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PAGTUGOT SA DAUTAN
Unang Bahin—Ang Rason
Unang Bahin—Ang NGANONG GITUGTAN SA DIYOS ANG
Rason ang tanang mga dautan ug pag antus nga
anaa sa kalibutan karon? Kini ginapangutana
“Apan sa kahoy nga sa panahon sa giyera diin ang mga siyudad
sa pag-ila sa maayo nangaguba, ug ang mga kabataan, mga tigulang,
ug sa dautan, dili ka mga puya, mga matarong, mga dautan, mga
magkaon niini; kay tomotoo, ingon man ang mga wala motoo nga
sa adlaw nga mokaon mahanaw tungod sa pagkadilitawhanon sa
ka niini, mamatay ka tawo ngadto sa tawo. Kini siya ginapangutana
gayud.”—Genesis 2:17 niadtong mga nagaantus ug naghigda nalang
tungod sa sakit. Nganong gitugtan sa Diyos nga
ang inosenteng puya magkasakit ug mamatay? Nganong Iyang gitugtan
nga ang mga dautan magmalampuson,samtang ang Iyang matinud-anong
katawhan kalagmitan makatagamtam ug kalisod?
Aduna usab nga nangamatay o nangasamdan tungod sa natural nga
kalamidad sama sa bagyo, linog, tsunami, baha ug sa bag-ohay pa lamang
ang miigo nga tornado sa Oklahoma, ug ang sunog sa kakahoyan sa
Arizona nga mikalas sa napulog siyam ka kinabuhi sa mga bomber pipila
lamang ka adlaw ang nangagi sa pagsulat niini—dili ba makahimo ang
Diyos para niini? Kon mabasa ug madungog nato kining mga butanga,
ang maong pangutana mosumbalik kanato mahitungod niining terrible
nga pagkakalas sa kinabuhi. “Ang Diyos ba walay kalooy?” Matood, nga
daghanan pa kaayong sitwasyon diin ang tawo, nga gisulti sa Bibliya
gimugna sa panagway sa Diyos, makasinati ug pag antus, ug sa katapusan
kamatayon.
Kini nga stwasyon dili lamang sa atong henerasyon, o di kaha para
lamang sa usa ka parte sa kalibutan; kini siya para sa tibook uniberso.
Hangtod sa maabot sa kaagi sa katawhan, ang tawo nagantus ug namatay
sa giyera, sa sakit, sa kagutom, sa mga kalamidad, sa mga sakit. Ang tanan
sa kada henerasyon namatay tungod sa kapildihan sa dakong kaaway, ang
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kamatayon. Si Abel, ang anak ni Adan, diin ang iyang gihalad gikahimutan sa Diyos, mao ang unang miantus ug namatay, Si Abel nga anak ni
Abraham, diin ang iyang halad gikahimut-an sa Diyos, mao ang unang
nag antus ug namatay, tungod sa pagpatay kaniya sa iyang igsoon nga
si Cain. Karon, labaw sa 150,000 ka katawhan ang nangamatay kada 24
oras. Ang ospital, mga institusyon para sa pangisip ug daghan pang nagka
lain laing mga pasilidad napuno sa pag antus ug himalatyon. Mao nga
dili kita matingala nga daghan ang makapangutana kung hain ang Diyos,
ug unsay Iyang gihimo niining mga pag antus sa Iyang mga tawhanong
binuhat. human creatures.

GIPANGITA NI JOB ANG TUBAG

Ang pangutana ngano nga gitugtan sa Diyos ang dautan dili na
bag-o. Napangutana na kini sa mga naghunahunang mga katawhan sa
kinatibuk-ang panahon. Linibo libo na katuig ang nangagi, si Job nga
usa ka matinud-anon nga sulugoon sa Diyos, nahimong nanginlabot
mismo sa pagdiskubre unsay kahulugan sa iyang mga pag antus. Kini
siya nahitala sa Bibliya sa iyang pangalan. Ang unang bersikulo niini
nga libro nagpahibalo kanato nga si Job usa ka matarong nga tawo ug
nagsalikway sa sala.
Sa atong pagsugod, si Job usa ka adunahan nga tawo, gipanalanginan
ug maayo sa Diyos diha sa iyang mga panginahanglanong materyal.
Nahisulat nga, “ ang iyang katigayonan usab, pito ka libo nga karnero ug
totolo ka libo nga camello, ug lima ka gatus nga pares nga baka, ug lima ka
gatus nga asnong baye, ug daku uyamut nga panimalay; mao nga kining
tawhana maoy labing bantugan sa tanang mga anak sa sidlakan.” (Job
1:3) Gipanalanginan usab si Job ug dako nga pamilya, ug iyang gitinguha
nga kini usab sila mapanalanginan sa Diyos. Si Job nagapangamuyo para
sa iyang pamilya, ug naghalad ug mga sakripisyo tungod kay matod pa
niya, “Tingali nakasala ang akong mga anak nga lalake, ug nagpasipala
sa Diyos diha sa ilang mga kasingkasing.” (bersos 4,5) Gibati ni Job, nga
sa panahon nga ang iyang mga anak nakasala, ang pag ampo niya para
kanila madunggan ug tubagon kini.
Apan, nag una ang mga kasinatian para kang Job ug dili siya bug-os
nga andam niini. Si Satanas nga dakong kaaway sa Diyos ug katawhan,
nagpasangil nga kini nga tawo matinud-anon lamang sa Diyos tungod kay
napalit lamang siya sa kaabundansya sa iyang mga panalangin. Isip tubag
sa mga pasangil gitugtan sa Diyos nga maghimo ug dautan si Satananas
kang Job aron masulayan kon unsa gayud siya ka matinud-anon. Ang
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Diyos wala nagduhaduha sa resulta unya niini nga pagsulay, ug sa iyang
kaalam siya nahibalo nga ang tanang temporaryong kalisdanan ug pag
antus nga iyang gitugot para kang Job, sa katapusan mamahimong dako
nga panalangin kaniya.
Tood man, nasinati ni Job ang dako nga kalisod. Ang kasulatan nag
ingon: “Ug nahitabo sa adlaw nga ang mga anak nga lalake ug babaye
nangaon ug nanginum sa vino didto sa balay sa ilang kamagulangan nga
lalake, Nga miabut ang usa ka sinugo ngadto kang Job, ug miingon: Ang
mga baka gipanagdaro, ug ang mga asno nanagsibsib duol kanila;Ug
ang mga Sabeohanon mingdasmag kanila, ug kini gikuha: oo, ilang
gipamatay ang mga sulogoon sa sulab sa pinuti; ug ako lamang usara ang
nakakalagiw sa pagsugilon kanimo. Sa diha nga nagsulti pa siya, may
lain usab nga miabut, ug miingon: Ang kalayo sa Dios nahulog gikan
sa langit, ug nasunog ang mga karnero ug ang mga sulogoon, ug giut-ut
sila; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo.Sa diha
nga nagasulti pa siya, may lain usab nga miabut, ug miingon: Ang mga
Caldeahanon nagbahin sa totolo ka pundok, ug mingdasmag sa camello,
ug gidala kini: oo, ug ilang gipamatay ang mga sulogoon sa sulab sa
pinuti; ako lamang usara ang nakakalagiw sa pagsugilon kanimo.Sa
diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabut, ug miingon: Ang
imong mga anak nga lalake ug ang imong mga anak nga babaye nangaon
ug nanginum ug vino sa balay sa ilang magulang nga lalake; Ug, ania
karon, dihay usa ka dakung hangin nga miabut gikan sa kamingawan, ug
gilapdusan ang upat ka ngilit sa balay, ug ang mga batan-on natumbahan
niini, ug sila nangamatay; ug ako lamang usara ang nakakalagiw sa
pagsugilon kanimo.”—bersos 13-19

SI JOB MAUNUNGON GIHAPON

Ang reaksyon ni Job sa mga dautang pulong mao: “Ako hubo nga
migula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo usab ako nga mopauli
didto. Si Jehova mihatag, ug si Jehova mikuha; bulahan ang ngalan
ni Jehova.Niining tanan si Job wala makasala, wala usab niya
butangbutangi si Jehova sa binuang.” (bersos 21,22) Ang Diyos
mitugot pa gayud ug dugang pang mga kalisod nga moabot kang Job.
Ang iyang panglawas giluya. Napuno siya sa hubag gikan sa iyang
lapalapa hangtud sa ulo. Ug mikuha siya ug bika aron maoy iyang
ikalot ug mipungko siya sa taliwala sa mga abo.” (Job 2:7,8) Dayun
ang asawa ni Job mikontra kaniya ug miingon, “Tungloha and Diyos
ug pagpakamatay.” Mitubag si Job kaniya, “Ikaw nagasulti ingon sa
usa sa mga babayeng buang nga nagasulti. Unsa? modawat ba kita sa
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maayo gikan sa kamot sa Dios, ug dili kita modawat sa dautan?”—
berso 10
Si Job wala motalikod sa Diyos sa dihang miabot kaniya ang mga kalisod,
sama sa gihimo sa uban sa tanang kapanahunan. Ang iyang tumong mao
nga mahibal an niya ngano nga gitugotan sa Diyos nga mudangat kaniya
ang tumang kapait nga mga panghitabo, ug sa kinatibuk-an sa iyang libro
makita nato ang mga ebidensya sa iyang mga pagpangita aron iyang
masabtan kini. Human si Job nag antus sa sakit, tulo sa iyang mga higala
ang mibisita kaniya para sa tumong unta nga mahatagan siya ug pagdasig.
Dapit sa ulahi na sa libro atong nasayran nga kining tulo wala magsulti sa
tinood mahitungod sa Diyos, nagpasabot nga ang ilang mga panan-awan
nga ilang gipabati kang Job mahitungod sa Diyos dili husto—Job 42:7
Adunay daghanang pagbaylohanay ug hunahuna tali ni Job ug iyang
mga higala sa sunod sunod nga mga kapitulo. Apan, ang tanan, matod pa
sa mga higala ni Job, siya nag antus tungod kay nakahimo siya ug dako
nga sala nga iyang gitago kanila, ug nga diin wala kini niya hinulsuli ug
pangayoi ug pasaylo sa Diyos. Si Job, nahibalo lagi nga dili siya perpekto,
apan nasayod usab siya nga wala siya magtuyo ug supak sa mga balaod
sa Diyos, mao nga dili niya madawat kini nga mga pagpasabot.

NGANO MAN NGA ANG MGA DAUTANG TAWO
NAGMALAMPUSON?

Nasayod si Job, nga samtang siya sulugoon sa Diyos nga siya nag
antus, kalagmitan ang mga dautang tawo nagmalampuson. Busa, isip
tubag sa iyang mga higala, siya miingon, “Ngano man nga ang mga
dautan nagapadayon sa kinabuhi, Moabut sa kagulangon, oo, magatubo
sa dakung kagahum?Ang ilang kaliwatan ginatukod uban nila sa ilang
panan-aw, Ug ang ilang mga anak sa atubangan sa ilang mga mata.
Ang ilang mga balay halayo sa mga kalasangan, Ni ang latus sa Dios
gipahamtang kanila. Ang ilang lake nga baka magaliwat, ug dili mapoo;
Ang ilang baye nga baka magapanganak sa panon, Ug ang ilang mga
anak managsayaw. Sa atubangan sa magagmayng tambor ug alpa sila
manag-awit, Ug sa tingog sa flauta sila managkasadya. Ang ilang mga
adlaw ilang pagagawion sa pagkaadunahan, Ug sa usa ka pagpilok, sila
mangadto sa Sheol.” —chap. 21:7-13
Nasayod si Job nga ang mga pamahayag sa iyang mga higala dili husto,
apan wala usab siya makasabot ngano nga gitugtan sa Diyos nga siya mag
antus ug hilabihan. Sa usa ka maanindot, ug balaknon nga pamaagi iyang
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gihulagway ang iyang pangutana para masabtan ang Diyos ubos sa iyang
mga kasinatian, nga nag ingon, “Ania karon, moadto ako sa unahan, apan
siya wala didto;Ug moari ako sa pangulahian, apan dili ko siya igkita,
Dapit sa wala, diin siya magabuhat, apan dili ko siya hitan-awan; Dapit
sa akong too, adto siya magtago aron nga kaniya dili ako makasud-ong.
Apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulongan; Sa diha nga ako
masulayan na niya, mogula ako ingon sa bulawan.”—Job 23:8-10
Si Job nakaamgo, nga sa pagtoo, adunay langitnong tumong sa mga
hilabihang pagsulay kaniya, apan wala pa kini niya makaplagi. Nasayod
usab siya nga kung magpabilin ang iyang integridad atubangan sa Diyos
makalabang siya sa mao nga pagsulay ug “mogula nga bulawan.” Ang
asawa ni Job gusto nga panghimaraooton niya ang Diyos, apan nasayod
siya nga usa kini ka binuang. Sa tanang kapanahunan, aduna kadtong
nagsulti nga sila mga tomotoo kinsa sa dihang nakaangkon ug kalisdanan,
magapangutana kon hain ang Diyos, ug unsa Iyang gihimo para kanila.
Daghan pa gani kanila ang mitalikod sa Diyos, apan si Job nga matinudanon wala motalikod.

