magtotoo diha ni Jesu-Kristo dili gayud matangtang 
gikan niining kinabuhia gawas sa labawng-kamandoan nga 
desisyon sa usa ka mahigugmaong Dios.  Hangtod ang Dios 
nagahimo nianang desisyon mahitungud sa oras, sa paa-
gi, ug sa dapit sa atong kamatayon, walay binuhat, walay 
panghitabo, walay kalisdanan sa bisan-unsang matang ang 
makatangtang sa magtotoo diha ni Jesu-Kristo gikan niining 
kinabuhia.  Ug gumikan kay ang Dios mipili sa oras, sa paa-
gi, ug sa dapit sa kamatayon ni Laura Kay, kita mag-ila niini 
karon ug mag-anhi sa pagsaulog niini isip kadaugan sa Dios.  
Siya ang mipili sa tukmang oras, sa tukmang paagi, ug sa 
tukmang dapit.

Busa, atong hinumduman nga walay instrumento sa ka-
matayon ang makatangtang ni bisan-kinsa kanato hangtod 
ang Dios nagatugot niini.  Tingali ang Dios wala nagtugot 
sa imong pagkatangtang gikan niining kinabuhia tungud kay 
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ikaw wala pa nakahimo sa kinadak-an sa tanang desisyon—
ang desisyon sa pagtoo diha ni Jesu-Kristo.

Kay siya nga nagatoo diha ni Jesu-Kristo dili 
gayud malaglag, kundili makabaton og wayka-
tapusang kinabuhi.  (Juan 3:16b)

Tingali ikaw wala pa makahimo sa maong desisyon ug tingali 
ikaw wala gayud makasabut sa isyu.  Ang isyu gideklarar 
diha sa daghang Kasulatan.

Siya nga nagatoo diha ni Jesu-Kristo dili ma-
hukman [walay Katapusang Paghukum]; apan 
siya nga wala nagatoo pagahukman gayud, 
tungud kay siya wala mitoo diha sa natawo nga 
waykaparehas nga Anak sa Dios.  (Juan 3:18)

Kay tungud sa grasya kamo naluwas pinaagi 
sa pagtoo; ug kana dili gikan sa inyong-kaugali-
ngon, kini usa ka gasa gikan sa Dios; dili gikan 
sa mga buhat, aron dili si bisan-kinsang tawo 
makapasigarbo.  (Mga Taga-Efeso 2:8–9)

Alang kaninyo nga anaa dinhi karon kinsa nagsubo, 
hinumdumi nga ang pagkinabuhi kinahanglan magpada-
yon alang sa mga buhi, bisan pa og adunay dako-kaayong 
kaguul ug kasubo tungud sa kamatayon sa usa-ka-tawo nga 
atong gimahal sa hilabihan.  Apan ang Dios misangkap sa 
kahupayan alang sa magtotoo, ang kalig-on alang sa pag-
lahutay aron nga kita magsagubang sa atong kaguul sama 
sa pamaagi sa pagpasidungog sa handumanan ni Laura Kay.

Kita, busa, nahatagan og gahum pinaagi sa nameta-
bolisar nga doktrina sa Bibliya nga nagliyok sulud sa atong 
dagaydayan sa kahibalo sa dili pagpasipala sa atong nama-
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tay nga minahal tungud sa pagkamapait, kahakog, irasyona-
lidad sa kasubo.  Ang atong kasubo adunay dako-kaayong 
gugma ug kamapinanggaon, apan walay pagkamapait.  Kita 
dili mahikalimot sa mipanaw nga mga minahal kinsa nahiuna 
kanato didto sa langit.  Bisan pa og kita napuno sa kaguul 
ug kamapinanggaon, kita nakat-on nga kita, mga buhi, kina-
hanglan magpadayon sa pagpakabuhi niining kinabuhia.  Ang 
Dios aduna pay usa ka katuyoan alang sa atong kinabuhi o 
kita wala na unta dinhi.  

