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Sa Ibabaw Nga Lawak

Si HESUS ug ang Iyang  mga apostoles 
nianang gabii sa wala pa Siya gilansang, 
didto sila sa may “ibabaw nga lawak” nga 
maoy gigahin nga lugar para sila mokaon sa 
Passover  nga karnero pinasubay sa balaod 
sa mga Hudeo. Mao kini ang ikanapulog 
upat ka adlaw sa unang bulan sa lunar 
nga tuig nga gitawag ug Nisan. Samtang 
sila nangaon sa naandang Passover nga 
panihapon, nikuha si Hesus ug tinapay 
nga walay Pinatubo ug ubang “bunga sa 
parras.” Siya niingon sa iyang mga tinun-
an mahitungod sa tinapay, “Dawata ninyo 
kini ug kaona; mao kini ang akong lawas”; 
ug ang kopa, “Imna kini ninyo nga tanan; 
kay kini mao ang akong dugo sa bag-o 

nga testamento, nga giula para sa mga sala.”—Mateo 26:26-29

Gikutlo ni Pablo si Hesus nga nag-ingon, “Himoa kini sa akong 
handumanan.” Ug si Pablo midugang,  “ Kay sa matag kaon ninyo 
niining tinapay ug matag-inom ninyo niining kopa, ginasangyaw 
ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi.” (I Corinto 
11:24-26) Tataw kaayo niining mga pulonga nga si Hesus nagtinguha 
nga padayon ang paghinumdum o paghandum sa Iyang kamatayon 
kada tuig, sa anibersaryo sa Iyang paglansang. Karon nga tuig ang 
adlaw mao ang Domingo sa gabii, Abril 13. Nianang gabhiona ang 
tanang kaigsoonan ug sumusunod sa Magtutudlo sa tibook kalibutan 
magatigom para niining Panihapon sa Paghandum o Memoryal.

Si Hesus mao ang hulad sa  Passover nga kordero. Siya mao ang 
“Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.” (Juan 
1:29) Ang Panihapon sa Paghandum dili pagpadayon sa Passover o 
Pasko sa Pag-agi nga panihapon sa mga Hudeo. Sa mga tomotoo, ang 
pagpadayon sa naandan nga selebrasyon sa Passover o Pasko sa Pag-

Sa Ibabaw Nga 
Lawak

“Si Hesus nahibalo 
nga nahiabut na ang 

takna sa iyang pagbiya 
niining kalibutana 

ug pag-adto sa 
Amahan. Ug sanglit 

nahigugma man siya 
sa mga iya nga ania sa 

kalibutan, sila iyang 
gihigugma hangtud sa 

katapusan.”
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agi nahunong na sa dihang ang hulad nga karnero sa Passover gipatay. 
Ang Panihapon sa Paghandum o Memoryal mao ang paghinumdum 
sa sakripisyo ni Jesus, ang pagsaulog sa iyang kamatayon.

Kini siya usa ka yano nga seremonya diin ang tinapay nga 
walay pinatubo nagsimbolo sa lawas sa Magtutudlo, ug ang 
kopa maoy simbolo sa iyang dugo nga giula. Kini nga “bunga 
sa parras,” isip simbolo sa dugo nga giula ni Jesus naghulagway 
sa iyang kamatayon, samtang ang gipikaspikas nga tinapay 
nagpahinumdum kanato nga usa ka tawhanong kinabuhi ang 
gisakripisyo. Gisulti ni Hesus nga iyang ihatag iyang lawas para 
sa kinabuhi sa katawhan (Juan 6:51). Sa pagkaon nato sa mga 
timaan o imblima sa Panihapon sa Paghandum atong gipakita nga 
mapasalamaton kitang nidawat sa gihatag nga kinabuhi gikan sa 
atong Langitnong Amahan pinaagi sa atong Manluluwas nga si Jesus.

PARTISIPASYON
Gihatagan kita ni Pablo ug dugang pang pamalandongon pinaagi sa 

pagkanayon, “Ang kopa sa panalangin nga atong ginapanalanginan, 
dili ba kini pagpakig-ambit sa dugo ni Cristo? Ang tinapay nga 
atong ginatipiktipik, dili ba kini pagpakig-ambit man sa lawas ni 
Kristo? Sanglit usa man lamang ka buok ang tinapay, kita usab usa 
lamang ka lawas bisan daghan kita, kay kitang tanan nagapakig-
ambit man sa mao rang usa ka tinapay.” (I Corinto 10:16,17) Ang 
gisulti ni Pablo dinhi mao nga tungod kay kita tanan mikaon, sa 
simbolikanghong pinulungan, sa lawas ug dugo sa usa ka Dinihogan, 
busa, kita ang kadaghanan adunay katungod nga mamahimong 
isipon nga “usa ka lawas” ubos kang Hesus nga atong “ulo.”

Kay nakakaon kita sa mga benepisyo nga gisimbolohan sa 
lawas ug dugo sa atong Ginoo, kita karon aduna nay dakong 
pribilihiyo sa pakigambit diha kang Kristo sa “maayong mga 
sakripisyo” niining Panahon sa Ebanghelyo.  (Heb. 9:23) Angay 
nga hinumduman nga ang mga sakripisyo nga atong gipakigambit 
dili kini hulad sa Passover nga karnero, kay si Jesus lamang mao 
ang “Kordero sa Diyos” kansang  sakripisyo makawagtang sa “sala 
sa kalibutan” pinaagi sa iyang kamatayon nga maoy bugti sa para 
sa Amahang si Adan.—ang “lukat para sa tanan.”—I Tim. 2:5,6

Hinoon, ang “maayong mga sakripisyo” diin atong giambit mao 
kadtong paghalad sa sala,” nga gihulad pinaagi sa paghalad sa Israel 
se of the “sin-offering,” typified by Israel’s offering of a “bullock” 
and a “goat” on the Day of Atonement. (see Leviticus chapter 16) 
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Busa, kon modawat kita sa “kopa” ug sa “tinapay” sa Panihapon sa 
Paghandum, ingon sa daw nagpahibalokita nga atong gidawat ang 
Thus, when we partake of the “cup” and the “bread” at the Memorial 
Supper, we are in effect saying that because we have accepted for 
ourselves the meritorious provisions of Jesus’ redemptive sacrifice, 
we also desire to continue being offered as part of the great antitypical 
sin-offering. Ang PAghandum o Memoryal mao ang panahon para 
kada usa kanato, isip sumusunod ni Kristo, nga maThe Memorial is a 
time for each of us, as followers of Christ, to renew our consecration. 
It is a time to reaffirm our desire to be developed with our Lord 
as sympathetic high-priests, to continue to be dead with him, and 
to be rekindled with the hope of living and reigning with him.