TUBAG SA DIYOS

Sugod sa kapitulo 38 sa maong libro ni Job, atong makita ang tubag sa
Diyos sa mga pangutana ni Job. Kini nga tubag ginapaagi sa porma sa
pangutana. Ang daghang mga pangutana gihimo para pahinumduman si
Job nga gamay lamang gayud ang iyang nahibal an mahitungod sa Diyos,
ug tungod sa kalimitado sa kahibalo sa tanang butang diin ang Diyos
nagpadayag sa iyang kaugalingon, dili siya angay matingala kon wala
niya masabti ang tanan ngano nga gitugtan nga siya mag antus.
Importante kini siya nga panglantaw para ato nga ibutang sa hunahuna
kon mangutana kita ngano nga ang Diyos walay gihimo mahitungod sa
pag antus sa katawhan, wala ba nato gihunahuna kon ang Diyos susama
kanato ug panabot sigurado nga aduna gayud siyay pagahimoon? Busa,
tingali, kon makita nato nga ang atong mga kagustuhan dili matuman,
mamahimo kitang magduda kon naa bay Diyos. Kon makita nato atong
kaugalingon nga masaypanon sa sayop nga pangrason, mas maayo nga
atong ikonsiderar ang mga pangutana nga gipangutana sa Diyos kang
Job.
Adunay upat ka kapitulo niini nga mga pangutana. Kini sila tanan
mahitungod sa katingalahang binuhat sa Diyos. Ang Diyos nangutana
kang Job kung naa ba siya sa dihang gitukod niya ang pundasyon sa
kalibutan---kon nasabtan ba niya ang mga balaod diin makontrolar ang
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mga pagtaub sa kadagatan. Iyang gipangutana siya mahitungod sa mga
kinaiyahan sa nagkalain laing langgam ug hayop ug bisan pa sa dagkong
binuhat sa dagat. Ug dayon gipangutana si Job kon makapahayag ba
siya sa kaalam ug gahum nga girepresentahan sa mga makatingala nga
binuhat.
Sa nagpadayon ang mga pagpangutana, mipakgang si Job ug nangutana,
“Ania karon, ako walay pulos; unsa ang arang ko ikatubag kanimo. Itapion
ko ang akong kamot sa akong baba. Sa makausa nga ako magsulti, ug dili
na ako motubag; Oo, sa makaduha, apan dili na ako mopadayon.” (Job
40:4,5) Atong masabot nga giangkon ni Job sa Diyos nga dali ra siya
nakasulti—nga ang iyang panglantaw limitado ra kaayo, ug nga hait ra
ang iyang pagpamulong.

IMPORTANTENG LEKSYON PARA SA TANAN

Dinhi nasabtan ug sugod ni Job ang angay niyang lugar sa atubangan
sa Diyos—nga dili siya ang mohukom sa Diyos pinasikad sa iyang
limitadong pagsabot ug dayon mopahayag sa iyang mga hunahuna
nga gamay lamang ang iyang nahibal-an sa maong butang. Maayo
usab kini nga leksyon para kanato. Dili kita angay mawad-an ug
paglaum sa Diyos tungod niini o mosaway kaniya. Ang angay natong
taras mao ang usa ka mapahiubsanon. Ug sa tiunay nga nangita sa
tubag sa atong mga pangutana gikan sa husto nga tinubdan, nga mao
ang Pulong sa Diyos.
Ang Diyos padayon nangutana, ug sa kadugayan si Job misulti pag
usab nga nagkanayon, “Ako nahibalo nga ang tanang mga butang
mahimo nimo, Ug nga walay tuyo nimo nga kapugngan. Kinsa ba kini
nga nagatabon sa kaalam sa pagkawalay kahibalo? Busa nakasulti ako
niadto nga wala ko hisabti, Mga butang nga makapahibulong kaayo
kanako, nga wala ko matugkad.Pamati, ipakilooy ko kanimo, ug ako
mosulti; Magapangutana ako karon kanimo, ug magapahayag ka
kanako. Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati
sa igdulungog; Apan karon, nakita ko ikaw sa akong mata.”—Job
42:2-5
Sa katapusan nasayran ra gayud ni Job kon unsay kahulugan sa
hilabihan niyang pagsulay. Iyang nasayran nga ang mahigugmaong
tumong niini mao nga makaangkon siya ug tin-aw nga pagsabot sa
Diyos, kay aron siya hugot pa nga mag matinud-anon sa iyang pag
alagad sa Diyos uban sa dakong pagdayeg. Iyang gipahayag nga ang
tin-aw nga pagsabot sa Diyos isip “pagsud-ong” sa Diyos, kay sa
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pagsulti lamang nga nadungog niya. Tungod kay naangkon man niya
ang tumang panabot, ang hamubo nga panahon sa apag antus ni Job
nahimong pinakabililhon niyang kaagi ug kasinatian.
Gawas sa pagbalik sa kahimsog sa panglawas ni Job, atong mabasa,
“Busa ang ulahi nga panahon ni Job gipanalanginan ni Jehova labaw
pa kay sa iyang una nga panahon: ug siya may napulo ug upat ka libo
nga carnero, ug unom ka libo nga camello, ug usa ka libo nga vaca nga
igdadaro, ug usa ka libo nga asno nga baye.Siya may pito ka anak nga
lalake ug totolo ka anak nga babaye usab........ug ang ilang amahan
naghatag kanila ug kabilin uban sa ilang mga igsoong lalake.” —Job
42:12-15

ANG ILUSTRASYON

Ang desinyo sa Diyos sa pagtugot sa dautan sulod sa mga kapanahunan,
ug hangtod karon, susama ra sa kay Job. Iyang gimugna si Adan nga usa
ka perpekto nga tawo sa diha sa iyang kaugalingong panagway. Isip
anaa sa panagway sa Diyos nagpasabot sa abilidad sa pagrason. Usa sa
mga pangutana sa Diyos kang Job mao, “Kinsa ba ang nagbutang ug
kaalam sa kinasulorang bahin? Kun kinsa ba ang naghatag ug salabutan
sa kasingkasing?” (Kapitulo 38:36) Siya ang Magbubuhat ang naghatag
ni Adan ug abilidad, pinaagi sa pangrason, aron maangkon ang kahibalo
ug kinaadman. Sukwahi kini siya sa ginatawag nato nga gawi, nga maoy
gihatag ngadto sa ubos nga kahayopan.
Hinoon, Ang Diyos wala nagmilagro ug tanom ug kahibalo sa salabutan
ni Adan uban sa tinguha nga iyang tuyoon nga mamanduan siya niini nga
kahibalo. Ang Diyos wala magtinguha nga ang iyang tawhanong binuhat
mamahimong sama sa mga robot nga mekanikal nga naglihok ug walay
panabot. Ang tawo gihatagan ug abilidad nga makat-on ug libre siya nga
magpili para sa iyang kaugalingon pinaagi sa kahibalo nga iyang nakabot. Unsa man ang himoon sa tawo niini nga kahibalo sa katapusan mao
ang pagtino sa iyang padulngan. Ang tawo maka angkon ug kahibalo
pinaagi sa iyang lima ka senses. Makat-on siya pinaagi sa pagobserbar
nga gigamit ang iyang panglantaw gamit ang mata. Makat-on siya gikan
sa iyang madungog, gamit ang iyang pandungog nga daw sa antena
nga maoy nangolekta sa mga impormasyon. Sa paghikap, ang tawo
makabati ug sakit kon mahikap niya ang nagbukal nga tubig, ug makaton sa pagtempla sa temperatura sa tubig nga iyang gamiton depende sa
iyang pag gamit niini. Ang tawo makasimhot sa kahumot sa rosas ug
malipay siya niini, apan madaut ang ginhawa kon siya makasimhot ug
dili maayong baho. Ang tawo malipay kon makatilaw ug lami nga mga
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pagkaon apan makat-on paglikay sa pagkaon nga dili lamian bisan pa
kon maanindot kini sa iyang panan-awan.
Mao nga atong makita nga sa paggamit niya sa lima ka sensis, ang tawo
makat-on gikan sa mga impormasyon nga iyang makuha gikan sa iyang
mga obserbasyon ug gikan sa mga kasinatian. Matod pa sa diksyunaryo,
ang tawo usab makakat-on pinaagi sa iyang ‘pagtoo,” Apan dili gayud
kini siya kanunay matood, tungod kay ang ginatawag nga “pagtoo” sa
tawo gasumikad sa mga inpormasyon nga anaa na daan. Ang Diyos
lamang ang naka angkon ug kinaadman nga maka angkon ug kahibalo
nga wala magsalig sa mga nagka lain laing tinubdan.
Para ang tawo mamahimong matinud-anong anak sa Diyos
gikinahanglan niya nga madawat ang kahibalo kabahin sa dautan,
ingon man usab ang kaayo, aron siya makahimo ug maalamon nga
pagpili tali sa duruha. Ang gusto sa Diyos mao nga kadtong gasimba
Kaniya, “magasimba Kaniya sa espirito ug kamatooran,” miingon si
Hesus. (Juan 4:23,24) Ang Diyos wala magapaabot ug pagsimba nga
daw buta, kondili ang pagkamatinud-anon usab, ug pagsalig kaniya
nga nagsumikad sa pagsabot ug pagdayeg. Ang kalampusan niini nga
may kalabutan kang Adan ug iyang mga anak mao ang usa sa dako
nga tumong sa pagtugot sa dautan diha sa dakong plano sa Diyos sa
kaluwasan sa katawhan gikan sa sala ug kamatayon.

KASINATIAN---ANG LABING IMPORTANTENG
BUTANG

Husto ug sayop, giestablisar kini sa langitnong balaod isip prinsipyo. Ang
kalibutan karon napuno sa giyera, krimen, kaguliyang, ug pag antus tungod
sa balaod sa Diyos---ang iyang sukdanan sa husto ug sayop---gibalewala
ug gisalikway. Samtang ang tawo gihatagan ug konsensya, ang konsensya
mismo wala makahibalo ug unsay husto ug unsay sayop kon wala kini
mga inpormasyon gikan sa mga masaligang tinubdan. Kita nagtoo nga ang
maong tinubdan mao ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya.
Sayod kita nga si Adan nag angkon ug abilidad nga makasabot sa
mga katinuoran nga gipaabot kaniya, ang Diyos naghatag ug pagsulay
sa kamasinundanon diha sa iyang tawhanong anak. Ang Magbubuhat
naghatag sa atong ungang mga ginikanan sa makapahimoot sa
pananawan, ug mayo nga kaonon.” (Gen. 2:8,9) Adunay mga punoan
sa kahoy sa kinabuhi ug ang lain mao kadtong gitawag nga “kahoy
sa kahibalo sa mayo ug dautan.” Gimanduan sa Diyos si Adan nga
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dili mokaon niini nga kahoy, ug siya gipahibalo nga ang silot sa
masinupakon mao ang kamatayon: kay sa adlaw nga mokaon ka niini,
mamatay ka gayud.” (berso 17) Ang Magbubuhat adunay katungod nga
mobungat ug pagsugot diha sa iyang mga tawhanong binuhat, ug sa
pagsilot kaniya sa kamatayon kon siya mosupak.
Kini nga kasugoan sa pagsunod usa ka langitnong balaod, ug ungod
kay gipahibalo man sa Diyos si Adan nga kamatayon ang silot sa iyang
pagsupak, atong masulti, nga nahibalo siya sa resulta sa iyang pagsupak.
Tinood, si Adan dili na makakita sa tibook kapanahunan ug maaninaw ang
tanang pag antus ug kamatayon nga dala sa tawhanong sala ug kahakog
nga nagsugod sa iyang pagkamasinupakon. Hinoon, nasayod siya nga
ang iyang pagsupak magdala kaniya sa iyang kaugaling kamatayon.
Hinoon, kini nga inpormasyon dili igo nga mosanta kang Adan sa
paghimo sa sayop nga dalan. Kulang siya sa pagsabot kon unsa malambigit
sa iyang pagsupak, tungod ka yang iyang kahibalo nagsumikad dili sa
kasinatian, kon dili sa kon unsa lamang ang gisulti kaniya. Sa walay
duda, gihigugma ni Adan ang iyang Magbubuhat, apan tingali sayop ang
iyang rason nga tungod kay si Eba nakasala naman ug mamatay, mas
maayo pa nga mamatay uban kaniya kay sa mabuhi nga wala siya. Busa,
kay wala may dugang pa nga kusog nga nahatag sa kasinatian kaniya, si
Adan nagpakasal ug miadto ngadto sa kamatayon.