Busa, ang atong kasubo ug atong kaguul gipuypuy sa pi-
ho nga kahibalo diin alang kanako ang “pagkinabuhi si Kris-
to, ug ang pagkamatay maoy ganansiya.”  Uban sa atong 
kaguul kita magpas-an sa alimyon sa handumanan, ug tu-
ngud niana nga alimyon kita dili gayud masilag sa kalipay ni
sa katawa alang niadtong kinsa magpadayon sa pagpaka-
buhi sa ilang mga kinabuhi.  Busa, kini gikinahanglan-kaayo 
nga kita maghinumdum niini nga mga prinsipyo karong-
panahona.  Mao kana ang gusto ni Laura Kay nga inyong 
buhaton.

Siya wala makabaton og hingpit nga panabut samtang 
siya buhi pa, apan karon diha sa presensiya sa Ginoo siya 
adunay hingpit nga panabut, kay sa pagkakaron, si Laura 
Kay nawala gikan sa lawas ug nag-atubang diha sa Ginoo.  
Siya anaa sa usa ka dapit nga

Wala nay kaguul, wala nay mga luha, wala nay 
kasakit, wala nay kamatayon; ang karaan nga 
mga butang tanan nahanaw na.  (Pinadayag 
21:4b)

Si Laura Kay kinahanglan gayud sa pagbarog ug sa 
paglakaw panangsa sa pagpabalik gayud sa diyutayng sirku-
lasyon sa iyang lawas.  Samtang siya naglakawlakaw, siya 
sa kanunay makadungog sa usa ka madasigong diskusyon 

18 LEGASIYA NI LAURA KAY



sulud sa lawak tigumanan—gitawag namo diha sa kasun-
dalohan og ‘the sound of the guns.’  Si Laura Kay kanunay 
gayud molakaw paingon sa sound of the guns.  Siya mosu-
lud ngadto sa lawak tigumanan, ug ako aduna pay maayong 
panan-aw—miluwas kanako sa football sa tinuuray—mao 
nga ako makakita sa iyang pagsulud.  Siya mibarog didto 
hangtod ang aso gikan sa tigi sa mga kaalam malamdag ug 
ang kahilum mituybo ngadto sa panggubatan, ug unya ang 
tingog ni Laura Kay maglusut sa aso, “Ako uyon ni Bob!”

Ako buut nga kamo masayod sa akong talaan sa kalam-
pusan nga hapit maperpekto, ug tungud sa grasya sa Dios, 
ako makaingon, “Laura Kay, Laura Kay!  Ako dili gayud 
makadungog pag-usab kanimo nga maglitok niadtong mga 
pulonga niining kinabuhia.  Apan ang panahon moabut sa di-
hang kita magkita didto sa langit, ug sa dihang kita magkita, 
taliwala sa presensiya sa atong suud nga Ginoo ug Manlu-
luwas, ako makahimo sa pagsulti, ‘Ako uyon ni Laura Kay!  
Ako uyon ni Laura Kay!’”

Uban sa atong mga ulo nga giduko ug atong mga 
mata nga gipiyong, atong ipahinungud ang pana-
pos nga bahin niining kasaulogan sa kadaugan kang 
bisan-kinsa nga lagmit anaa karong buntaga kinsa 
wala makahimo sa kinadak-an sa tanang desisyon—
ang desisyon sa kinaugalingong pagtoo diha ni Gino-
ong Jesu-Kristo.  Mao kini ang bugtong paagi sa pag-
pahimulus sa eternidad—uban sa presensiya sa Dios; 
mao kini ang bugtong tinubdan sa kinadak-an nga 
mga panalangin diha sa kinabuhi.  “Bisan-kinsa nga 
nagatoo diha ni Jesu-Kristo dili gayud malaglag kundili 
makabaton og waykatapusang kinabuhi.”

Pagkakaron, si Laura Kay anaa sa dapit nga hilabi-
han, ka maayo pa kay sa bisan-unsang-butang dinhi 
sa kalibutan.  Siya anaa sa usa ka dapit sa dakong 
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kalipay—wala nay kaguul, wala nay mga luha, wala 
nay kasakit, wala nay kamatayon, ang karaang mga 
butang nahanaw na.  Ug ako nasayod nga siya gusto 
nga ako magbuhat niini alang kaninyo.