Si Hesus wala  mamatay para lamang  sa iyang mga sumusunod 
niining panahona. Ang iyang dugo giula ug iyang lawas gipikas 
para sa sala sa tibook katawhan. (I Juan 2:2) Nagpasabot kini nga 
kon mudawat kita sa mga emblima sa Memoryal o Paghandum, 
nagmalipayon kita sa gugma sa Diyos para sa tibook katawhan, ug sa 
maThis means that when we partake of the Memorial emblems, we 
rejoice in God’s love for the entire human race, and for the wonderful 
provision he has made through Christ for their restoration to life 
during the Messianic kingdom. It is a reminder that our faith and hope 
are not narrow and selfish, but broad and loving, in that we envision 
the ultimate blessing of “all the families of the earth.”—Gen. 28:14

MGA LEKSYON SA IBABAW NGA LAWAK 
Mas maayo nga sa tibook panahon sa Paghandum o 

Memoryal atong hatagan ug seryoso nga pagtan-aw ang atong 
pagkasumusunod ni  Kristo. Daghan sa mga importanteng dagway 
sa pagkasumusunod ang gipahatagan sa pagtagad sa mga tinun-an 
didto sa ibabaw nga lawak niadtong halandumong gabii sa wala 
pa gilansang ang atong Ginoo. Kini siya nahital sa kapitulo 13 
ngadto sa 17 sa Ebanghelyo ni Juan. Atong timan-an ang ubang 
mga butang nga gisulti ug gibuhat ni Jesus niadtong gabhiona.

Pagkahuman sa panihapon, gihugasan ni Hesus ang tiil sa mga 
tinu-an. (Kapitulo 13:1-7) Kini siya gihimo para magpakita sa 
pagkamapaubsanon, ug kon unsa kini siya kamahinungdanon sa kada 
sumusunod sa Magtutudlo nga magpaubos atubangan sa Ginooo ug sa 
kang bisan kinsa. Kini siya usa ka grabe nga pagsulay sa tanang katawhan 
sa Ginoo. Ingon nga sa daw kanunay adunay nag awhag kanato nga 
maghimo pa ug mas mahinungdanon ug dako sa pagalagad sa Ginoo.
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Giilustrar ni Hesus ang pagkamapaubsanon pinaagi sa paghimo ug 
mga ubos nga pagalagad sa iyang mga tinun-an. Mabinantayon unta 
kita sa mga oportunidad nga makahimo ug gagmay’ng mga butang para 
sa mga kaigsoonan, bisan kon dili kita matagad o mailhan. Sa hustong 
panahon, ang Diyos magpaila kanato sa mga dagkong mga butang nga 
angay himoon, kon dili man niining panahona, nan didto sa gingharian 
nga diin kon matinud-anon magapayo ug magahari uban kaniya.

Ang tinood nga mapaubsanon makita sa buhat, dili lamang sa 
mga pulong. Ang kaigsoonan nga matood nga mapaubsanon dili 
na kinahanglan nga magsulti pa sa uban mahitungod niin. Ang 
pagpaubos naglangkob kini sa paghimo taman sa atong mahimo, 
nasubay man kini sa mga ubos nga pangalagad, o mas dako pa 
nga walay daghang paglangas, ug nga walay sa bisan unsa nga 
paagi nga makahibalo ang uban para makita ang atong pagpaubos.

Wala nay laing maayong paagi nga makaangkon ug maayong 
panglantaw sa matood nga pagpaubos kon dili ang pagpalandong 
sa kagamhanan sa atong Diyos, ug sa atong Ginoong JesuKristo, 
ilabi na sa panahon sa Paghandum o Memoryal. Kon kita 
nagpamapaubsanon sa atong mga ginahimo nga may kalabutan sa 
atong inadlaw adlaw nga buluhaton, o sa kongregasyon sa katawhan 
sa Diyos, atong hinumduman si Jesus. Gidala Siya He was led 
“as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is 
dumb, so he openeth not his mouth.” (Isa. 53:7) Miangkon kita 
nga gusto kita nga mahisama kang Jesus. Busa, magmalipayon 
kita kon hatagan kita sa Ginoo ug mga kasinatian nga makaangkon 
ug oportunidad nga molambo pa nga mas mapaubsanon.

MAGHIGUGMAAY ANG USA’G USA
Didto sa ibabaw nga lawak, si Hesus misulti sa iyang mga tinun-

an, “Ako magahatag kaninyog bag-ong sugo, nga kinahanglan 
maghigugmaay kamo ang usa sa usa maingon nga ako nahigugma 
kaninyo, kinahanglan maghigugmaay usab kamo ang usa sa usa.” 
(Juan 13:34) Usa kini ka mapalandongon nga kasugoan. Kini nga mga 
pulong nailhan kaayo sa kada miangkon nga sumusunod ni Kristo. 
Unsa man kaha kini siya kalawom nga nahasilsil sa alimpatakan, 
ug nagamando sa atong panghunahuna, mga pulong ug buhat.?

Si Jesus nahigugma kanamo nga gani iyang gitahan iyang 
kinabuhi para kanato, namatay sa usa ka masakit nga kamatayon 
sa krus. Ang pagsunod nato niini nga kasugoan, ug pagsunod sa 
iyang mga lakang mapakita nato sa adlaw adlaw pinaagi sa pag-
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alagad nato sa atong mga kaigsoonan sa atong panahon, kusog ug 
kaugalingon nga pwedeng magamit para kita molambo. Ang kada 
usa kanato, isip sumusunod sa Magtutudlo, kinahanglan manubag 
kon hugot ba natong gisunod ang matood nga kahulugan niini nga 
mga pulong, ug ang panahon sa Memoryal o Paghandum mao 
ang husto nga panahon sa pagtan-aw niini sa atong kaugalingon.

 Ang atong pangabri nga teksto nagsulti mahitungod kang Hesus 
nga  “nahigugma man siya sa mga iya nga ania sa kalibutan, sila iyang 
gihigugma hangtud sa katapusan.” Angay usab kita nga magminahalay 
sa usa’g usa susama kaniya. Dinhi gihulagway ang makanunayon ug 
masinundanon nga gugma—ang gugma nga mopatigbabaw sa bisan 
unsa nga kalisod, ug mapailobon nga nagpadayon pagsakripisyo 
aron ang uban, ilabi na ang atong kaigsoonan, mapanalanginan. 
Dili kini siya gugma nga mainiton lamang karon ug  pagkaugma 
kulang na sa pagtagad o kaha, nabugnaw na. Dili kini siya gugma 
nga nagkalayo sa kadasig kon ang atong mga paningkamot 
ginadayeg, ug mamatay kon dili na madayeg ug manotisyahan.

 Kon atong hunahunaon ang mahimayaong kahingpitan ni Jesus 
ug itandi sa nalaglag ug dili hingpit nga kinaiyahan sa iyang mga 
tinun-an, atong maamgohan nga dili kini natural nga butang nga 
sila higugmaon. Apan, ang Magtutudlo nahigugma kanila bisan 
paman sa tanang butang nga makapawala niya ug gana sa gugma 
niya kanila. Mao usab kini nga paagi nga kita usab, maghigugma 
sa atong kaigsoonan---ang tanan natong mga kaubang tinun-an. 

Dili lisod nga higugmaon kadtong nahigugma kanato, ug adunay 
mga pinasahi nga mga relasyon ug interes ug personalidad ang 
mga kaigsoonan nga magkasood pa. Maayo kini nga ang tanan 
magahigmaay sa usa’g usa, apan dili lamang kini siya ang hingpit 
nga sukdanan sa pagkamasinindanon sa “ba-ong kasugoan” 
nga maghatag kanato ug mahapsay nga pagsulod sa gingharian.