ANG KAHIBALO TALI SA MAAYO UG DAUTAN

Sa plano sa Diyos diin makita niya ang pagkahulog sa tawo, kabutbuton ni Adan nga mosupak siya sa Diyos nga maoy naggiya kaniya sa pag
angkon sa bug-os nga kahibalo sa Diyos ug sa iyang sumbanan sa maayo
ug dautan. Ang kahoy nga gidili kaniya pagpakaon mao ang “kahoy sa
kahibalo sa maayo ug dautan.” Busa, sa iyang pagakon niin nakaangkon
siya sa kahibalo, bisan tood sa maong paagikinahanglan niya nga mag
antus ug mamatay.
Human ang duha si Adan ug Eba nakakaon sa gidili nga prutas, miingon
ang Diyos mahitungod kanila, “Ania karon, ang tawo nahimo nga ingon
nga usa kanato, sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan.” (Gen. 3:22) Wala
kini siya nagpasabot nga ang gidili nga prutas adunay madyik nga epekto
sa atong unang ginikanan, nga naghimo kanila makahibalo dihadiha sa
bug-os nga kahibalo tali sa maayo ug dautan. Ato nga mabasa nga human
sa ilang pagkaon naulaw sila sa ilang pagkahubo, apan kini siya sa walay
duhaduha tungod usab sa gibati sila ug konsensya sa pagsupak nila sa
kadugoan sa Magbubuhat.
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Nagtoo kita nga ang gipahayag sa Diyo nagpasabot nga tungod sa
pagkamasinupakon, ang tawo nakadestino na nga mahibalo sa maayo
ug dautan, ug nga iya kining maangkon pinaagi sa kasinatian. Mao, nga
ang edukasyon sa atong unang ginikanan nagsugod dayon. Gipapahawa
sila sa ilang harding puluyanan ngadto sa gubot nga palibot aron didto
sila mamatay. Nakaangkon sila didto ug nagkalain laing dili maayong
element nga gisulti “ mga sampinit ug mga kadyapa; ug magakaon ka
sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong magakaon
ikaw sa tinapay, hangtud nga mopauli ka sa yuta; tungod kay gikan niini
gikuha ikaw; kay abog ka, ug sa abog ikaw mopauli.”—Gen. 3: 17-19 ■

Ikaduhang Bahin
Ang Resulta
Ikaduhang Bahin— ANG DISENYO SA DIYOS sa pagmugna
Ang Resulta Niya sa atong unang ginikanan mao nga
sila ang mamahimong giliwatan sa tibook
“Kay ang iyang kasuko kaliwatan. Nasayod usab ang Diyos nga aron
umalagi lamang; Ang ang mga anak ni Adan makahibalo gayud
iyang kalooy alang sa kaniya ug magangkon ug tinud anay nga
tibook kinabuhi: Ang pagdayeg sa iyang sumbanan sa maayo ug
paghilak mopabilin dautan, sila, bisan pa si Adan, kinahanglan
sa kagabhion, Apan makakat-on pinaagi sa kasinatian ang
ang kalipay moabut sa teribleng resulta sa pagkamasinupakon, ug
kabuntagon.” sa ulahi ang panalangin nga ibubo kanila
pinaagi sa iyang gugma. Mao, nga ang
—Psalm 30:5 Magbubuhat nagdesinyo nga ang tanang
kaliwat ni Adan mahiadto sa kamatayon
uban kaniya. Gisulat ni Pablo, “Busa,
maingon nga ang sala misulod sa kalibutan
pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala,
ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang
mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nakasala man”—Rom. 5:12
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MIHAMPAK ANG KAMATAYON SA TANAN

Sa unom ka libo ka tuig ang tawhanong kaliwat, nga gisilotan
sa kamatayon tungod sa sal, nagpasayasaya sa dautan, ug diha sa
kasinatian nakat-on sa teribling resulta sa pagkamasinupakon. Ang binhi
sa kamatayon makita diha sa katawhan, bata ug tigulang, diha sa dili
maihap nga kaluyahon ug mga sakit sa lawas ug hunahuna. Ang tanan
bata ug tigulang wala makalingkawas niining kamatayon—ang mga
puya kalagmitan mahulog diha sa kaaway sa bata pang panuigon nga
wala gani makasabot kon unsay gakahitabo sa ilang palibot. Tingali,
ang uban nabuhi hangtod sa “hinog ug hingkod na nga panuigon” ug sa
katapusan matugyan nagdto sa kamatayon nga nagpaabot kanato tanan.
Dili lamang pinaagi sa sakit ang katawhan dalhon ngadto sa lubnganan,
pero sa gisaysay na sa unahan, ang kaguliyang sa kinaiyahan nagdugang usab
sa mao nga proseso, sama sa mga aksidente, ug ang kapintas sa tawo sa usa’g
usa diha sa giyera, krimen, ug daghan pang klaseng tawhanong kagubot.
Sulod sa kinatibuk-an sa mga kapanahunan, ang Diyos wala
manginlabot sa dakong kaaway ang kamatayon. Kini nagpasabot
wala niya pugngi ang tawhanong kaliwat sa pagsunod sa ilang gusto
nga dalan, o kaha nanginlabot sa pagpaimplemetar sa sentensyang
kamatayon, para ang uban maprotektahan ug ang uban dili.
Mapasalamaton kita, nga ang dakong disenyo sa Diyos wala
matapos sa kamatayon sa tawhanong kaliwat, kay pinaagi kang
Kristo Hesus, ang Manluluwas, naghatag siya ug probisyon para
sa tanan nga bangonon gikan sa kamatayon ug ipaghiuli ngadto sa
kahingpitan sa kinabuhi. Gisulat ni Pablo, “Kay maingon nga pinaagi
sa usa ka tawo miabut ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo
nahiabut ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha
kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang
Cristo ang tanan mangabuhi.” (I Cor. 15:21,22) Kini nga probisyon sa
kinabuhi gibase sa mismong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo.
Siya miingon, “Ako mao ang buhing tinapay nga nanaug gikan sa
langit; bisan kinsa nga mokaon niining maong tinapay, siya mabuhi
sa dayon; ug ang tinapay nga akong igahatag alang sa kinabuhi sa
kalibutan mao ang akong unod.” (Juan 6:51) Mao kini siya nga rason
nga si Hesus natawo niini nga kalibutan isip tawhanon.—Heb. 2:9,14
Sa paghulagway sa kahan-ayan diin si Hesus nahimong Manluluwas
sa kalibutan pinaagi sa iyang kamatayon, ang Bibliya nigamit sa pulong
“lukat,” nga matod pa sa Griyegong pinulungan diin kini siya gihubad,
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nagpasabot “tukmang presyo.” Si Hesus perpekto nga tawo, bisan si
Adan perpekto nga tawo sa wala pa siya makasala. Busa, sa kamatayon
si Hesus nahimong tukmang presyo para sa gibawing kinabuhi ni
Adan. Kay ang tanan nawad an sa kinabuhi pinaagi kang Adan, busa
ang tanang katawhan gilukat gikan sa kamatayon pinaagi kang Kristo.

MATARONG UG DILI MATARONG

Sa tukmang panahon sa Diyos, ang tanan pagabangonon gikan sa
paghikatulog nga kamatayon. Gisultihan kita ni Pablo nga adunay
“pagkabanhaw sa nangamatay, matarong man o dili matarong.” (Buhat
24:15) Matood, sa tibook kapanahunan, samtang ang sala ug kahakog
ang maghari, adunay mga halangdon nga kababayenhan ug kalalakihan,
tungod sa ilang pagtoo ug pagsunod sa balaod sa Diyos katarong, ang
gitawag ni Pablo nga “matarong.” Hinoon, kini usab sila gitugtan nga
mag antus, bisan usab sama kang Job, dili tungod kay sila gisilotan,
kon dili sa pagsulay ug pagandam pa gayud kanila para sa dalayegon
nga posisyon nga gidesinyo sa Magbubuhat para kanila sa umalabot.
Aduna usab minilyon milyon nga mga halangdon ug buotan nga mga tawo
sa tanang kapanahunan nga walay pagtoo sa Diyos. Usa sa rason wala nilay
pagtoo sumala sa ilang nakita nga ang mga inosente nag antus ingon man
ang mga makasasala. Wala nila masabtan ngano nga ang puya gitugtan nga
mamatay. Wala nila masabti ngano nga ang mahigugmaon, gamhanan nga
Diyos uban sa kamatooran nga daghan, bisan dili nila tinuyo nga makasala,
naga antus sa sakit, sakit sa pangisip ug nagka lain laing katalagman
nga atong mahunahunaan. Kon nasayran lang sa mga walay pagtoo
ang kinaatibuk-ang plano sa Diyos, masabtan nila ang mga panghitabo.
Daghan sa mga nag angkon nga mga tomotoo sa Kristyanismo,
nga nagakasubo sa mga pag antus nga gakahitabo sa ilang palibot,
nagatoo nga ang tanang namatay nga wala motoo maga antus sa waly
katapusan sa kalayo sa impyerno ug asupri. Kini nga mapasipalaong
pagtudlo nagtabang nga modaghan pa ang mga wala motoo, ka
yang mga husto nga rasonableng hunahuna dili makatoo nga ang
Diyos sa gugma maka tortyur sa iyang mga binuhat. Ang maong
kapintas gani sukwahi man sa balaod sa mga sibilisadong katawhan.

KATAWHAN ANG MAKAGANANSYA

Ang kamatooran nagpakita mismo nga gamay lang sa tanang kapanahunan
ang nakabentaha diha sa ilang kasinatian uban sa dautan. Gani, daghan,
ang nahimong wala motoo niini. Ato kini siyang masabot, ug kon atong
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ibase ang atong konklusyon sa limitadong abilidad ug panan-awan sa
tawo, walay makatagbaw nga tubag kon ngano nga gitugtan sa Diyos ang
dautan. Sa limitadong panglantaw sa uban, ang kamatayon maoy katapusan
sa pagkabuhi. Sa uban mao kini ang katapusan sa tanang oportunidad
nga makahibalo ug makaganansya gikan sa nangaging kasinatian. Kini
nga panglantaw hinoon, walay makita nga suporta diha sa Bibliya.
Sa ato nang nakita, sumala pa sa Bibliya, kadtong nahikatulog
diha sa kamatayon pagabangonon ug mahatagan ug oportunidad
nga makaganansya gikan sa mga kasinatian sa karon nga
kinabuhi. Sama sa panghitabo karon, ang mga kalisod ug pag
antus masabtan ug madayeg lamang sa kaulahiang adlaw.

ADUNAY “PAGMAYA SA KABUNTAGON”

Sa kaso ni Job, samtang wala niya masabti ngano nga gitugtan sa
Diyos nga siya mag antus, apan, pagkahuman sa iyang kasinatian,
makaingon siya, “ Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa
pagpamati sa igdulungog; Apan karon, nakita ko ikaw sa akong mata.”
(Job 42:5) Kon ang kasinatian sa pag antus ug kamatayon matapos na,
ang ilang sayop nga panglantaw ug pagsabot sa Diyos matul-id na ug
malipay sila mahibalo sa maparaygon ug mahigugmaong probisyon
nga gihatag Sa Diyos kanila pinaagi kang Kristo, ang Manluluwas, nga
milukat gikan sa kamatayon. Ibalik sila sa kahingpitan sa kinabuhi,
kon, sa kahayag niining matood nga kahibalo sa Diyos, mosunod
sila Kaniya pinaagi sa pagsunod sa sumbanan sa husto ug sayop.
Gisulat sa salmista sa atong sugod nga teksto, “Ang paghilak mopabilin
sa kagabhion, Apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.” (Ps. 30:5) Kini nga
“gabii” sa sala, kaguol ug kamatayon nagsugod sa pagsupak sa tong unang
mga ginikanan, ug nan gabii gayud siya sa paghilak. Ang kaguol nga giantus
sa tawhanong kaliwat mapait, ug daghan nga anaa sa kalisod gakatingala
kon ang Diyos aduna o wala bay kalooy, o kaha anaa ba gayud Diyos.
Pero, adunay kabuntagon sa pagmaya para sa tawahanong kaliwat!
Kana nga kalipay sa kabuntagon moabot diha sa gipasabot sa Kasulatan
nga “ Apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa
pagkamatarung mosubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako;
ug kamo manggula, ug managlumpat sa kalipay maingon sa mga nating
baka sa toril.” (Mal. 4:2) Si Hesus mao ang mahimayaong Adlaw sa
Pagkamatarong, ang bag-ong adlaw sa panalangin nga iyang buhaton mao
ang magdala sa pagestablisar sa iyang gingharian, nga mao ang pamunuan
sa katarong nga gisulti na sa mga propeta sa pagsugod pa lang sa kalibutan.
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Uban ni Hesus nga modumala sa iyang gingharian mao ang iyang matinudanong sumusunod—kadtong nag antus ug namatay uban kaniya. Si Hesus
nagpakamatay nga maayo para sa dautan. Mao usab, ang iyang sumusunod
boluntaryong mag antus ug mamatay uban kaniya, ug pagadayegon sa
kinatas-an sa tanang espirituhanong kinabuhi, para makadait uban kang
Hesus sa paghari sa iyang gingharian. Si Hesus miingon sa iyang mga
disipulos, “ Moadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo. Ug sa
mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako
pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga diin
gani ako atua usab kamo.” (Juan 14:2,3) Gisulti usab sa Kasulatan nga
kini sila mabuhi ug magahari uban kang Kristo sa usa ka libo ka tuig, nga
gibangon gikan sa kamatayon diha sa “unang pagkabanhaw.”—Rev. 20:6
Si Kristo ug ang iyang mga sumusunod, ang gamay’ng panon, mao ang
dili makitang maghari sa kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig sa iyang
gingharian. (Lukas12:32) Sila ang paga representahan dinhi sa yuta sa
laing grupo nga matinud-They will be represented here on earth by another
group of God’s faithful servants, each one of whom proved loyal to God
under adversity during the ages preceding the coming of Jesus. These, as
the Bible tells us, will be made “princes in all the earth.” (Ps. 45:16) This
group will consist of the ancient and worthy servants of God of past ages,
beginning with righteous Abel. It will include such outstanding figures
as Abraham, Moses, David, Elijah, Daniel, and all God’s holy prophets.
These “princes in all the earth” will be awakened from death in the
resurrection, and for a thousand years will be the representatives
of the divine Christ among men. What a wonderful governmental
arrangement this will be! It will establish universal and lasting peace,
which man in his selfishness has been unable to do. The divine
head of this government, who is Christ, is referred to in prophecy
as “The Prince of Peace,” and we are assured that “of the increase
of his government and peace there shall be no end.”—Isa. 9:6,7