Uban sa imong ulo nga giduko ug imong mga mata 
nga gipiyong, ikaw adunay praybasi sulud sa imong 
kalag, ug kana nga praybasi nagakahulugan nga ikaw 
adunay kagawasan.  Ikaw gawasnon sa laktod diin 
ikaw milingkod pagkakaron sa pagbaton og unsay 
anaa ni Laura Kay—waykatapusang kinabuhi.  Kini 
usa ka butang sa yanong pagtoo diha ni Jesu-Kristo.  
“Kay si bisan-kinsa nga nagatoo diha ni Jesu-Kristo
dili gayud malaglag kundili makabaton og waykata-
pusang kinabuhi.”  Karon dayon, ikaw makahimo pag-
porma niana nga mga kapahayag, pinaagi sa huna-
huna lamang, dimadungog, sulud sa imong kalag ug 
isulti sa Dios Amahan nga ikaw nagtoo diha ni Kristo, 
ug mao kana ang takna sa waykatapusang kinabuhi 
alang kanimo.  Kana ang imong pribilihiyo ug imong 
oportunidad alang sa pag-ambit diha sa kadaugan ni 
Laura Kay.

Ug sa hilabihan kami mapasalamaton, Langitnong 
Amahan, alang sa pribilihiyo ug sa oportunidad sa 
pagpahimulus niining diyutayng panahon karong bun-
taga sa pag-ila niining dakong kadaugan, sa paghi-
numdum sa alimyon sa handumanan, ug sa pagbaton 
sa oportunidad sa pagsabut nga, isip mga magtotoo 
diha ni Jesu-Kristo, kaming tanan mahiuban sa pre-
sensiya sa Dios diha sa dapit sa pagkabanhaw.  Kay 
kami magpasalamat Kanimo nga si Jesus miingon 
didto sa usa ka lubnganan, “Ako ang pagkabanhaw 
ug ang kinabuhi; si bisan-kinsa nga nagatoo Kanako 
mabuhi bisan pa kon siya mamatay.”

Kami mapasalamaton nga si Laura Kay uban sa 
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Imong presensiya.  Kami mapasalamaton alang sa 
kinabuhi nga siya nakabaton ibabaw niining kalibutana.  
Kami mapasalamaton alang sa testimonya sa nagluwas 
nga grasya, grasya sa pagkinabuhi, pagkamatay nga 
grasya, ug waykatapusang grasya.  Busa, mahimo 
unta kining usa ka solemneng panahon sa among mga 
kinabuhi sa paghunahuna, sa paghinumdum, ug sa 
pagkonsiderar.  Ug alang kang bisan-kinsa nga ania 
dinhi nga walay Kristo, mao unta kini ang oportunidad 
nga gihatag alang kanila sa pagtubag, kon kini ilang 
tinguha ug Imong pagbuut.  

“Busa, kita nahibalo nga kadtong kinsa maghigug-
ma sa Dios, Siya nagahimo sa tanang butang sa pa-
nag-alayon alang sa kaayohan, hasta niadtong kinsa 
gitawag pinasikad sa napiho-daan nga plano.”  Sutaa 
kami pinaagi niining mga butanga.  Pinaagi sa ngalan 
sa Hari sa mga hari ug sa Ginoo sa mga ginoo, diha ni 
Jesu-Kristo among Manluluwas.  Amen.          

 

                             

Kini usa ka hinashasan nga transkripto gikan sa usa ka seremonyas sa patay nga gi-
hatag niadtong 9 Nobyembre 1998 ni R. B. Thieme, Jr., Pastor, Berachah Church, Hous-
ton, Texas.  Gawas kon gitumbok, ang Kasulatan nga mga kinutlo maoy mga hinubad sa 
tagsulat gikan sa orihinal Hebreyo ug Griyego.  Ang mga reperensiya nga minarkahan 
og NASB maoy hinubad gikan sa New American Standard Bible.  Ang sinanggaang 
komentaryo nagatin-aw sa kahulugan, nagapadayag sa exegesis, o nagalambigit sa 
yugto diha sa umaabot nga hilisgutan.  Mga pagrekord sa Bibliyanhong mga klase ang 
maangkon gikan sa R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas.
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