Adunay mga kaigsoonan nga daw sa nalain, ug tungod niini 
daw layo siya. Ang uban gani ang ilang sinultihan ug linihokan 
makapasuko kanato. Mapagarbohon kita sa atong kaugalingon sa 
atong pagtubo diha sa grasya, ug mamahimong mobati ug mas 
maayo ug labaw  kaysa niadtong wala molambo ug husto. Atong 
gihandom nga kadtong mga bag-ohan pa lamang sa masigpit 
nga dalan kinahanglan nga maayo usab sama kanato. Kon atong 
makita nga kining mga hunahunaa musantop kanato nan kini siya 
nagpakita nga wala nato higugmaa ang tanang kaigsoonan sama sa 
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paghigugma ni Hesus sa iyang mga tinun-an, ug sa iyang paghiguma 
kanato. Dinhi usab, ang panahon sa  Memoryal o Paghandum mao 
ang husto nga panahon nga atong palandongon ang atong pagtan-aw 
ug pagbati sa atong kaigsoonan ug unsa kita ka maayo magtabon 
sa ilang mga kakulangon diha sa kupo sa gugma sa pagsakripisyo.

ANG GUGMA SA AMAHAN
Miingon usab si Jesus didto sa ibabaw nga lawak, “ Ang nagabaton 

sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang nahigugma 
kanako; ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong Amahan, 
ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon 
ngadto kaniya.” Pagkadungog niini, ang usa sa mga tinun-an 
nangutana, “Ginoo, naunsa ba nga anhi ka man kanamo magpadayag 
sa imong kaugalingon, ug dili hinoon ngadto sa kalibutan?”  Si 
Jesus mitubag kaniya, “Kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang 
pagabantayan ang akong pulong, ug ang akong Amahan mahigugma 
kaniya, ug moanha kami kaniya ug anha kamo mopuyo diha kaniya. 
Ang wala mahigugma kanako dili magabantay sa akong mga pulong; 
ug ang pulong nga inyong nadungog dili akong kaugalingon, kondili 
iya sa Amahan nga mao ang nagpadala kanako.”—Juan 14:21-23

Gikan dinhi atong nahibal-an nga ang sekreto sa pagkamasulundon 
sa gugma sa Langitnong Amahan, ug ang paghimo kaniya ug sa 
atong Ginoong HesuKristo nga magpuyo kanato mao ang pagsunod 
sa iyang mga kasugoan.  Mao kini ang angay nga hunahunaon nga 
makapahinuklog sa kada konsagradong anak sa Diyos. Adunay 
peligro nga ang mga “kasugoan” ug ubang aspeto sa Kamatooran 
mamahimo lamang mga pulong nga yano lamang nakat-onan para 
mapadayag ug mamahimong basihan para makapamilosopo. Matood, 
nga mahingdanon gayud nga ang kada bahin sa Kamatooran, ilabi 
na ang mga mahinungdanon kaayo nga mga kasugoan  ni Jesus, 
masilsil sa atong mga alimpatakan. Hinoon, dili lang kini siya igo. 

Aron atong mabatyagan ang hingpit nga presensya sa Amahan 
kanato, ug sa iyang gugma nga gisabwag sa atong mga kasingkasing, 
angay nga atong tumanon ang iyang Pulong, ug homoon kini bisan 
unsa paman ang tugbang niini kanato. Gani, kini siya mahimong 
ang tanan nga anaa kanato mamahimong bugti bisan pa gani ang 
atong kinabuhi, para sa pagtuman nato sa mga kasugoan ni Jesus. 
Makapahimo kini kanato nga higugmaon bisasn kadtong dili maayo 
mutagad kanato, ug kadtong wala ganahi kanato o kaha mopasakit 
kanato. Kini, siya hinoon tipik lamang sa pagka tinun-an ug 
sumususnod ni Kristo. Walay mas maayong panahon sa paghimo niini 
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nga mga  pamalandong kondili sa panahon sa Memoryal o Paghandom.

ANG KALINAW GIHATAG
Didto sa ibabaw nga lawak, si Hesus usab miingon sa iyang mga 

tinun-an, “Kaninyo ibilin ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang 
akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa 
kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, 
ni magtalaw.” (Juan 14:27) Ang kalibutan misulay ug hatag sa 
kalinaw ngadto sa katawhan pinaagi sa seguridad sa pangwarta 
ug panagsabot sa katilingbanong sistema, apan pagkamabaw ug 
kahamubo lamang ang kadaghanan nga gitagal niini. By contrast, 
how deep, sweet, and constant is the peace that is born of faith 
and trust in our Heavenly Father and our Lord Jesus Christ!

“Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo,” si Hesus miingon. 
Ang iyang kalinaw niresulta ug pagkahibalo ug pagila sa iyang 
Langitnong Amahan ug sa hingpit nga pagsalig nga iyang 
gihatag kaniya. “Nahibalo ako nga ikaw nagapamati kanako 
kanunay,” Miingon si Hesus sa iyang pag ampo. (Juan 11:42) Sa 
dihang hapit na dakpon si Hesus, iyang gisultihan kadtong mga 
nagpakita ug kabubut-ong mutabang kaniya, “Nagahunahuna ka 
ba nga dili ako makapangayo sa akong Amahan, ug nga dili siya 
makapadala karon dayon ug mga manolunda nga kapin sa napulog-
duha ka mga dagkong panon?” ( Mateo 6:53) Sa ulahi iyang 
giingnan si Pilato, “Wala unta ikaw ing kagahum batok kanako 
kon wala ka pa hatagi niini gikan sa kahitas-an.”—Juan 19:11

Si Hesus nisalig sa gugma sa iyang Amahan ug sa iyang abilidad 
nga muamoma kaniya. Nasayod siya nga ang gamhanang gahom 
nga nagpakalma sa dagat sa Galilea, nga nag-ayo sa masakiton ug 
mibanhaw sa patay, maoy moprotektar, mopalig-on ug modasig kaniya 
sa tanang sitwasyon nga moabot. Mao nga aduna siyay kalinaw.  Dili 
kini kalinaw nga makita sa gawas tungod kay ang kinabuhi ni Hesus 
halayo man sa kalinaw. Ang iyang mga kaaway padayon man nga ga 
samok kaniya. Ug sa katapusan gidakop siya ug gibitay. Apan, bisan 
paman sa tanan naangkon ni Hesus ang kalinaw sa hunahuna ug 
kasingkasing nga dili makuha o mahatag ni bisan kinsa sa kalibutan.

Kini nga kalinaw gihatag usab ni Hesus  kanato. Mao nga 
importante gayud nga dili kita mapakyas pagtuman sa mga 
kondisyon para kini nga kalinaw atong maangkon. Ang mga 
gikinahanglan para nato maangkon kini nga kalinaw pareho ra 
sa kang Hesus. Mao kini ang pagsalig sa gugma ug pagamoma 
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sa Diyos, ug ang hingpit nga pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa 
iyang Amahan. Kon wala kini dili maangkon ni Hesus ang kalinaw.