ANG BALAY SA DIYOS

Sa Micah 4:1-4, ang gingharian ni Kristo mao ang gipasabot nga “balay”
sa Diyos--- kini nga balay naglakip kang Hesus ug niadtong kinsa tungod
sa ilang pagka matinud-anon sa pagsunod nila sa mga lakang ni Kristo,
usab gibayaw ngadto sa langitnong kahimayaan isip mga anak sa Diyos.
Kini nga propesiya mabasa, “Apan sa ulahing mga adlaw mahitabo,
nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukoron ibabaw sa kabukiran,
ug pagabayawon ibabaw sa kabungtoran ug ang mga katawohan
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magaganayan ngadto kaniya. Ug daghang mga nasud nga mo-adto ug
moingon: Umari kamo, ug mangadto kita sa bukid ni Jehova, ug ngadto sa
balay sa Dios ni Jacob; ug siya magatudlo kanato sa iyang mga dalan, ug
kita magalakaw sa iyang mga alagianan. Kay ang kasugoan mogula gikan
sa Sion, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem; Ug siya magahukom
sa kinataliwad-an sa daghang mga katawohan, ug magahusay mahitungod
sa kusganong mga nasud sa halayo: ug ang ilang mga pinuti himoon nila
nga mga lipya-sa-daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga
galab; ang nasud dili na mobakyaw sa iyang espada batok sa laing nasud,
ni makakat-on pa sila sa gubat. Apan sila manlingkod ang tagsatagsa ka
tawo ilalum sa iyang parras ug ilalum sa iyang kahoy-nga-igos; ug walay
magahadlok kanila: kay ang baba ni Jehova sa mga panon nagsulti niini.”
Ang karaang nasod sa Israel, diin kini nga propesiya unang
gitugon, gidumalahan didto s abukid. Mao kadto ang bukid sa Sion
sa Herusalem, mao nga ang Diyos naga gamit sa iyang pag sulti niini
nga propesiya mahitungod sa gingharian sa Mesiyas, ug sa iyang
mga saad sa panalangin nga maghatag ug kaseguroan sa katawhan.
Ang “bukid sa Diyos” mao ang gingaharian sa Diyos, nga nakasentro
kang Kristo, ug girepresentaran sa “Sion” niini nga propesiya.
Atong mamatikdan nga ubos sa kamanduan niini nga gingharian
ang katawhan makaila sa pamaagi sa Diyos. Ang kinatibuk-ang
panahon sa gingharian ni Kristo mao ang panahon sa kahibalo,
pagtoon. Niini nga propesiya, usa sa mga resulta nga makat-onan mao
nga ang katawhan makat-on nga wala nay giyera. Ug mahitabo na
nga ang mensahe sa anghel “kalinaw sa kalibutan” mahitabo na. Ang
Prinsipe sa Kadait mao na ang labaw nga maghari. Lukas 2:13,14

UBOS SA PARRAS UG KAHOY NGA IGOS

Dugang pa, aduna unyay seguridad sa ekonomiya. Kini siya
gisimbolohan diha sa propesiya pinaagi sa paghatag ug kasegurohan
nga kada tawo magpuyo ubos sa kaugalingon niyang parras ug
kahoy nga igos. Daghan sa mga pag antus sa kalibotan sa tibook
kapanahunan nag gumikan sa kakulangon sa pagkaon, bisti ug
kapasilongan. Bisan karon minilyon milyon sa tawhanong kaliwat
ang nabuhi nga kulang sa pagkaon, walay halos bisti, ug walay balay.
Apan kining tanan matul-id unya sa panahon sa gingharian ni Kristo.
Dili lamang ang kalinaw ug seguridad ang gisaad nga mga panalangin
ngadto sa mga ubos sa iyang pagdumala sa “bukid sa balay sa Diyos.” Gisualt
ni Isaias, “Ug niining bukira si Jehova sa mga panon magahimo alang sa
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tanang mga katawohan ug usa ka kombira sa matambok nga mga butang,
usa ka kombira sa mga vino nga pinalugdang, sa mga butang nga matambok
nga puno sa utok, sa mga vino nga pinalugdang nga maayong pagkaitus.
Ug iyang pagagub-on niining bukira ang takuban nga nagatabon sa tanan
nga mga katawohan, ug ang pandong nga nabuklad ibabaw sa tanan nga
mga nasud. Gilamoy niya ang kamatayon hangtud sa walay katapusan; ug
ang Ginoo nga si Jehova mopahid sa mga luha gikan sa tanang mga nawong;
ug ang kaulaw sa iyang katawohan pagakuhaon niya gikan sa halayo sa
tibook nga yuta: kay si Jehova maoy nagsulti niini. Ug pagaingnon niadtong
adlawa: Ania karon, kini mao ang atong Dios; kita nanaghulat kaniya
ug siya magaluwas kanato: kini mao si Jehova; kita nanaghulat kaniya,
mangalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan.” —Isaias 25:6-9
Dugang niining “kombira sa mga matambok nga mga butang” nga
gipasalig sa propesiya kanato ipakaylap para sa katawhan diha sa umalabot
nga gingharian sa Mesiyas, gipahibalo usab kita nga ang tabon ug kurtina
nga gitabon sa mga nawong sa katawhan kuhaon na. Kini siya tataw nga
gahisgot sa simbolikanhong kurtina nga maoy nakapugong sa katawhan
nga makita ug mailhan ang Diyos sa iyang matood nga kahayag. Lain
pang propesiya ang giingon nga “l be removed. This clearly refers to
a symbolic curtain which hinders the people from seeing and knowing
God in his true light. Another prophecy says that then “Unya ang mga
mata sa mga buta mangabuka, ug ang mga igdulungog sa mga bungol
makadungog.” (Isaias 35:5) Kadtong mga litiral nga mga buta makakita
na pagbalik, ug kadtong mga espirituhanong buta maka angkon na unya
ug matood nga panan-awon sa Diyos ug sa iyang mahimayaong kinaiya.

ALL EVIL TO BE DESTROYED

Sa samang panahon sa gingharian ni Kristo, atong mabasa, “Dili
nila pagadauton ni pagagub-on ang tibook ko nga bukid nga balaan;
kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova, ingon sa mga tubig nga
nagatabon sa dagat.” (Isa. 11:9) Ug sa ingon wala nay pag antus ug
kamatayon nga maoy resulta sa pagpakasala ni Adan. Mao kini siya
ang panahon nga ang mga anak mabuhi pag usab pinaagi ni Kristo.
Ang pagpatay inong man usab ang nagka lain laing kalamidad dili na
pagatugotan. Ang malinawon ug mauswagon nga kahimtang nga maoy
gusting makita sa tanan maanaa na tungod “kay ang yuta mapuno sa
kahibalo kang Jehova, ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat.”
Gipasalig pa gayud sa Diyos kanato nga, “Gilamoy niya ang kamatayon
hangtud sa walay katapusan; ug ang Ginoo nga si Jehova mopahid sa mga
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luha gikan sa tanang mga nawong.” Isaias 25:8 Pagka mapanalanginanong
pasalig kini kanato! Gisulat ni Pablo nga si Kristo maghari hangtud
nga ang tanang kaaway mahimutang sa ilawom sa iyang tiil ug “ Ug
ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon.” (I Cor.
15:25,26) Ang resulta unya niini gihulagway sa Pinadayag 21:4, nga
atong mabasa, “Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga
mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay,
ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.”

UNANG KASINATIAN SA MAAYO

Didto unya sa paghari ni Kristo madawat ni Adan ug iyang mga anak sa
kinatibuk-an ang unang matood nga kasinatian sa “maayo.” Mao kini siya
ang magkumpleto sa ilang kahibalo nga adunay kalabutan sa kamatooran
ug kamahinungdanon sa mga sumbanan sa husto ug sayop. Bisan tuod
perpekto siya sa pag umol kaniya, si Adan kulang ug kahibalo gikan sa
kasinatian nga magpugong kaniya sa iyang pagpakasala. Si Job nagpabilin
ang iyang integrida atubangan sa ubos sa pagsulay, bisan pa niana
gikinahanglan usab niya nga masinati ang dautan ug maluwas siya gikan
niini para “makita” niya ang Diyos. Si Adan ug ang iyang kaliwat sa ingon
usab nga kaagi “makakita” sa Diyos isip resulta sa ilang mga kasinatian.
Ang Diyos nga ila nang makita ug maila mao kadtong ilang dugay na
nga gipangandoy nga ilang masabtan ug alagaran. Ilang maila ang bili
sa mga kasinatian nga ilang naagian. Sa pagsabot nila sa matood nga bili,
ilang maamgohan nga ang hamubo nga panahon sa kalisdanan nga ilang
naagian samtang diha pa ubos sa silot sa kamatayon halayo ra kaayo kon
itandi sa walay katapusang kalipay nga naghulat kanila sa unahan ubos sa
balaanong gugma. Dili katingalan nga makaingong sila, The God they will
then see and know will be the one they have longed to understand and to
serve. They will recognize the value of the experiences through which they
have passed. Understanding real values, they will realize that the few short
years of hardship through which they passed while under condemnation
to death were as nothing compared with the eternity of joy then stretching
out before them under the panoply of divine love. No wonder they will
then say, “Ania karon, kini mao ang atong Dios; kita nanaghulat kaniya
ug siya magaluwas kanato: kini mao si Jehova; kita nanaghulat kaniya,
mangalipay kita ug managmaya diha sa iyang kaluwasan.” Isaias 25:9
Sa katapusan sa mapait nga kasinatian nga naagian ni Job, gibalik kaniya
ang iyang panglawas, ug ang iyang pamilya gibalik usab kaniya. Kini
siya naghulagway sa dakong pananalangin nga nagpaabot sa katawhan
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sulod unya sa paghari ni Kristo. Gitawag kini ni Pedro ug “paghiuli sa
tanang butang, “ nga iyang gideklarar, nga gisulti “sa baba sa tanang
mga balaang propeta sukad sa pagtukod sa kalibutan.”—Acts 3:20,21
Ang deklarasyon ni Pedro mahitungod sa paghiuli sa tawhanong
kaliwat ngadto sa kinabuhi nagsumikad sa milagro nga iyang gihimo sa
pag –ayo sa usa ka tawo nga bakol sukad pa sa iyang pagkatawo. Sulod
sa “panahon sa paghiuli,”ang tanang bakol makalakaw, ug ang tanang
mga sakit ayohon pinaagi sa “Adlaw sa Pagkamatarong,” nga mosubang
“nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako.”—Isaias 35:6; Mal. 4:2
Ug sa atong nakita, kini nga mahigugmaong probisyon para sa tawhanong
kaliwat naglangkob niadtong nahikatulog diha sa kamatayon. Kini siya, sa
kamatooran, mao ang yabe para masabtan ngano nga gitugtan sa Diyos ang
dautan, kay kini siya nagpasabot nga ang iyang panglantaw sa tawhanong
kasinatian wala nagadepende sa hamubo nga kinabuhi sa tawo karon.
Ang Diyos nagtan-aw sa kasinattian sa tawo diha sa sala ug kamatayon,
hinoon, isip usa ka leksyon diin, sa kabanhawan, makomparar sa tanang
“maayo” nga ipatagamtam unya dayon sa katawhan, kangng “piging sa
mga tambok nga butang” nga iya unyang ipakaylap sa tanang kanasuran.

PANAHON SA PAGTOON

Kining umalabot nga panahon sa panalangin gihulagway usab sa
Bibliya nga usa sa paghukom o pagsulay. Gisulat ni Isaias nga kon ang
paghukom sa Diyos mahitabo na sa yuta, “ang lumulupyo sa kalibutan
makaila na sa katarong.” (Isaias 26:9) Ang tanang walay kaangayan
karon mahusto na unya. Kadtong mga nagsupak sa Diyos ug iyang
balaod sa ilang kabubut-on, ug dili makataronganon ang pagtratar
sa ilang isig katawo, maka angkon unya ug angayan nga disiplina
nga gidesinyo para matul-id ang dautang binuhatan. Ang tanang mga
panghitabo karon nga adunay kalambigitan sa kada usa maoy hatagan
ug pagtagad, nan kini sila pagasilotan o di kaha mapananalanginan..
Bisan kadtong nangamatay nga puya pagabangonon, motobo ngadto
sa kahingkod, ug makaangkon ug oportunidad nga matagamtam ang
panalangin sa Diyos. Sa makadasig nga saad ngadto sa mga inahan
nga nawad-an sa ilang mga anak diha sa kamatayon, atong mabasa,
“Mao kini ang giingon ni Jehova: Usa ka tingog nadungog didto
sa Rama, ang pagminatay, ug ang mapait nga paghilak, si Raquel
naghilak tungod sa iyang mga anak; midumili siya nga pagalipayon
tungod sa iyang mga anak, kay sila wala na man. Mao kini ang
giingon ni Jehova: Pugngi ang imong tingog sa paghilak, ug pugngi
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ang imong mga mata sa pagpatulo sa mga luha; kay ang imong buhat
pagabalusan, nagaingon si Jehova; ug sila moanhi pag-usab gikan
sa yuta sa kaaway. Ug adunay paglaum alang sa imong kaugmaon,
nagaingon si Jehova; ug ang imong mga anak moanhi pag-usab sa ilang
kaugalingong utlanan [mabuhi pagusab sa kalibutan].”—Jer. 31:15-17
Tungod sa tinood nga kasinatian nga matagamtaman tali sa maayo ug
dautan, ang kada usa makahimo ug maalamaon nga desisyon kon angay
ba o dili nga pillion niya ang maayo ug mabuhi hangtud sa kahangturan
o pillion ang dautan ug silotan pag usab sa kamatayon---kamatayon nga
wala nay kabanhawan. Si Kristo mao na dayon ang Harin supremo sa iyang
gingharian, ug siya ang supremong Maghuhukom. Gitawag siya ni Pedro
ug “Propeta” ug nagpahibalo kanato nga “Usa ka profeta gikan sa inyong
kaigsoonan igapatindogg sa Ginoong Dios alang kaninyo, maingon sa
iyang pagpatindog kanako. Magpatalinghug kamo kaniya sa tanan nga
iyang igasulti kaninyo.Ug ang tanan nga magadumili sa pagpatalinghug
sa maong profeta pagapoohon gikan sa katawhan.”—Buhat 3:22,23
Sulod niining kagabhion karon sa sala ug kamatayon, ang tanan mamatay--tomotoo ug dili. Pero sa panahon sa pagdumala ni Kristo kadto lamang
masinugtanong misupak sa kasugoan sa Diyos ang paphaon. Ang tanan
nga nabilin magpabilin nga mabuhi ug motubo ngadto sa kahingpitan.
Ug sila magpadayon nga matinud-anon, mamahimo silang perpektong
tawo ngadto sa umalabot nga kapanahunan sa kalipay ug kinabuhi “uban
ang pag-awit alang sa Sion; ug ang kalipay nga walay katapusan anha
sa ibabaw sa ilang mga ulo: sila makadawat sa kasadya ug kalipay,
ug ang kasubo ug ang pagpanghupaw mangahanaw.”—Isaias 35:10 ■
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Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Leksyon para sa Agosto 4, 2013