Mao ra usab kini para kanato. Gikinihanglan nato ang pagsalig 
sa gugma sa Amahan, ug ang iyang abilidad sa paghatag kanato sa 
tanan natong panginahanglan. Atong hingpit nga dawaton ang iyang 
kagustuhan nga walay bisan unsa nga pagsulay nga iyang ihatag 
kanato ang makapaistorbo pa kanato. Mao kini ang mga importanteng 
yabe para makab-ot ang hingpit nga kalinaw isip sumusunod ni 
Kristo. Matood, nga ang pagdawat sa mga emblemo sa Memoryal 
nagpakita nga ato na nga gitugyan atong kagustuhan, ang atong 
kinatibuk-an ngadto sa Langitnong Amahan, sama sa gihimo ni Hesus.

Angay nato likayan nga mahingawa o mabalaka sa mga butang 
sa kinabuhi nga dili nato magustuhan ug dili mausab. Dili kita 
angay mabalaka kon unsay mahitabo o resulta sa nagka lain laing 
mga sitwasyon nga moabot kanato. Dili kita angay mobati ug 
pagtukol sa mga kalisod diin atong masagubang. Dili kita angay 
masina niadtong nakaangkon ug daghang mga pananalangin 
gikan sa Ginoo kay kanato. Ang nalisdan sa bisan asa niini o 
tanan niini nga kinaiya nagpakita sa kakulang sa hingpit nga 
pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kagustuhan sa Diyos.

Ang kalinaw sa Diyos ug kang Kristo anaa kanato nga 
tagamtamon kon atong mahimo ang mga kondisyon.  Walay 
“Getsemani” nga kasinatian ang makakuha sa kalinaw nga anaa 
kanato kon kanunay nato atong ibutang sa atong hunahuna nga ang 
Langitnong Amahan nakahibalo sa atong mga panginahanglanon, 
ug nga iyang ihatag ang tanang pinakamaayo niadtong mipili 
kaniya. Atong hinumduman ang gitambag kanato, “Kaninyo ibilin 
ko ang kalinaw; kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko 
kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili 
magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”—Juan 14:27

ANG GIAMPO NI HESUS
Sa wala pa mobiya si Hesus nianang gabhiona sa ibabaw nga 

lawak, nag-ampo una siya sa iyang Langitnong Amahan nga 
nahitala sa Juan kapitulo 17. Ang kinadak-ang parte niini nga pag-
ampo mao ang para sa iyang mga tinun-an ug para niadtong motoo 
kaniya “pinaagi sa ilang mga pagtudlo.” (Juan 17:20) Ug naapil na 
kita niini. Miingon si Hesus,  “ Balaana sila pinaagi sa kamatuoran; 
ang imong pulong mao ang kamatuoran.” (bersikulo 17) Makaapil 
kita sa pagtubag niini nga ampo kon ato lamang gamiton sa 



Abril 2014Ang Banagbanag 10

atong kaugalingon ang atong mga pagtoon sa Pulong sa Diyos.

“Maingon nga gipadala mo ako sa kalibutan,” si Hesus 
mipadayon, “ maingon man usab gipadala ko sila sa kalibutan.” 
(bersikulo 18) Kini siya nagpahinumdum sa balaanong kasugoan 
nga atong nadawat isip mga embahador o tinugyanan para kang 
Kristo. Kini siya adunay kalambigitan sa kamahinungdanon sa 
mga emblemo sa Memoryal, nga maoy simbolo sa pag-antus ug 
kamatayon sa atong Manunubos. Si Hesus gilansang tungod sa 
iyang pagka matinud-anon sa pagpangalagad sa Kamatooran.

Nagmaya kita sa kamatooran nga si Hesus “balaan, walay sala, walay 
lama, linain gikan sa mga makasasala, tinuboy ngadto sa kahitas-an 
labaw pa sa kalangitan.” (Heb. 7:26) Hinoon, dili tungod sa iyang 
pasensya, kalooy ug gugma nga siya gikasilagan ug gipatay. Kini 
tungod kay iyang gibutyag ug gipahibalo ang dili inila nga kamatooran. 
Gikasilagan sa kangingit ang kahayag, mao nga gipahamtangan sa 
mga ulipon sa kangitngit ang nagdala sa Kahayag. Kung matood 
kita nga nagtinguhang mosunod sa iyang mga lakang—nga moantus 
diha kaniya—kinahanglan kita nga magmatinud-anon isip iyang 
mga tinugyanan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa gingharian.

Giampo usab ni Hesus nga ang iyang mga tinun-an mamahimong 
usa, bisan siya u gang iyang Amahan usa ra. (Juan 17:21) Ang 
tubag niini nga pag ampo sa atong kasinatian mahiangay sa atong 
pagdawat sa pagbuot ug kagustuhan sa atong Langitnong Amahan 
sa atong kinabuhi.  Ang atong pagka hiniusa sa Espirito isip mga 
sumusunod sa Ginoo wala magagikan sa pagsinabtanay sa usa’g 
usa, kondili sa atong kinasingkasing nga pagsinabtanay sa kada 
usa kanato sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan, ug pinaagi 
sa pagkamatinumanon sa pagtuman sa atong kasabutan. Mao 
kini ang gipasikaran sa pagka hiniusa ni Kristo diha sa Amahan.

Pagka tam-is sa gihangyo sa Magtutudlo, “Amahan, buot 
ko unta nga asa gani ako atua usab uban kanako sila nga imong 
gitugyan kanako, aron makatan-aw sila sa akong kadungganan 
nga imong gihatag kanako tungod kay nahigugma man ikaw 
kanako bisan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.” (bersikulo 
24) Ang bersikulo 26 nagpadayon, “Ug ang imong ngalan akong 
gipaila kanila, ug kini igapaila ko pa kanila aron ang gugma nga 
imong ginahuptan sa imong paghigugma kanako maanaa kanila, 
ug ako maanaa kanila.” Pagkamatood gayud ang paghigugma 
ni Hesus bisan hangtud sa katapusan, ug mao nga gusto usab 
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niya nga mailhan nila ang pinakabililhon sa tibook uniberso---
nga mao ang mainiton nga gugma sa iyang Langitnong Amahan.

Nasayod si Hesus nga kining iyang gihangyo para sa iyang mga 
tinun-an mao ang pagsunod sa kagustuhan sa iyang Amahan, kay 
didto sa ibabaw nga lawak nianang gabhiona siya miingon sa iyang 
mga tinun-an, “ Didto sa balay sa akong Amahan anaay daghang 
puy-anan; kon dili pa, moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako 
aron sa pag-andam ug luna alang 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.”  (Juan14:2,3) Pagkabalaanon mga paglaom! Ang 
pagpamalandong niining umalabot nga dakong kalipay makatabang 
ug dako kanato, sama sa kang Hesus, sa pagantus sa krus ug 
pagdawat sa mga pagtamay ug kaulaw, diha sa atong pagpadayon 
sa pagantus ug pagkamatay uban kamiya.—Ps. 16:11; Heb. 12:2,3

NGADTO SA GETSEMANI UG KALBARYO
Gikan sa ibabaw nga lawak nianang gabhiona, si Hesus ug 

ang iyang mga tinun-an niadto sa hardin sa Getsemani, diin 
iyang gihalad ang halandomong pag-ampo ngadto sa iyang 
Amahan,  Father, “dili sumala sa akong pagbuot kondili sa imo.” 
(Matt. 26:39) Si Hudas nga nibiya ug una kanila, pagka taudtaud 
dili para bantayan ang Magtutudlo kondili para luiban siya 
sa halok. Gikan sa hardin, si Hesus gidala ngadto sa labawng 
sacerdote, ug taud taud gihukman atubangan kang Pilato.

Ang resulta niini nga paghusay dili malikayan, apan ang 
Kordero sa Diyos wala gayud motubag para manalipod sa iyang 
kaugalingon. Gipurongprorangan ang iyang ulo ug mga tonok. 
Gibunalan siya ug gilud-an. Gibitay siya sa krus, ug gilansang 
ug gituslak ang iyang kilid para maseguro nga siya mamatay.

Sa pagkatuman sa propesiya, Nabatyagan ni Hesus nianang higayona 
nga nawagtang ang pahiyom sa iyang Amahan ug siya nisinggit, 
“Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyaan moo ako.? Ug sa hugot nga 
pagsalig, siya niingon, “Natapos na.” Sa katapusan, human niya gisulti 
ang mga katapusan niyang mga pulong pagsalig bisan sa kamatayon, 
siya nisulti ngadto sa iyang Amahan, “Sa imong mga kamot itugyan 
ko ang akong kalag.”---akong kinabuhi. Dinhi niining pipila ka mga 
pulong nalangkob ang mahinungdanong kahulugan sa Memoryal 
nga Panihapon para kanato.—Mateo 27:46; Juan 19:30; Lukas 23:46
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Sa atong pagtugyan sa atong kaugalingon sa pagsunod sa kabubut-
on sa Amahan, nagpasabot kini nga atong gitugyan atong kinabuhi 
ngadto kaniya, nga iyang buhaton kon unsa may iyang gusto niini. 
Kini ba nga pasalig anaa pa ba hangtod karon? Kita ba, sa adlaw 
adlaw, ug sa kasinatian nato adlawadlaw, hingpit ug hugot ng 
nagtinguha sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan? Mao kini ang 
usa sa praktikal nga leksyon sa pagdawat sa “tinapay” ug sa “kopa.” 
Pinaagi lamang sa pagtahan nato sa atong kaugalingon adlaw adlaw 
nga walay kapin kabubut-on nga kita andam sa katapusan sa atong 
dalan nga moingon kaniya, sama sa gihimo ni Hesus, “Sa imong mga 
kamot gitugyan ko ang akong kalag.” Busa sama sa gisulti ni Paul, 
“Apan ipasusi sa matag-usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya 
pakan-a siya sa tinapay ug paimna siya sa kopa.”—I Corinto 11:28

Ang bulan sa Nisan diin ang Pasko sa Pag-agi o Passover nga 
ginatuman sa mga Hudeo, mao ang gitawag sa Diyos nga “sinugdanan 
sa mga bulan” para sa mga Isarelitas. Hinaot nga ang Panihapon 
sa Paghandum o Memoryal karong tuiga mao ang sinugdan sa 
madagayaon nga bagong tuig sa Ginoo para sa tanan niyang 
konsagradong katawhan. Hinaot nga tuig kini sa bag-ong kusog sa 
pagalagad sa atong Langitnong Amahan, sa Kamatooran ug sa mga 
kaigsoonan. Sa tanang mga adlaw nga umalabot, nga gilimpyohan 
ang kaugalingon, ang gugma unta sa Diyos mas pa nga magapadayon 
ug nga  “magaula nganhi sa atong mga kasingkasing.”—Roma 5:5  ■
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Ang eksena alang sa katumanan 
niining mga propesiyanhong pulong 
ni Jeremias nahitabo human gayud 
sa hingpit nga pagpresentar ni Jesus 
sa Iyang kaugalingon isip Hari sa 
mga Judeo. Sa Iyang pagsulod sa 
Jerusalem, nanigsinggit ang mga 
tawo, “Hosanna; Dalaygon siya 
nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.” 
(Marcos 11:9) Gibisita ni Hesus ang 
templo sa Israel niadtong adlawa, ug 
Iya kining gilibot ug gitan-aw ang 
tanang mga butang,” ug sa dihang 
niabot na ang kahaponon, niadto 

Siya paingon sa Betania uban sa Napulog-Duha.  (Bersikulo 11) 
Human nibangon sa sunod nga adlaw, nibalik si Jesus sa Jerusalem 
ug niadto pag-usab sa templo. Kadtong mga butang nga Iyang 
nakit-an sa niaging adlaw lakip na ang lamesa sa tigpangilis sa mga 
kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga nagbaligyag mga salampati 
ngadto sa mga tawo kinsa gusto nga maghalad sila isip sakripisyo. 
Nahasol gayud Siya sa daghang mga butang nga Iyang nakita nga 
nagapanghitabo sa gawas sa templo diin nakasupak sa balaod sa 
Diyos nga gihatag sa Israel.

Isip usa ka Judeo, nagabisita na gayud si Jesus sa templo sa 
makadaghan nga higayon kaniadto. (Lukas 2:41-47; Juan 5:14; 
7:14; 8:2; 10:23) Nahiuyon kadto sa plano sa Langitnong Amahan, 
pero lahi kini nga pagbisita kaysa lain nga pag-adto sa templo. 
Ang propesiyanhong mga pulong gikan sa atong Yabeng Bersikulo 
magakatuman na gayud. Ang templo gihugawhugawan, tataw kini 
nga supak sa nga gipamulong sa Langitnong Amahan nga gitala sa 
Isaias 56:7: “Ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay nga 

Yabeng Bersikulo: 
“Kining balaya, nga 

gitawag sa akong ngalan, 
nahimo bang usa ka 

lungib sa mga tulisan sa 
inyong mga mata? Ania 

karon, ako bisan pa ako, 
nakakita niini, nagaingon 

si Jehova.”—Jeremias 7:11

Piniling Kasulatan: 
Isaias 56:6,7; Jeremias 7:9-

11; Marcos 11:15-19

Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya 
Leksyon para sa Abril 6, 2014

Gihinloan ni Jesus ang Templo 
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alampoanan alang sa tanang mga katawohan.”