Kapistahan Sa Mga Payag
Yabeng Bersikulo: “Ug
ang tibook katilingban nila
nga nanghibalik pag-usab
gikan sa pagkabinihag
nanaghimo sa mga payag,
ug nanagpuyo sa mga
payag: kay sukad sa mga
adlaw ni Josue, ang anak
nga lalake ni Nun hangtud
niadtong adlawa, wala
maghimo sa ingon ang mga
anak sa Israel. Ug may
daku kaayong kalipay.” —
Nehemias 8:17

Ang paghibalik sa mga nahaunang Hudio
nga mga binihag gikan sa pagkabinihag sa
Babilonia ngadto sa Jerusalem nailawom
kini sa pagpangulo ni Zorobabel, kinsa
nagdumala sa pagtukod pag-usab sa
templo. Mga pipila ka tuig ang nakalabay,
si Esdras, usa ka eskriba ug pari, nahiabot
sa balaang siyudad uban sa ikaduhang
grupo sa mga Judio ug nag-establisar ug
halapad nga kabag-ohan. —Esdras 3:813; 9:5-15; 10:18-44

Lain nga matinud-anon nga sulugoon
sa Dios, si Nehemias, ang sunod nga
nakadawat ug mando gikan ni Haring
Artajerjes nga mobalik ngadto sa
Piniling Sulat: Nehemias Herusalem ug, sulod sa magubot nga mga
8:1-18
panahon, natapos ang pagtukod pag-usab
sa mga kuta nga nagpalibot sa dakbayan
diha sa iyang kapasidad isip gobernador. (Nehemias 2:9-6:19) Sa tibuok
panahon sa pagkabinihag sa nasod sa Israel sa Babilonia, ang naandan
nga pagbasa sa Kasulatan diha sa kadaghanan wala na kini nahimo ingon
nga gisugo sa Dios. —Deuteronomio 31:9-12
“Ug ang tibook katawhan nanagkatigum sa ilang kaugalingon sama
sa usa ka tawo lamang ngadto sa halapad nga dapit nga diha sa atbang
sa ganghaan sa tubig; ug sila namulong kang Esdras nga magsusulat sa
pagpadala sa basahon sa Kasugoan ni Moises, nga gisugo ni Jehova sa
Israel. Ug gidala ni Esdras nga sacerdote ang Kasugoan sa atubangan sa
katilingban, mga lalake ug mga babaye, ug ang tanan nga makadungog
nga adunay pagsabut, sa nahaunang adlaw sa ikapito ka bulan. Ug siya
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nagbasa gikan niana didto sa atubangan sa halapad nga dapit nga diha
sa atbang sa ganghaan sa tubig sukad sa sayo sa buntag hangtud sa
kaudtohon, sa atubangan sa mga lalake ug sa mga babaye, ug niadtong
mga makasabut; ug ang mga igdulungog sa katawohan andam sa
pagpamati sa basahon sa Kasugoan. —Nehemias 8:1-3
Human natudloan sa Pulong sa Dios, ang pasiunang tubag sa mga tawo
mao ang paghilak. Nakaamgo sila nga sila gikastigo gumikan kay napakyas
sila sa pagtuman sa langitnong kasugoan kauban sa ilang kasabotan nga
pakigrelasyon sa Dios. Si Nehemias ug sila nga nagpahigayon sa mga
kalihokan ubos sa iyang pagdumala nagpahamatngon sa mga tawo nga
dili magsubo. Hinuon, gisultihan niya sila nga maglipay ug magpasalamat
sa Dios alang sa mga panalangin nga maila ingon nga resulta sa ilang
mabasolon nga kinaiya ug nagresolba nga motuman sa Iyang mga
kasugoan sa umaabot. —Bersikulo 9-12
Sa pagkasunod nga adlaw mao ang panahon sa usa ka tinuyo nga pagtuon
alang sa mga pangulo, ang mga pari ug mga Lebita kinsa nakakaplag sa
mga kasugoan sa balaod ni Moises mahitungod sa kapistahan sa mga
payag [o tabernakulo] nga pagahimoan unya sa sulod niadtong bulana.
—Bersikulo 13-15
Ang atong Yabeng Bersikulo nagdeklarar sa espiritu sa pagkahigmata
nga nituhop sa tibuok katiguman sa mga tawo samtang ilang gibalik
ang naandan nga buluhaton sa kapistahan ug pagsimba diha sa mga
payag sa sulod sa pito ka adlaw samtang nagahinumdom uban ang
pagkamapasalamaton sa mga panalangin sa Dios sa pagluwas sa ilang
nasod gikan sa kaulipnan sa Egipto ngadto sa gisaad nga yuta mga pila
na kagatos ka tuig ang nilabay.
Sa kasamtangang panahon, ang mga konsagradong sumusunod ni
Kristo usahay mobiya sa ilang naandan nga puloy-anan ug magtigum
aron sa pagtuon sa Pulong sa Dios, usahay sa sulod sa pila ka mga
adlaw. Bisan kanus-a nga posibleng panahon, pahimuslan ta kining mga
kahigayonan alang sa paghagit sa usa’g usa ngadto sa paghigugma ug sa
mga maayong binuhatan pinaagi sa pagkamatinud-anon diha sa pagtigum
sa mga panahon niana nga balaan nga pagkatigum. —Hebreo 10:24,25 ■

Ang Banagbanag

21

Agosto 2013

Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Leksyon para sa Agosto 11, 2013

Komunidad Sa Paghinulsol
Yabeng Bersikulo: “Ug
ang kaliwat sa Israel
mingbulag sa ilang
kaugalingon gikan sa
tanang mga lumalangyaw,
ug nanagtindog ug
nanagsugid sa ilang mga
sala, ug sa mga kadautan
sa ilang mga amahan.” —
Nehemias 9:2
Piniling Sulat: Nehemias
9:2,6,7,9,10,30-36

Human sa pagsaulog sa kapistahan
sa Tabernakulo, ang mga anak sa Israel
nagtipon ug nagtigum sa mapaubsanong
pagbasol aron sa pag-ila sa mga sala nga
ilang nabuhat. (Nehemias 9:1) Ang atong
Yabeng Bersikulo nagpaklaro nga ang
mga katawhan wala lamang naghinulsol sa
ilang kaugalingong mga sala apan ang mga
kalapasan usab sa ilang mga katigulangan
kinsa nahimong masinupakon sa mga
kasugoan sa Dios.

Unya ang mga pangulo ug mga Lebita
nanguna sa mga Israelita sa pagsimba, sa
pag-ampo ug pagdayeg, pagbayaw sa kahalangdon ug pagkamaayo sa
Dios, kinsa nipili kang Abraham ug naghimo ug kasabotan uban kaniya
ug sa iyang mga kaliwat. (Bersikulo 4-8) Dayag kaayo nga ang usa ka
tinud-anay nga espiritu sa kabag-ohan ang nasinati sa mga katawhan.
Ilang gisubay kung giunsa pagdungog sa Dios ang mga pag-antos sa
ilang mga katigulangan samtang atoa pa sila sa ehiptohanong kaulipnan
ug paghatod kanila sa kaluwasan pinaagi sa Pulang Dagat. Ilang
gihinumdoman kung giunsa sila paggiya sa tibuok nila nga pagpanaw
sa kamingawan ug nag-establisar ug kasabotan uban kanila pinaagi kang
Moises. —Bersikulo 9-15
Ang mga Israelita usab nag-ila sa pagkamasuklanon sa ilang mga
ginikanan maingon man usab ang kaluoy sa Dios ngadto kanila. “Apan
sila ug ang among mga amahan nanagpagarbo, ug nanagpatikig sa ilang
liog, ug wala mamati sa imong mga sugo, Ug nanagdumili sa pagsugot,
ni managpalandong sila sa imong mga katingalahan nga imong gibuhat
sa taliwala nila, apan nagpatikig sa ilang liog, ug sa ilang pagsukol
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nanagtudlo ug usa ka capitan aron sa pagbalik ngadto sa ilang pagkaulipon.
Apan ikaw usa ka Dios nga andam sa pagpasaylo, hupong sa gracia ug
maloloy-on, mahinay sa kasuko, ug madagayaon sa mahigugmaongkalolot, ug wala magsalikway kanila.” —Bersikulo 16,17
Ang pabalik-balik nga kinaiyahan sa Israel diha sa ilang relasyon uban
sa Dios diha sa ilang kanunay nga pagsupil, kompara sa pabalik-balik
nga pagpakita sa langitnong kaluoy, nakatala diha sa hataas nga pagampo sa mga katawhan, nga nakatala sa Bersikulo 18-37. Niini nga pagampo ang mga katawhan niila sa kamatuoran, maingon man ang mga
sangpotanan sa ilang pagkamasuklanon .
Tingali ang labing mahinungdanon nga bahin niini nga pag-ampo
makaplagan diha sa pinaka-kataposan. “Ug ngani tungod niining tanan
kami naghimo ug usa ka matinumanong tugon, ug gisulat kini: ug ang
among mga principe, ang among mga Lebita, ug ang among mga Pari,
nanagtimaan niini.” (Bersikulo 38) Ang mga Israelita determinado nga
mobuhat gayud mahitungod sa tanan nilang mga kalapasan batok sa
Dios pinaagi sa pagresolbar nga magmatinumanon na diha Kaniya gikan
niadtong panahona.
Ang mga sumusunod sa lakang ni Kristo, kinsa nakadawat sa Balaang
Espiritu, nakaamgo nga posible gayud nga dag-on sa sala uban ang
kalagmitan sa labing mangil-ad nga mga sangpotanan. Sa dihang kita
makabuhat ug mga buhat sa pagsupak, gikinahanglan nga sila pagailhon
ug pagabasolan kung kita angayan nga igabalik sa maluluy-on nga pabor
sa Dios. Ang paggamit sa pag-ampo, maingon man ang pagpuno sa atong
mga hunahuna sa mga balaang mga panghunahuna, mahimong epektibo
nga galamiton diha sa pagpugong o paggamyan ang mga panghitabo sa sala
sa atong mga kinabuhi. Si Apostol Pablo gikinahanglan nga mabatokan
ang iyang kanhing pamatasan sa dihang, isip nga si Saulo sa Tarsus, iyang
gilutos ang mga magtotoo sa wala pa nga nahimong miyembro sa lawas
ni Kristo. Ang iyang pagpahimatngon sa mga kaigsoonan sa nahaunang
Iglesia magamit pa gihapon sa kasamtangang panahon alang kanato
maingon nga dugay na kini nga gisulat. “Sa katapusan, mga igsoon,
bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay
butang maayong pamation, kon aduna may kahalangdon, kon aduna may
pagkadalaygon, palandunga ninyo kining mga butanga. —Filipos 4:8 ■
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Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Leksyon para sa Agosto 18, 2013

Ang Pagpahanungod sa Kuta
Yabeng Bersikulo: “Ug
sila nanaghalad ug mga
dagkung halad niadtong
adlawa, ug nagmalipayon;
kay ang Dios naglipay
kanila uban sa dakung
kalipay; ug ang mga
babaye usab ug ang mga
kabataan nanaglipay;
mao nga ang kalipay sa
Herusalem nadungog bisan
ngadto sa halayo.” —
Nehemias 12:43

Ang paghibalik sa mga pari ug mga
Levihanon gikan sa pagkabinihag sa
Babilonia ngadto sa Herusalem usa
gayud ka mahinungdanong aspeto sa pagestablisar pag-usab sa pagsimba sa maong
yuta. Niini nga kapitulo adunay detalyado
nga pagsaysay mahitungod sa daghang
mga tawo ug mga miyembro sa pamilya
nga nahiapil niini nga proseso. —Nehemias
12:1-20