Diha sa talagsaon nga pagbiya ni Hesus sa Iyang naandang mga 
batasan ug mga buhat, sa hamubo nga panahon, Iyang giasumar ang 
harianong gahom ug nagsugod sa pagsalibag sa mga tigpatigayon 
ngadto sa gawas. Gipangtuwad Niya ang mga lamesa sa tigpangilis 
sa mga kuwarta, u gang mga lingkuranan sa mga namaligya ug mga 
salampati. Sa lahi nga higayon sa nahaunang kasinatian sa Iyang 
ministeryo, gisuginlan kita nga atol sa usa ka susamang paghinlo sa 
templo, si Jesus “nagbuhat a ug latigo nga pisi,” ug “giabog Niya 
silang tanan ngadto sa gawas sa templo.” (Juan 2:15) isip Mesias 
sa mga Judeo, si Jesus adunay legal nga katungod sa pagbuhat 
sa buluhaton sa paghinlo sa balay sa Dios, ug pagtanggal kanila 
kinsa naghugawhugaw niini. Ang templo ginadumala niadtong 
nagtinguha sa pagpahimulos sa katawhan nga nagmasulob-on. Giila 
ni Jesus kining mga maot nga relihiyosong mga pangulo ingon nga 
kadtong magailog gikan sa mga balo sa ilang pinuy-anan, samtang 
sa susamang higayon nagahimo’g hataas nga mga pag-ampo, 
nagpakaaron-ingnon nga sinsero ug matarong.—Mateo 23:14

Aduna pa gayuy mas dako nga pagtulon-an nga angay pagakat-
onan gikan sa saysay nga ang atong Ginoong Jesus nga nagahinlo sa 
templo sa Jerusalem.  Ang balay sa Dios  alang sa mga Judeo usa ka 
hulagway sa mas labaw pa nga templo, ang matuod nga Iglesias sa 
Diyos, diin ginaandam na sa pagkakaron. “Wala ba kamo masayud nga 
kamo templo sa Diyos ug nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa 
sulod ninyo?” (I Cor. 3:16) Sa dihang mahingpit na kini nga templo, 
mamahimo kini nga usa ka mahimayaong kahingpitan. Wala nay 
maghugahugaw niini, sama sa nahitabo sa templo sa Israel sa adlaw 
pa sa atong Ginoo kon diin ang  pagpatigayon nga ginabuhat sulod 
niadto mangil-ad sa panan-aw sa Diyos, ug nagaguba sa katahom 
sa kon unsa man nga ginaplano sa Diyos nga irepresentar niini.   

Sa dihang ang tanang ginatawag sa Dios, mga pinili ug 
matinudanon usab, mahuman na sa ilang yutan-ong pagtungha, 
sila ang maglangkob sa hinimayang “balay sa Dios.” (I Pedro 
4:17) Kini nga simbolokanhong templo mamahimo na unya nga 
usa ka “balay nga alampoanan alang sa tanang mga katawhan.” 
Ang katawhan makabaton ug kahigayonan nga moduol sa Diyos 
pinaagi sa mga tigpataliwala (mediatorial) nga buluhaton sa 
hinimayang Iglesia, ang Iyang balaang templo kon diin ang 
Iyang presensiya igapakita, ug ang Iyang kaluoy mabatonan 
na sa tanan.                           ■ 
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Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya 
Leksyon para sa Abril 13, 2014

Ang Usa ka Mesiyanhong Pari-
Hari 

Yabeng Bersikulo: “Ug 
kaniya miduol sila nga 

nanag-ingon, “Mabuhi ang 
Hari sa mga Judio!” ug 

unya ilang gipanagsagpa 
siya.”—Juan 19:3

Piniling Kasulatan: 
Jeremias 23:5,6; Zecarias 

6:9-15; Juan 19:1-5

Sa leksyon karong adlawa, nakita 
nato si Hesus nga nagbarog atubangan 
ni Pilato. Human nga gipalatigo sa 
Romanhong gobernador, gibutangan 
sa mga sundalo ug korona nga tunokon 
ang ulo ni Jesus, ug gisul-oban pud 
siya ug kupo nga purpura. Unya, uban 
ang pagbiaybiay, gisulti nila ang  mga 
pulong sa atong Yabeng Bersikulo. 
Walay nakitang  sayop sayop si Pilato 
diha kaniya [kang Jesus] ug sigurado 
nga dili gayud angay nga silotan sa 

kamatayon. Para kaniya niya [Pilato], si Jesus angay nga magpadayon 
sa pagkinabuhi. Gani, sa gipamulong sa mga apostoles “si Cristo… 
walay nahimo nga pagpakasala, ni walay hingkaplagang limbong diha 
sa iyang baba.” “Kay angay alang kanato ang pagpakabaton sa maong 
labaw nga Pari, kinsa balaan, walay sala, walay lama, linain gikan sa 
mga makasasala.”—I Pedro 2:21,22; Heb. 7:26

Si Jesus mao ang Cristo, ang dinihogan, “ang anak ni David.” (Mateo 
1:1) Kristo mao ang direkta nga tugbang sa Griyego sa Hebreohanon 
nga pulong Messias. Dugang pa nga atong nabasa sa Marcos 1:1 
nga si Jesus “ang anak sa Diyos.” Natala sa Ebanghelyo ni Lucas 
ang proklamasyon ni anghel Gabriel nga ipakatawo si Jesus. “Siya 
mahimong bantugan ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon; 
ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan 
nga si David; ug iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtud sa 
kahangturan; ug walay pagkatapus ang iyang gingharian.".”—Lukas 
1:32,33 

Atong balikan ang eksena sa atong leksyon, ang simpleng tubag ni 
Pilato sa mga Judeo nga relihiyosong pangulo nga nagkatigum batok 
kang Hesus mao nga: “Tan-awa, ania ra ang tawo.” (Juan 19:5) Sa 
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ilang pagkamasinupakon, sila nitubag kang Pilato, nga nag-ingon, 
“Ilansang mo siya sa krus, ilansang mo siya sa krus.” (Bersikulo 6) 
Kini nga pagyubit sa hustisya sa Diy os niabot na gayud sa iyang 
utlanan ingon nga gitala sa mga pulong, “Gilansang nila siya sa krus.” 
(Bersikulo 18) Hingpit na gayud nga gisalikway sa mga relihiyosong 
pangulo sa Israel ug gani mao ang hinungdanon sa kamatayon sa ilang 
matuod nga hari—ang dugay na kaayong gipaabot nga Messias.

Sa Zacarias 6:12, ang propeta nagatala niini nga mga pulong: “Mao 
kini ang gisulti ni Jehova sa mga panon, nga nagaingon: Ania karon, 
ang tawo kansang ngalan mao ang Sanga; ... ug pagatukoron niya 
ang templo ni Jehova.” Ang pulong nga “Sanga” nagatudlo ngadto 
kang Cristo, ug ginagamit kini sa daghang higayon sa Kasulatan. Sa 
Isaias 4:2 propesiyanhong gitawag si jesus nga “Sanga ni Jehovah.” 
Siya gitawag usab nga usa ka “Sanga” nga gitubo gikan sa gamut ni 
Isai, amahan ni David, (Isa. 11:1) ug usa ka “matarong nga Sanga.” 
(Jer. 23:5) Si Jesus, ang Mesiyas mao gyod ang “gianak nga kaliwat 
ni David sumala sa iyang pagkatawo.” (Rom. 1:3) Gihatagan usab 
siya ug propesiyanhong pangalan nga Immanuel, nga nagpasabot 
nga “Ang Diyos nagauban kanato.” (Isa. 7:14) Si Hesus mao gyod 
ang matuod nga manununod sa trono sa Israel, tungod kay siya ang 
direktang kaliwat pinaagi sa harianong linya ni David, ug tungod usab 
kay siya ang representante sa Dios sa iyang katawhan.