“Ug sa pista sa pagpahanungod sa kuta
sa Herusalem ilang gipangita ang mga
Levihanon sa tanan nilang mga dapit, aron
Piniling Sulat: Nehemias sa pagdala kanila ngadto sa Jerusalem,
12:27-35,38,43 aron sa pagsaulog niini uban ang kasadya
inubanan sa mga pagpasalamat, ug sa
pag-awit; uban sa mga piyangpiyang, mga kinuldasang tulonggon, ug
mga alpa.” (Bersikulo 27) Ingon nga kabahin sa pagpangandam alang
sa pagpahanugod, ang mga pari, mga Levihanon, ug ang katawhan,
maingon man usab ang mga ganghaan ug ang kuta, ang tanan ginaputli.
Kini nga lihok nahiuyon sa laing bahin sa Kasulatan diin nagpahayag
sa pagkakinahanglanon nga mahinlo adisir pa ang makapahimuot nga
pagsimba ikahalad sa Dios. —Bersikulo 30; Salmo 24:3,4
Duha ka grupo sa mga mang-aawit ang gitahasan nga manguna sa mga
lumulupyo sa Herusalem diha sa malipayong pagdayeg, tungod niana
sigurado nga ang kalihokan sa pagpahanungod mahimo nga halandomon
gayud. (Bersikulo 31-42) Ang atong Yabeng Bersikulo nagpakita
sa pagbati nga ilang gibati niini nga higayon daw sa dako nga mga
sakripisyo ang gikahalad. Usa gayud kadto ka kasaulogan sa paglipay ug
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pagpasalamat, dili lang ang mga kalalakehan ang nakasinati, apan lakip
na usab ang mga kababayen-an ug mga kabataan.
Ingon nga resulta sa mainitong tinguha kung diin kini nga kalihokan sa
pagpasig-uli napahigayon, nilampos si Nehemias sa pagtukod pag-usab
sa kuta sa Herusalem. Siya usab, sa pagbuhat sa ingon, nagpabuhi sa
awtoridad sa Balaod ni Moises diha sa mga katawhan, ug gi-establisar
pag-usab ang pagpangalagad sa templo sumala sa langitnong kasugoan.
—Bersikulo 44-47
Pipila sa mga leksyon nga makuha sa mga sumusunod ni Kristo gikan
sa nahaunang sugilanon mao ang pagtamod sa atong mahimayaon nga
Langitnong Amahan. Siya gayud ang labing takos sa atong pagdayeg
ug pagsimba tungod sa Iyang kaluoy ug kaayo sa pagdapit kanato nga
mamahimong kabahin sa Iyang Langitnong pamilya aron panalanginan
ang tanang katawhan sa panahon sa Mesiyanhong Gingharian. Sa
dihang ang tanan nga masinugtanon ug matinumanon nga miyembro
sa tawhanong kaliwat makabalik na gikan sa lubnganan ug makadawat
sa panalangin sa kinabuhi nianang panahona, sila magasadya gayud.
Makit-an na gyud nila ug masabtan ang kadako sa sakripisyo ni Kristo
Hesus maingon man usab, kita, isip lawas ni Kristo, ang atong kalabotan
sa pagtabang sa pagpahibalik sa katawhan ngadto sa kinasingkasing nga
pagkahiusa sa Dios.
Pagka katingalahan gayud sa atong Dios nga aduna man Siyay giandam
nga dagkong mga bahandi, dili lamang alang sa mga matinud-anon nga
miyembro sa lawas ni Cristo, apan alang usab sa matag usa ka miyembro
sa tinubos nga kaliwat kinsa nakaabot diha sa hingpit nga pagtamod
sa atong Magbubuhat ug magasimba Kaniya sa kinatas-an gayud nga
pagsimba diha sa labing matinumanon nga paagi.
Ang kinaiya sa kasingkasing nga angay ipadayag sa tanan nga maalamon
nga mga binuhat, espirituhanon man o tawhanon, sa dihang ang plano
sa Dios hingpit na nga masabtan ug matamod kini sa hingpit gipadayag
pinaagi niini nga mga pulong: “Pagadayegon ko ikaw, Oh Ginoo nga
Dios ko, uban sa bug-os ko nga kasingkasing; Ug pagahimayaon ko ang
imong ngalan sa walay katapusan.” —Salmo 86:12
■
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Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya
Leksyon para sa Agosto 25, 2013

Na-Reporma ang Adlaw sa
Igpapahulay
Yabeng Bersikulo:
“Ug akong gisugo ang
mga Levihanon nga
sila maghinlo sa ilang
kaugalingon, ug nga sila
manuol ug managbantay
sa mga ganghaan aron sa
pagbalaan sa adlaw nga
igpapahulay. Hinumdumi
kini alang kanako, Oh Dios
ko, kini usab, ug luwasa
ako tungod sa pagkadaku
sa imong mahigugmaongkalolot.” —Nehemias 13:22

Sa nabasa gikan sa Balaod ni Moises
nasayran nga ang mga Amonhanon ug mga
Moabnon gidid-an na gayud sa pagsalmot
sa espirituhanong kinabuhi ug pagsimba sa
mga katawhan sa Israel. (Deuteronomeo
23:3,4) Matud pa, ingon nga mga langyaw
kinsa wala nisulod ngadto sa relasyon nga
kasabotan uban sa Dios, dili gayud iapil
nga pagailhon nga kabahin sa komunidad
sa mga Hudio. —Nehemias 13:1-3

Sa dili matino nga panahon human
niadtong
makapahingangha
nga
espirituhanong paghigmata nga gihisgotan
sa atong nahaunang leksyon, si Nehemias
Piniling Sulat: Nehemias nibalik sa iyang mga katungdanan sa korte
13:15-22 sa Persia.
Apan, pagkahuman niadto, siya nibalik
sa Herusalem ug nahibaw-an niya nga si Eliasib nga pari nitugot kang
Tobias, usa ka Ammonihanon, nga makabaton ug puluy-anan sa sulod
sa lugar kung diin nahimutang ang templo. Si Tobias kaniadto nisulay
sa pagpakgang sa buluhaton ni Nehemias sa pagtukod pag-usab sa kuta
palibot sa siyudad. Gitarong ni Nehemias ang sitwasyon pinaagi sa
pagtangtang sa mga butang ni Tobias ug gilimpyohan ang lawak nga
iyang gipuy-an aron ila kining maggamit para butangan sa mga balaan
nga butang sa templo.—Bersikulo 4-9
Dugang pa, gikasab-an ni Nehemias ang mga tawo sa ilang pagpasagad
sa mga Levihanon kinsa kinahanglan nga mobiya sa ilang espirituhanong
pagpangalagad nga may kalabotan sa templo aron sa pagpangita sa
pang-adlaw-adlaw nilang panginahanglanon. Isip resulta sa gibuhat ni
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Nehemias, ang naandan nga paghatag ug ikapulo nahibalik alang sa
pagsuporta sa mga Levihanon, aron sila makapangalagad pag-usab sa
espirituhanong panginahanglan sa mga Israelita.—Bersikulo 10-13
Napanid-an usab ni Nehemias nga ang Adlaw sa Igpapahulay giamongamongan. ang mga langyaw nga magpapatigayon namaligya ug mga
produkto, ug ang mga Hudio nahilambigit usab sa mga buluhatong
pangnegosyo niadtong sagrado nga adlaw. (Bersikulo 15-21) Ang atong
Yabeng Bersikulo nagpakita gayud sa disiplinadong lihok ni Nehimas
kalabotan niining butanga pinaagi sa pagsugo sa mga Levihanon sa
paghinlo sa ilang mga kaugalingon ug nga pagabantayan ang mga ganghaan
sa siyudad aron dili makasulod ang mga langyaw nga magpapatigayon
aron hatagan na ug kataposan ang pagpasipala sa Adlawng Igpapahulay.
Sinugdanan niadtong Iyang unang pag-abot, gipadako ni Kristo ang
Balaod ug nagpaklaro mahitungod sa matuod nga katuyoan sa Dios diha
sa paghatag ug patakaran sa Adlawng Igpapahulay. Si Hesus nitanyag ug
labaw pa sa usa ka adlaw nga Igpapahulay gikan sa lawasnong pagbudlay
alang sa Iyang mga sumusunod. Siya nagahanyag ug usa ka pagpahulay
sa pagtoo alang kanila nga nabug-atan sa gibug-aton sa balaod ug ang
sala nga napanunod gikan kang Adan. “Umari kanako, kamong tanan
nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.” (Mateo 11:28)
Ang matag usa nga matuod nga sumusunod ni Kristo, sibo sa iyang
kahibalo ug pagtoo, makabaton gayud ug kapahulayan. Ang hingpit nga
Adlawng Igpapahulay mahiabot, ingon nga mga magtotoo, gitugyan nato
ang atong tanan sa Dios, gidawat nga malipayon ang gisaad nga paggiya
pinaagi sa “masigpit nga dalan” diin padulong sa Gingharianong mga
kadungganan ug mga panalangin. Busa nipahulay kita gikan sa atong
kaugalingong mga buhat ug mga pagbudlay aron imatarong ang atong
mga kaugalingon. Giangkon nato sa atong mga kaugalingon nga kita
dili hingpit, nagkinahanglan ug Langitnong grasya, ug mapasalamaton
nga modawat sa kaluoy sa Dios nga gipaabot ngari kanato pinaagi sa
pagtubos nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo.
Kini usa gayud ka panalangin alang sa tanan nga nangabuhi nga
makaamgo sa giladmon ug mga kaayohan sa probisyon sa Dios kabahin sa
pagtuman sa Adlawng Igpapahulay, nga karon gituman sa mga matinudanong magtotoo, ug sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian
pagatumanon sa tanan kinsa unya makaila ug mahigugma sa atong
Labawng Magbubuhat.
■

Ang Banagbanag

27

Agosto 2013

Pag-angkon sa Saad ni Cristo—

"Ayaw na kamo pagkahadlok,
gamayng panon"
Ang "Gingharian" mao ang usa sa labing bantog
nga mga hilisgotan sa Bibliya, nga kini gihisgotan
gayud mga sobra sa usa kagatos ka mga higayon sa
diha sa Bag-ong Tugon pa lang daan. Ang daghan
nga paghisgot sa Bibliya mahitungod sa Gingharian
nahulog sa duruha ka kinatibuk-an nga kategoriya
—usa mahitungod sa mga magdumala niini ug ang
laing usa mahitungod sa mga ginsakopan niini.
Ang mga paghisgot sa Kasulatan kabahin sa mga
magdumala sa Gingharian naglangkob ngadto
kanila diin paingon na sa pagtuman sa mga kondisyon kung diin ang usa
makalaom nga makabaton sa ingon niana ka hataas nga katungdanan,
samtang, ang mga paghisgot sa mga ginsakopan sa Gingharian naglangkob
sa daghang mga saad sa mga panalangin sa kalipay ug kinabuhi diin,
pinaagi sa mga ahensiya sa Gingharian, igabubo ngadto kanila.
"Ayaw na kamo
pagkahadlok,
gamayng panon,
kay gikahimutan sa inyong
Amahan ang
paghatag kaninyo
sa gingharian."—
Lucas 12:32

Sa dihang si Hesus niingon, "Ayaw na kamo pagkahadlok, gamayng
panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa
gingharian," naghisgot Siya sa paglaom sa pag-ambit diha sa pagdumala
sa Gingharian. Si Hesus nakigpulong niini sa Iyang mga tinun-an, kinsa
kasagaran kanila niadtong panahona mga natural nga mga kaliwat
ni Abraham. Dugay na nga mga siglo ang nakalabay sa wala pa niini,
nisaad ang Dios sa mga Israelita isip usa ka nasod nga kung sila
magmatinumanon sa Iyang balaod pagahimoon Niya sila nga usa ka
"Gingharian sa mga pari, ug usa ka balaan nga nasud," ug ang mga tinunan ni Hesus, pinaagi sa ilang pagdawat Kaniya ug pagsunod sa Iyang
mga lakang sa pagsakripisyo sa kaugalingon, nagpamatuod sa ilang
pagkaangayan nga manunod niini nga saad.—Exodo 19:5,6
Apan, dili daghan nga atoa sa Israel niadtong panahona diin kanila
"gikahimut-an sa Amahan" ang paghatag sa Gingharian. Ang kadaghanan
nisunod sa pagpangulo sa ilang mga relihiyosong magmamando pinaagi
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sa pagsalikway Kaniya kinsa gipadala sa Dios aron mahimong Hari
sa dugay na nga gisaad nga Gingharian, busa niingon Siya nga ang
Gingharian pagakuhaon gikan kanila ug ihatag sa usa ka nasod nga
"nagapamunga sa mga bunga" sa pagkamatinumanon ug pagkamatarong.
(Mateo 21:43) Unya, si Apostol Pedro niila niini nga bag-o nga "nasod"
diin ang Gingharian igahatag sa dihang nagpadala ug sulat ngadto sa
"mga langyaw nga nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia ug Bitinia," siya nag-ingon "apan kamo mao ang piniling
katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod." Niini si Pedro
nidugang pa gayud, "Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon
katawhan na kamo Niya."—1 Pedro 1:1; 2:9,10
Ang mga paghisgot ni Pedro alang sa mga hentil ng magtotoo kinsa
nahimong mga piniling katawhan sa Dios, "pinaagi sa Iyang Espiritu aron
magmasinugtanon." (1 Pedro 1:2) Ang Kasulatan nagbutyag, sa laing
bahin, nga ang una kanila nga naglangkob sa bag-ong "nasod" kung diin
ang kahigayonan sa pagdumala sa Gingharian gikahatag mao ang mga
magtotoo nga mga Judio. Sa Juan 1:11,12 nabasa nato mahitungod kang
Hesus, "Siya nahiabut diha sa iyang kaugalingon, ngani ang iyang mga
tawo wala modawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang
mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa pagkahimong
mga anak sa Dios." Alang sa "anak" sa Dios pinaagi sa pagtoo ug
pagkamatinumanon kinsa makaambit sa pagdumala sa Gingharian uban
ni Hesus. Si Pablo nisulat, "kon kita mga anak, nan, mga manununod
diay kita, mga manununod sa Dios ug mga isigkamanununod uban kang
Cristo, kon moantus man kita uban kaniya aron pagahimayaon usab kita
uban kaniya. (Roma 8:17) Busa, para niining espesyal nga grupo, ang
usa ka tiunay nga elemento sa ilang pagtubo diha sa "hunahuna ni Cristo"
mao ang pagkamahinungdanon sa pag-angkon sa saad, "Ayaw na kamo
pagkahadlok, gamayng panon."

Pinaagi sa Daghang mga Kasakit

Gitiman-an nato ang mga pulong ni Pablo— "kon moantus man kita uban
kaniya." Mao kini ang usa sa mga kondisyon diin ang mga sumusunod ni
Hesus, Judio man o hentil, makalaom sa paghari uban Kaniya. Sa laing
bahin si Pablo sa iyang pag-awhag sa mga kaigsoonan nga magpadayon
diha sa pagtoo, nagpasabot nga kini pinaagi sa "daghang mga kasakit" nga
kita "makasulod sa Gingharian sa Dios." (Mga Buhat 14:22) Sa pagkagabii
sa wala pa siya gilansang, si Hesus nagsulti ngadto sa Iyang mga tinun-an
sa mao ra gihapon nga butang: "Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan; apan sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan."—Juan 16:33
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Pagka-masaligon gayud nga madungog si Hesus nga nagsulti kanato,
"Ayaw na kamo pagkahadlok," uban ang pagpasabot nga "kay gikahimutan sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian." Ang
pagtanyag kanato sa "ganti sa hataas nga pagtawag" dili usa ka butang
nga supak sa kabubut-on nga pagabuhaton sa atong Langitnong Amahan.
Kini "Iyang gikahimut-an." Gusto Niya nga kita "mabuhi ug maghari
uban ni Cristo," ug gibutang na ang tanang kinahanglanon nga mga
kabtangan ubos sa atong kagahom aron sa paghatag kanato ug katakos
nga mosunod sa mga lakang ni Hesus.—Filipos 3:14; 4:13
Busa "Ayaw na kamo pagkahadlok"! "Tan-awa, paadtoon ko kamo
nga daw mga karnero sa taliwala sa mga lobo," nidugang pa sa pagsulti
si Hesus. Sa samang paagi nga gusto Niya nga kita, kutob sa mahimo nga
"magmaigmat sama sa mga bitin ug magmalumo sama sa mga salampati,"
dili kita angay mabalaka nga basin unya'g tukbon kita sa mga "lubo," kay
sila pagatugotan aron lamang sa paghadlok kanato uban ang kadaotan.
(Mateo 10:16) Kini aron ang atong pagtoo ug pagsalig sa Langitnong
Amahan ug sa Iyang abilidad sa pag-amuma kanato masukod. "Ayaw na
kamo pagkahadlok," tungod kay sa pagkatinuod wala gayud ni binsa nga
makadaot kanato, walay panghitabo o kombinasyon sa mga panghitabo
nga makasakit kanato isip "bag-ong binuhat" basta gibuhat lang nato
kung unsa ang maayo." —1 Pedro 3:13,14
Mahitungod sa pagbansay sa kaigmat sa bitin, "Kinahanglan magbantay
kamo sa mga tawo; kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan,
ug kamo ilang pagahampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga, ug tungod
kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punoan ug sa mga
hari." Pero, "Ayaw na kamo pagkahadlok," "Ug sa diha nga igatugyan
na kamo nila, ayaw kamo pagkalibog kon unsaon ninyo pagsulti o unsay
inyong igasulti, kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo niadtong
taknaa. kay dili man kamo mao ang magasulti, kondili ang Espiritu sa
inyong Amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo." —Mateo 10:17-20
Daghan sa "gamayng panon" sa pagsugod palang sa kapanahonan
[kapanahon sa Maayong Balita o Kristianismo] nakasinati gayud niini
nga aspeto sa paglutos. Tinuod gihapon kini alang sa uban maskin pa
sa kataposan niini nga kapanahonan. Masaligon kita nga kining tanan
nakasinati sa katumanan sa saad sa Ginoo nga ang Amahan, pinaagi
sa Balaang Espiritu anaa kanunay sa paghatag sa gikinahanglanon nga
tabang, aron sa paglig-on kanila, ug sa paghatag kanila ug igasulti aron sa
pagsaksi sa kamatuoran. Kadtong gigamit ang ilang hamobong mahilom
nga panahon aron sa pagtuon ug sa pagpamalandong sa Pulong sa Dios
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mapuno gayud sa maong mensahe, nga pinaagi niini nga madagayaon
nga kabuhong sa ilang mga kasingkasing ang Ginoo magahatag kanila'g
katakos sa pagsulti sa husto nga mga pulong sa kinabuhi ug kamatuoran
ubos sa bisan unsa ug sa tanan nga mga panghitabo.
"Ayaw na pagkahadlok," kay bisan pa ang mga miyembro sa atong
kaugalingong pamilya o panimalay mahimong batok kanato, Siya kinsa
"nahimuot" sa paghatag kanato sa Gingharian magauban kanunay kanato
diha sa atong mga panahon sa kamingaw ug pagsalikway. Tinuod gayud
kini maskin pa nga, "Ang igsoon magatugyan sa iyang igsoon ngadto
sa kamatayon; ug ang amahan magatugyan sa iyang anak; ug ang mga
anak mosupil batok sa ilang mga ginikanan ug magapapatay kanila,"
ug maskin pa nga "pagadumtan kamo sa tanang tawo tungod sa akong
ngalan."—Mateo 10:21,22
"Ayaw na pagkahadlok," ang Ginoo nagaingon kanato, kay ang Amahan
nagasulay lamang sa atong pagkamatinud-anon diha Kaniya. Kini "Iyang
gikahimut-an" ang pagbayaw kanato ngadto sa Langitnong kinaiyahan
aron nga maghari uban ni Kristo, ug gusto Niya nga mapamatud-an diri
kanato aron makita kung nahigugma ba gayud kita Kaniya labaw pa sa
amahan, o inahan, o igsoong babaye, o igsoong lalake, o bisan gani ang
atong kaugalingong kinabuhi. Busa, kita angayang magmatinud-anon,
itugyan ang bisan unsa nga mga kasinatian nga itugot sa Langitnong
gugma. Ang atong pagtoo kinahanglan nga makapahimo kanato nga
mosalig Kaniya, bisan unsa pa ang mahitabo, tungod kay nahibalo man
kita nga "gikahimut-an man sa Amahan" alang niadtong matinud-anon
hangtud sa kamatayon nga makadawat ug korona sa kinabuhi.
Kita, sa laing bahin, dili mangita ug pagpanglutos. "Ug sa diha nga
lutoson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagiw kamo ngadto sa sunod
nga lungsod; kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga dili pa gani
mahurot ninyog libut ang tanang kalungsuran sa Israel, ang Anak sa Tawo
mahiabut na. (Mateo 10:23) Dili usab kita, tumikan sa kahadlok, angay
nga moatras sa pag-atubang sa pagpanglutos. Hinuon, atong hinumdoman
ang pagpahamatngon sa Ginoo nga, "Ayaw na pagkahadlok," kinahanglan
nga mainandamon kita nga moatubang sa bisan unsang mga kasinatian
diin diha sa probidensiya sa Ginoo Iyang pagatugotan. Sa laing bahin,
usahay maayo nga molikay nalang gikan sa malisod nga sitwasyon ug
nga mangita ug kahigayonan nga makapangalagad sa laing lugar, o sa
laing mga linya. Aron mahimo kini naghkinahanglan ug dugang nga
grasya ug kaisog, apan kinahanglan nga atong sundon ang mga giya sa
Ginoo unsaman gani ang balor niini.
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Sama sa iyang Agalon

Pagkakinahanglanon gayud nga pagahinumdoman pinaagi ni Hesus
nga dili angay magdahom nga makasinati ug diyutay lamang nga mga
kalisdanan dinhi sa kalibutan kaysa niadtong nag-alirong ug nisukmat
Kaniya. "Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo," si Hesus nagingon, ni "ang ulipon dili labaw sa iyang agalon.Igo na alang sa tinunan nga mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon nga mahisama
siya sa iyang agalon. Kon ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan ug
Beelzebu, unsa ka labi pang mangil-ad sa ilang ihingalan sa mga sakop
sa iyang panimalay! "Busa, ayaw kamo pagkahadlok kanila; kay walay
tinabonan nga dili pagaukban, o tinagoan nga dili mahibaloan."—Mateo
10:24-26
Si Pablo nagsulat, "Palandunga ninyo siya nga miantus sa maong
pagsupak sa mga makasasala batok kaniya, aron kamo dili managkataka
ni managtalaw." (Hebreo 12:3) Ang mga kaaway ni Hesus naghunahuna
ug daotang mga motibo sa daghan Niyang gibuhat ug gisulti. Siya
prinsipe daw sa mga diyablo, sila nag-ingon, ug usa ka matamastamason.
Sa makausa pa, "Ayaw na pagkahadlok," giingon ni Hesus. Samtang ang
kalibutan magatrato kanato sama sa ilang pagtrato Kaniya, ang atong
tinuod nga posisyon sa pagkamatinud-anon sa Amahan, ug sa Iyang
dako nga kawsa alang sa Gingharian, sa Iyang gitagal nga panahon
pagailhon ra unya, "kay walay tinabonan nga dili pagaukban, o tinagoan
nga dili mahibaloan." Mentras tanto, Siya kinsa "nahimuot" nga igahatag
kanato ang Gingharian, ug kinsa makahimo sa pagbasa sa kasingkasing,
nahibalo sa atong gugma alang Kaniya. Sanglit ginatawag man kita
sumala sa Iyang katuyoan, Iyang pagahimoon ang tanang mga butang,
maskin pa ang pagbutangbutang nga moabot batok kanato, nga ang
tanan magapamuhat alang sa atong kaayohan.—Roma 8:28
Ang atong mga kaaway, ug ang mga kaaway sa Langitnong Amahan,
mahimong "magapatay sa lawas," apan "Ayaw na pagkahadlok," tungod
kay dili sila makahimo sa pagkuha sa kinabuhi nga dayon. (Mateo 10:28)
Kung atong gipas-an ang atong krus sa pagsunod ni Hesus magdahom
gayud kita sa pangsakripisyo nga kamatayon, tungod kay ato nang
gipresentar ang atong mga kaugalingon alang niana nga katuyoan. (Roma
12:1) Ang usa ka paagi karon nga atong masalbar ang atong kinabuhi ug
aron nga mabuhi ug aron nga magahari uban ni Kristo,mao ang mawadan sa atong kinabuhi diha sa sakripisyo. (Mateo 16:25) Ang pag-antos ug
ang pagkamatay uban ni Heus mao ang paagi diin kini "gikahimut-an sa
Amahan" ang paghatag kanato sa Gingharian.
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Samtang atong gitahan ang atong kinabuhi diha sa sakripisyo, ug usa usa
natong gipangguba ang yutan-ong mga butang diin atong gipakabahandi
kaniadto, sa sinugdanan makahunahuna kita kung nagpakabana ba ang
Langitnong Amahan, apan "Ayaw pagkahadlok." "Dili ba ang gagmayng
mga langgam ginabaligya man lamang sa tagurha kabuok usa ka daku?
Ngani walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan
sa inyong Amahan. Bisan pa gani ang mga buhok sa inyong ulo naihap
ang tanan. Busa, ayaw kamo pagkahadlok; kamo labaw pag bili kay sa
daghang mga langgam."—Mateo 10:29-31
"Mga hinigugma, ayaw kamo kahibulong," gisulat ni Pedro, "sa
magasilaob nga kalisdanan nga magaabut sa pagsulay kaninyo, nga
kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo
kaninyo. Magkalipay hinoon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa
mga kasakit ni Kristo, aron kamo magakalipay usab ug magamasadyaon
inigpadayag na unya sa iyang himaya." Tungod kay magaambit man kita
sa mga pag-antos ni Cristo, kini "gikahimut-an" sa Langitnong Amahan
ang pagsustener kanato sa matag pagsulay, " Kay ang Ginoo nagtan-aw
sa matarong ug kanunayng namati sa ilang mga pag-ampo."—1 Pedro
4:12,13; 3:12
Gikalipay sa Amahan ang paghatag sa Gingharian alang lamang
niadtong nangita niini sa tibuok nilang mga kasingkasing, ang paghimo
sa ubang mga interes sa kinabuhi nga ikaduha lamang nga konsiderasyon.
Adunay angayang mga panginahanglanon nga angay natong hatagan ug
pagtagad, sama sa pagkaon, bisti, ug usa ka dapit nga atong kapuy-an
ug sa atong pamilya. Maskin pa, kining mga butanga kinahanglan nga
pagalantawon sumala sa pagpangita "pag-una" sa Gingharian sa Langit.
"Ayaw ninyo pangitaa ang inyong pagakan-on ug pagaimnon, ug ayaw
na kamo pagkabalaka sa hunahuna ... ang inyong Amahan nasayud nga
kamo nagakinahanglan niini. Apan mao hinooy pangitaa ninyo ang iyang
gingharian, ug unya kining mga butanga igadugang ra kaninyo."—Lucas
12:29-31

Luwas diha Kaniya

"Ang akong mga karnero," nag-ingon si Hesus— kadtong "gamayng
panon" kinsa "gikahimut-an sa Amahan" nga ihatag ang Gingharian—
"nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod
kanako." (Juan 10:27) Nakadungog na ba kita sa "tingog" ni Hesus, ang
tingog sa kamatuoran, nagadapit kanato sa pagpas-an sa atong krus ug
pagsunod Kaniya? Kung nakadungog man kita, ug nga atong gidawat
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ang Iyang pagdapit, nan luwas gayud kita kung magapadayon kita niini
nga dalan sa katarong, tungod kay si Hesus nagaingon, "Ug ginahatagan
Ko silag kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag, ug walay bisan
kinsa nga magaagaw kanila gikan sa Akong kamot. Ang Akong Amahan
nga maoy naghatag kanila nganhi Kanako, Siya labing daku sa tanan ug
walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa
Amahan.—Juan 10:28,29
"Ako ug ang Amahan usa ra," giingon sa Ginoo. (Bersikulo 30)
maingon nga gikahimut-an sa Amahan ang paghatag kanato sa
Gingharian, gikahimut-an usab kini ni Hesus. "ang Amahan gayud
nahigugma kaninyo," ug si Hesus nahigugma usab kanato. (Juan 16:27)
"sanglit nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan," nabasa
nato nga si Hesus "nahigugma kanila hangtud sa katapusan." (Juan 13:1)
Malipayon Niyang gitahan ang Iyang kinabuhi alang kanila, aron sila
makabaton ug kinabuhi, ug magauban Kaniya sa Iyang Gingharian.
Ang "kahimuot" sa Langitnong Amahan ug ni Hesus gipadayag diha
sa mga bililhong mga saad nga gihimo alang sa Iyang mga tinun-an,
kadaghanan niini gihatag ni Hesus sa "lawak sa itaas" ang gabii sa
wala pa sa Siya gilansang. "Kinahanglan dili magkaguol ang inyong
kasingkasing. Sumalig kamo sa Dios, ug sumalig usab kamo kanako.
moadto ako aron sa pag-andam ug luna lang kaninyo, Ug sa mahiadto
na ako, ... moanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban
kanako, aron nga diin gani ako atua usab kamo." (Juan 14:1-3) "Ayaw na
pagkahadlok," tungod kay si Hesus niadto aron sa pagpakita sa atubangan
sa Amahan alang kanato, aron kung magapadayon kita sa paghigugma
Kaniya, ug magatuman sa Iyang mga kasugoan, makapangayo kita sa
bisan unsa alang sa atong kaayohan isip miyembro sa Iyang "gamayng
panon," ug igahatag gayud kini kanato.—Bersikulo 13-15