Ginapakita sa daghang bahin sa kasulatan ang kaulawn sa Messias, 
pagkamasinugtanon hangtud sa kamatayon, ug ang sunod nga 
pasidungog (tan-awa ang Isa. 52:13-15; Isa. 53; Phil. 2:5-11). Ang iyang 
pagkahingpit ingon nga “anak sa tawo,” bisan hangtud sa kamatayon, 
nakapahimong possible alang kaniya nga mamahimong “katapusang 
Adan,” (Heb. 2:6-9; I Cor. 15:45,47) ug ang matuod “manuunod sa 
tanang mga butang.” (Heb. 1:2) Ang konsepto sa usa ka Pari-Hari 
nahiabot sa atong pagtagad pinaagi sa pagdugtong sa nagkadaiya 
nga Kasulatan. “si Cristo wala magtuboy sa iyang kaugalingon aron 
mahimo siyang labawng Pari; hinonoa gitudlo Siya niya [sa Dios] nga 
nag-ingon kaniya [kang Jesus]…, … Ikaw Pari hangtud sa kahangturan, 
sa laray ni Melquisedec.” (Heb. 5:5,6) Ang pangalang Melquisedec 
nagpasabot nga means “ang akong hari matarong.” Ang Pari-Hari 
nga pangalan nagsugod sa Genesis 14:18, maingon man pinaagi 
kang Pablo sa Hebreo 7:1-4, ug nagapakita nga usa ka hulagway ni 
Cristo ingon ga Labawng Pari ug Hari. (Tan-awa usab ang Zacarias 
6:12,13) Sa dili madugay igapadayag siya sa tanang katawhan ingon 
nga “Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo.”—I Tim. 6:15  ■
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Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya 
Leksyon para sa Abril 20, 2014

Ang Ikatulong Adlaw 
Ang Maayong Balita nga gisulat 

ni Lukas, Kapitulo 24, nakahatag ug 
saysay mahitungod sa pagkabanhaw 
ni Hesus, maingon man ang iyang 
pagpakita ngadto sa iyang mga 
disipulo, kadtong iyang gialagaran  
samtang buhi pa siya human sa 
iyang pagkabanhaw. Nagasulti ang 
Bersikulo nga adunay “duha ka lalaki 
nga may bisti nga masilaw” nagpakita 
kang Maria Magdalena, Jona, ug 
ni Maria nga inahan ni Santiago, 
nagpahibalo kanila nga si Jesus 
“nabanhaw.” (Bersikulo 6) Una pa 
nahitabo ang iyang kamatayon, ang 
Ginoo nakighinabi ngadto sa Iyang 
mga tinun-an mahitungod sa “Anak sa 

tawo.” “Siya ilang latigohon, ug pagapatyon: ug sa ikatulong adlaw 
mubangon siya pag-usab.” (Lukas 18:31-33) Sa pagkadungog sa 
nahaunang pulong nga si Hesus nabuhi pag-usab, si Pedro ug ang uban 
nagduhaduha pa gayud mahitungod sa taho ug nakapangutana kung 
nabanhaw ba gyod siya gikan sa lubnganan. Bisan pa ang nabanhaw 
nga ginoo nagpakita ngadto sa daghan niyang mga sumusunod 
adisir pa nisaka sa langit mas labaw ang iyang pagtagad sa napulog-
usa ka mga apostoles nga pinili nga maistablisar ang katinuoran 
sa iyang pagkabanhaw. Ginaandam sila ingon nga iyang piniling 
tigpanghimatuod nga magdala ug pamahayag sa mga kamatuoran 
mahitungod sa iyang kinabuhi, mga panudlo, kinaiya , kamatayon, 
pagkabanhaw, ug buluhaton sa umaabot.—I Cor. 15:20-26; II Pedro 
1:16-19 

Aduna pay dugang nga leksyon nga angay hatagan ug pagtagad sa 
atong pagtuon kabahin sa “ikatulong adlaw,” nga may kalabotan sa 

Mga Yabeng Bersikulo: 
“Wala siya dinhi, kondili 
nabanhaw: Hinumdumi 

ang iyang gisulti kaninyo 
sa didto pa siya sa Galilea, 
nga nag-ingon, ang Anak 

sa Tawo kinahanglan 
igatugyan ngadto sa mga 

kamot sa mga tawong 
makasasala ug igalansang 

sa krus, ug sa ikatulo ka 
adlaw mabanhaw siya.”—

Lucas 24:6,7

Mga Piniling Kasulatan: 
Hosea 6:1-3; Luke 24:1-12
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nasod Israel, ang piniling katawhan sa Dios. Gipanagna ni Hosea nga, 
“Umari kamo, ug mamalik kita kang Jehova; kay gipikas kita niya, 
ug kita pagaayohon niya: gisamaran kita niya, ug kita pagabugkosan 
niya. Sa tapus ang duruha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi; 
sa ikatolo ka adlaw pagabanhawon kita niya, ug kita magapuyo sa 
iyang atubangan.  —Hosea 6:1,2 

Gikan sa atong mga pagtuon sa Kasulatan, nakat-unan nato nga ang 
mga Judeo gisalibay gikan sa pabor sa Dios sulod sa tinagalan nga 
panahon tungod sa ilang pagsalikway sa Mesias. Mao kini ang “duha 
ka adlaw,” nga gihisgutan ni Hosea ingon nga sa duha adlaw, si Jesus 
anaa usab sa lubnganan. Sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw si Jesus gikan 
sa mga minatay pinaagi sa dakong gahom sa Dios. Maingon nga Siya 
nibangon gikan sa kamatayon sa sayong kabuntagon sa ikatulong 
adlaw,  mahitabo kini sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig nga adlaw sa 
pagmando sa Mesias. Mao kini ang “ikatulong adlaw” nga gipanagna 
ni Hoseas nga, susama sa giingon ni Pablo, “ang tanang Israel 
mangaluwas.” Ang hunahuna gikan niining mga pulong ni Pablo mao 
nga ang Israel maluwas gikan sa pagkabuta nga niabot diha kanila 
ingon nga atawhan sa dihang ilang gisalikway ang Messias, ug unya 
makaila sila Kaniya isip ilang dakong manunubos.—Rom. 11:25,26