"Daghan ug Bunga"

Sa ato nang nahibaw-an, si Hesus nagaingon nga ang gingharian igahatag
ngadto sa usa ka nasod, o katawhan, magapamungag mga bunga, ug sa
lawak sa itaas Siya nag-ingon, "Ang akong Amahan mapasidunggan sa diha
nga mamunga kamog daghan, ug nga sa ingon pagahimatud-an nga kamo
akong mga tinun-an." (Juan 15:8) Si Pablo nagsulat, "ang bunga sa Espiritu
mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo,
pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon: batok niining
mga butanga wala nay laing balaod." (Galacia 5:22,23) Sa matuod nga
pagkahulogan niini, ang gugma mao ang sumada niining tanan, ug mao kini
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ang gugma nga nagagula gikan sa Amahan. "Sama sa paghigugma Kanako
sa Amahan, Ako sa ingon nahigugma kaninyo; pabilin kamo diha sa Akong
gugma. Kon tumanon ninyo ang Akong sugo, magapabilin kamo sa Akong
gugma, maingon nga gituman Ko ang mga sugo sa Akong Amaha
nagapabilin Ako diha sa Iyang gugma.—Juan 15:9,10

n ug

Ang "gamayng panon" kinsa "gikahimut-an sa Amahan" ang
paghatag sa Gingharian, usa ka tinuboy, o piniling katawhan. Maskin
pa, mahinungdanon kaayo nga "siguradohon ang pagkapinili ug
pagkatinawag," ug kana mahimo pinaagi sa pagpamunga ug "daghang
bunga." "Alang kanato si Pedro nagsulat, ," gikahatag "ang bililhon ug
dagku uyamot nga mga saad," ang mga katuyoan niini mao ang pagayuda kanato nga madangat sa pag-angkon sa langitnong kinaiyahan, ug
sa pagpakig-uban kang Hesus sa Iyang Gingharian.—2 Pedro 1:4
Kini nga mga "bililhong mga saad" pipila lamang sa mga ebidensya sa
"kahimuot" sa Amahan." Gusto Niya nga ihatag kanato ang Gingharian,
ug Siya nagahatag sa matag kinahanglanon nga tabang aron nga
modangat gayud kita sa pag-angkon niini nga hataas nga katungdanan,
apan adunay kinahanglanon nga makapamunga ug "daghang bunga."
Busa kinahanglan nga atong buhaton ang tanang "pagpaningkamot"
nga igadugang sa atong "pagtoo ang maligdong nga batasan, ug sa
maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo, ug sa kahibalo ipuno ang
pagpugong sa kaugalingon, ug sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang
pagkamainantuson, ug sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadiosnon,
ug sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon, ug sa pagbati
nga inigsoon ipuno ang gugma. Kay kon kining mga butanga inyong
mabatonan ug magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan
o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong
Hesu-Cristo. Kay bisan kinsa nga nakulangan niining mga butanga, siya
buta ug igo lamang makakita sa duol ug nahikalimot nga siya nahinloan
na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Busa, mga igsoon, paningkamoti
sa labi pa gayud nga masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili,
kay kon inyong himoon kini, dili gayud kamo mahulog; ug sa ingon
niana aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka
madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo
ug Manluluwas nga si Hesu-Cristo.—2 Pedro 1:5-11

"Ayaw na Pagkahadlok"

Tungod sa Iyang kahibalo kabahin sa mga saad sa Dios nga anaa sa
Daang Tugon, si Hesus, nga may kagahom, nagapaniguro sa Iyang mga
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tinun-an sa gugma ug pagpanalipod sa Amahan, ug busa nga dili na nila
kinahanglanon nga mahadlok. Makapalig-on gayud kini sa atong pagtoo
nga madunggan ang Amahan nga nakigsulti kanato pinaagi kang Hesus,
"Ayaw na pagkahadlok." Kung gihigugma nato Siya sa tibuok natong
kasingkasing magapuyo kita sa "sulod sa dapit nga tinago" diin gihatag
sa Dios, kana nga dapit sa siguridad nga gilandongan sa Iyang gugma ug
gahom.—Salmo 91:1
Ang Salmista nagaingon mahitungod kang Jehova: "Siya mao ang
akong dalangpanan ug kuta nako; Dios ko, nga kaniya misalig ako." Kita
usab, makahimo sa pag-angkon niini nga saad, tungod kay anaa gayud
kanato ang pagpaniguro mismo sa Ginoo nga ang Amahan nahigugma
kanato maingon nga Siya [ang Amahan] nahigugma Kaniya [kang
Hesus]. (Salmo 91:2; Juan 17:23) Sigurado nga "siya magaluwas kanimo
gikan sa lit-ag sa mangangayam," ang atong "kaaway nga mao ang
yawa," kinsa nagalibotlibut sama sa leon nga nagangulob "nga nangitag
iyang matukob." Oo, ang Salmista nagpadayon, "Sa iyang mga dagang
pagatabonan ikaw niya, Ug sa ilalum sa iyang mga pako, magapasilong
ikaw: Ang iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang taming.—Salmo
91:3,4; 1 Pedro 5:8
Ang inahang himungaan malipayon gayud nga pagapanalipdan ang
iyang mga piso ilalom sa iyang mga balahibo ug mga pako. Busa ang
atong Langitnong Amahan, kinsa "nahimuot" nga mohatag kanato sa
Gingharian, magapaniguro nga "walay kadaotan" nga moabot kanato, ug
nga walay salot nga makapaduol sa atong puluy-anan. Busa kita "dili
angay nga mahadlok," pag-angkon sa saad nga" "Dili ka mahadlok tungod
sa kakugmat sa kagabhion, Ni sa udyong nga nagalupad sa adlaw." Wala
sa mga mapait nga pulong sa kasina ug kasilag ang makadaot kanato
kung anaa kanato ang tibuok hinagiban sa kamatuoran ug magapadayon
diha sa gugma sa Amahan. Tungod kay "gikahimut-an man Niya" ang
paghatag kanato sa Gingharian, Siya magatabang kanato nga makigbugno
sa matag pakigbisog diha sa "maayong bugno labut sa pagtoo" aron nga
magawas kita nga "labaw pa sa mga mananaug" ug makadawat sa gisaad
nga "korona sa kinabuhi."—Salmo 91:5; 1 Timoteo 6:12; Roma 8:37;
Santiago 1:12; Pinadayag 2:10
"Ayaw pagkahadlok," "Kay siya magasugo sa iyang mga anghel sa
pagtan-aw kanimo, Sa pagbantay kanimo sa tanan mong mga dalan."
(Salmo 91:11) Si Hesus nag-angkon niini nga saad alang sa Iyang
kaugalingon, ug giingnan si Pedro nga kung gustohon Niya, Siya
makapangayo sa Iyang Amahan, ug ang Amahan magapadala ug "kapin
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sa napulog-duha ka mga anghel" aron sa pagpanalipod Kaniya. (Mateo
26:53) Si Hesus wala nangayo niini nga pagpanalipod isip usa ka tawo,
tungod kay nianhi man Siya aron ihatag ang Iyang unod [isip tawo]
alang sa kinabuhi sa kalibutan. Bisan paman, Iyang naamgohan ang
panalipod ug pag-amuma diin anaa Kaniya ingon nga bag-ong binuhat
pinaagi sa mga balaang anghel, kinsa, Siya nag-ingon nga "kanunayng
nagasud-ong sa nawong sa akong Amahan nga anaa sa langit." Matuod
usab kini alang kanato. Pagkaanindot gayud anaa sa paggakos sa mga
bukton sa langitnong gugma kung diin kita magakalipay sa susamang
mga benepisyo sa "pagkahimuot" sa Amaham maingon nga gipadayag
nganha kang Hesus.—mateo 18:10
Sa pagpadayon sa Salmo 91, ang Langitnong Amahan nakigsulti kang
Hesus ug kanato, "ang gamayng panon," kinsa dili gayud Niya pagatugotan
nga pagaagawon gikan sa Iyang mga kamot, nagaingon "Tungod kay
gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya:
Ipahaluna ko siya sa itaas tungod kay naila niya ang akong ngalan.
Kanako magatawag siya, ug ako motubag kaniya; Ubanan ko siya diha
sa kalisdanan: Akong luwason siya ug akong pagapasidunggan siya. Sa
hataas nga kinabuhi [ang pagkawalay kamatayon] pagatagbawon ko siya,
Ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan."—Salmo 91:14-16
Ato na bang gipahaluna ang atong gugma diha sa Langitnong Amahan?
Nana makasiguro kita nga Siya magaluwas kanato, maingon nga Siya
nagaluwas kang Hesus. Siya magapahiluna kanato sa itaas, maingon
man nga si Hesus gibayaw sa itaas, ug kita makahimo sa pagtawag sa
atong Langitnong Amahan ug makalaom sa usa ka tubag. Ang kinabuhi
ni Hesus nagapamatuod niini nga pamahayag, "Ubanan ko siya diha sa
kalisdanan." Si Hesus wala giluwas o gilikay gikan sa kadaotan, apan
Siya gihatagan ug kusog sa Langitnong Amahan aron sa pagbuntog.
Kanato, Siya nag-ingon, "Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan; apan sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan." (Juan 16:33)
Nahibalo kita nga ang susamang gahom diin nakapahimo kang Hesus
nga magmadaogon makahatag kanato ug kusog sa pagpas-an sa atong
mga palas-onon, ug kaisog sa pagpadayon sa unahan, sa kahibalo nga
"gikahimut-an sa Amahan" ang paghatag kanato sa Gingharian.
Unsa pa man ang ikasulti kanato sa Amahan aron sa pagpaniguro
kanato sa Iyang gugma ug panalipod, ug sa kadaogan! Busa "Ayaw
pagkahadlok," nahibalo kita nga "Siya nga wala magpahigawas sa iyang
kaugalingong Anak kondili mitugyan hinoon kaniya alang kanatong
tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya?
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... Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo?" Ang
konklusyon ni Pablo mao nga "walay kamatayon, o kinabuhi, o mga
anghel, o mga punoan, o mga butang karon, o mga butang umalabut,
o mga gahum, o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa diha sa tibuok
kabuhatan, nga arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa
gugma nga anaa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo."—Roma 8:32-39
Nan ato gayud nga hinumdoman ang mga pulong, "Ayaw na kamo
pagkahadlok, gamayng panon." Bisan pa ug gamay ra kaayo kita, wala
matagad ug dili dayag sa kalibutan gawas mga butang lamang sa ilang
pagyubit, apan ang Labawng Dios sa uniberso, ang Magbubuhat sa
Langit ug sa yuta, ang atong Langitnong Amahan, gusto nga moambit
kita uban sa Iyang Anak diha sa pagdumala sa usa ka kagamhanan sa
kalibutan diin maga-establisar ug kalinaw sa tibuok yuta, ug nagpaniguro
sa kalipay, kahimsog ug kinabuhi sa tanang mga katawhan. Kini Iya
gayud nga "Gikahimut-an" nga ang Iyang matinud-anon nga "gamayng
panon" makabaton niini nga Gingharian!
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The Dawn

DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION
EAST RUTHERFORD, NJ 07073
Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo:
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—labina
ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa Panahon
sa Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong Manluluwas
sa kalibutan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung mahuman na,
ang panalangin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug makapaduol sila
Kaniya. —I Cor. 3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29
NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG PAGPASINAW
sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon ni Kristo sa mga
sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro niini nga ‘mga
buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on ang tanan sa labaw
nga Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug ang templo mapuno
sa Iyang himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug sa tawo sa tibuok
milenyo. —Pinadayag 15:5-8
NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN nagsumikad
sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, nakatagamtam
ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat alang sa tanan”, ug
mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag sa matag-usa ka tawo
nga niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1
Timoteo 2:5,6
NGA ANG PAGLAUM SA IGLESYA mao nga mamahimo siya nga sama sa
iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa Iyang pagka-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong
kinaiya’, ug ambit sa Iyang himaya ingon nga Iyang isig kamanununod.—1
Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 8:17; 2 Pedro 1:4
NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA mao ang paghingpit
sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-alagad; sa pagpalambo
diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga mamahimong mga saksi sa
Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para mahimong mga hari ug mga
pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; Mateo 24:14; Pinadayag 1:6,
20:6
NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN nakadepende sa pagpanalangin
sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka
libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang paghibalik sa tanan nga nawala
kang Adan, sa tanan nga andam ug masinugtanon, sa mga kamot sa ilang
Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia— sa diha nga ang tanan nga
nagpakadautan pagalaglagon. ---Mga Buhat 3:19-23; Isaias 35