Ang ikatulong bersikulo sa Hosea 6 nagpadayon pa sa pasabot: 
“Ug hibaloan nato, ug padayonon nato ang pag-ila kang Jehova: ang 
iyang paggula matuod gayud ingon sa pagdangat sa kabuntagon; ug 
siya moanhi kanato maingon sa ulan, maingon sa ulahing ulan nga 
nagabisibis sa yuta.Niana nga “ikatulo nga adlaw,” makahibalo ang 
Israel. Ila unyang masabtan nga ang unang pag-abot ni Cristo mao alang 
sa katuyoan sa paghatag sa pantubos nga presyo, ug aron sa pagsugod 
ug tawag kanila kinsa mamahimong iyang mga balaan, Judeo man o 
Gentil, sa paghatag kanila sa tubig sa kamatuoran—ang “unang ulan.” 
Sa samang paagi, masabtan pud ang ikaduhang paghiabot sa ginoo— 
nga ang katuyon niini mao ang pagdala sa kahingpitan sa buluhaton 
sa pagtigum sa iyang mga balaan.  Dili lamang mao kana, apan mao 
usa ang “pagbuhi sa” Israel ug sa katapusan, sa paghatag kanila ug sa 
tibuok katawhan sa kalibutan, ug kinabuhi pinaagi sa lain na usab nga 
pagbubo sa tubig sa kamatuoran— ang “ulahing ulan.” Pagkatahom 
nalang gayod sa propesiya ni Hosea nga nihaom sa mga kamatuoran 
nga may kalambigitan sa pagkabanhaw ni Jesus sa ikatulo ka adlaw. 
Mapasalamaton kita nga ang dios nagbutyag niini nga tanghaga 
ngani kanato, niining maong panahona kon diin nagpakabuhi kita 
pinaagi sa Balaang Espiritu. Matuod gayod sa giingon na ni jesus, 
“Bulahan gayud ang inyong mga mata kay makakita man kini.”—
Mateo 13:16                    ■
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Senemanang Pagtulon-an Sa Bibliya 
Leksyon para sa Abril 27, 2014

Gikan sa Pag-antos Paingon sa 
Himaya 

Ang mga pulong sa atong Yabeng 
Bersikulo gikuha gikan sa testimonya 
nga gisulti sa Nabanhaw nga Ginoo 
sa dihang nagpakita Siya ingon nga 
usa ka estranghero sa duruha ka tinun-
an samtang naglakaw padulong sa 
balangay sa Emmaus. Siya nasayod nga 
ang mga propeta nanagna, dili lamang 
sa umaabot nga mga himaya nga Iyang 
maangkon, kondili, lakip na usab ang 
mga kasakitan nga iyang pagaantuson 
sa dili  pa ang iyang kahimayaan. Usa sa 
daghang mga propesiya nga naghisgot 

niining mga butanga makaplagan diha sa mga pulong ni Jeremias: 
“Ako sama sa usa ka maaghup nga nating karnero … nga gidala 
ngadto sa ihawan.” (Jer. 11:19) Gipasabot niini nga “estranghero” 
nga gikinahanglanon nga si Hesus magaantos niining mga butanga 
aron sa pagtuman sa iyang buluhaton ingon nga “Kordero sa Dios, 
nga magakuha sa sala sa kalibutan.”—Juan 1:29

Nakita nato ang dugang pa nga kompirmasyon niini nga mga 
kamatuoran mahitungod kang Jesus, Sa Daan ug Bag-ong Tugon nga 
talaan. Sa Isaias 53:5,7, atong mabasa: “siya ginasamaran tungod sa 
atong kalapasan, siya napangos tungod sa atong mga kasal-anan; 
ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya; ug tungod sa iyang 
mga labod kita nangaayo… Siya gidaugdaug, apan sa diha nga siya 
gisakit, wala niya bukha ang iyang baba.” Giklaro ni Apostol Pablo 
nga gikinahanglan alang sa atong ginoo nga musinati niining mga 
butanga, bisan hangtud sa kamatayon  aron siya  “matandog sa mga 
pagbati sa atong mga kaluyahon.” Busa, naka-on siya sa pagtuman 
pinaagi sa mga butang nga iyang ginaantos.”—Hebreo 4:15; 5:8

Yabeng Bersikulo: “Ug 
sugod kang Moises ug 

sa tanang mga propeta, 
iyang gisaysay kanila ang 
mga butang sa tibuok nga 
kasulatan mahitungod sa 

iyang kaugalingon.”—
Lucas 24:27

Piniling Kasulatan: 
Isaias 53:5-8; Lucas 

24:25-27,44-47
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Ang labing maanindot nga halad nga mahimo ni bisan kinsa niining 
kaliwatan nga nahulog sa pabor sa Diyos dili gayod makapawagtang 
sa sala. Si Adan nga usa ka hingpit nga tawo nakasala ug matubos 
lamang siya pinaagi sa usa ka hingpit usab nga tawo nga mao si  
Hesus. Sa lain pa nga propesiyanhong testimonya  , nadungog nato 
si Jesus nga nagsulti kabahin sa iyang kaugalingon: “Halad ug gasa 
wala mo kahamut-i; Ang akong mga igdulungog gibuksan mo: 
Halad-nga-sinunog, ug halad-tungod sa-sala, wala mo kinahanglana. 
Unya miingon ako: Ania karon mianhi ako; sa basahon nga linukot 
nasulat kini mahatungod kanako Nagakalipay ako sa pagbuhat sa 
imong kabubut-on, Oh Dios ko.” (Salmo 40:6-8) Ang mga pulong 
nga “sa mga bolyum sa mga libro” mao ang dugang kasayuran 
mahitungod sa katinuoran nga ang buluhaton ni Jesus sa pagtubos 
ginapropesiya na diay “sa Balaod ni Moises, ug sa mga propeta, ug 
diha sa mga Salmo.”—Lukas 24:44 

Sa wala pa siya mamatay, gideklara ni Hesus ang mahitungod 
sa iyang kaugalingon, “Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. 
Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, 
hinonoa magabaton siya sa kahayag nga magahatag ug kinabuhi.” 
(Juan 8:12) Karon nga nagpakita na siya sa iyang mga sumusunod 
isip nabanhaw nga ginoo, gihatagan niya sila ug mga pulong nga  
gituyo gayod aron sa paglamdag sa ilang mga hunahuna ug maingon 
man usab sa paghatag kanila ug kahupayan nga may kalabotan sa 
katuyoan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Siya miingon kanila 
“Ang kalinaw magauban kaninyo… Ug iyang gibuksan ang ilang 
mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan.”—Lukas 
24:36,45 

Mga gatosan na ka tuig, gibalik pagsulti ni Moises ang tanang 
mga pulong mga nakasulat sa Balaod ngadto sa mga katawhan sa 
Israel. Karon, si Hesus, ang “propeta … sama kang Moises ang 
nituman sa Balaod, ug nagsugod sa pag-abli sa mga hunahuna 
sa iyang katawhan, “nagsulti kanila mahitungod sa gingharian sa 
Dios,” ug nagtudlo kanila sa to “pagtuman sa Balaod ni Cristo.” 
(mga Buhat 1:3; Gal. 6:2) Human nga ang atong nabanhaw nga 
Ginoo nakapakita na sa iyang mga disipolo igo nga matapos ang 
tanan nga kinahanglanon alang kanila, “Siya nipahawa gikan kanila, 
ug gibayaw ngadto sa langit.” (Lucas 24:51) Tinuoray gayod nga 
maglipay kita niini nga mga pulong: “Ang Kordero nga gipatay 
takus sa pagdawat ug gahum ug kadato ug kinaadman ug kusog 
ug kadungganan ug himaya ug pagdalayeg.”—Pinadayag 5:12  ■                                                   


