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Mga Katuyoan sa Diyos Alang
sa Iyang Gingharian sa Yuta
DAGHANG KRISTOHANON KARON
adunay dakong pagduhaduha nga ang
gingharian ni Cristo mapatindog sa ibabaw
sa yuta. Kini adunay maayo nga rason, kon
kita motan-aw sa kalibutan sa atong palibot
ug ang mga nagkadaiyang mga problema
niini. Sumala sa World Economic Forum sa
“Panglantaw sa Global Agenda-2015,” ang
mga nag-unang napulo ka mga hagit nga nagatubang karon sa kalibutan ug nga lagmit
makaokupar sa mga lider niini sa sunod nga
—Efesos 1:10 napulo ug duha ngadto sa napulo ug walo ka
bulan mao:

“Inig-abut
sa tukma nga
panahon, Iyang
paghiusahn diha
kang Cristo ang
tanang mga butang,
mga butang diha
sa langit ug mga
butang dinhi sa
yuta.”

Nagkadako nga walay kaangayan sa kita
Padayon nga pagtubo sa mga walay trabaho
Kakulang sa pagpangulo
Nagtubo nga kompetisyon sa politikanhong pamaagi tali sa 		
kalibutan rehiyon
Paghuyang sa demokratikanhong representante
Pagtaas sa polusyon sa mga kabos nga mga kanasuran
Pagdugang sa mga panghitabo sa grabe nga panahon
Pagpakusog sa nasyonalismo
Pagdugang sa kapit-os sa tubig
Nagtubo nga kamahinungdanon sa panglawas sa ekonomiya
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Dugang pa, anaa ang padayon nga hulga sa terorismo sa nagkalainlaing mga matang, dayag nga pagladlad sa imoralidad, ug usa ka
kinatibuk-ang pagkawalay dios sa tibuok kalibutan—kini tanan, ang
mga relihiyoso ug sibilyan nga mga gahum nagpagpakita nga ingon
sa walay gahom sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang mahitungod
niini. Kon tan-awon lamang gikan niini nga panglantaw, kini mao
ang usa ka mangitngit ug awaaw nga panglantaw alang sa kalibutan
nga atong gipuy-an karon. Ang gingharian ba ni Kristo nga walay
katapusan moabut pa kaha, ug kon kini moabot, molampos kaha
kini sa pagsulbad sa problema sa tawo? Ang Bibliya ba agsulti
kanato kon sa unsang paagi?
Sa pagsusi niini nga importante nga hilisgutan, kita kinahanglan
una nga makaamgo nga ang plano sa Dios sa kaluwasan alang sa
mga nahulog ug himalatyon nga tawhanong kaliwat naglakip sa
liboan ka mga tuig sa panahon. Gikan niini, nahibalo nga adunay
mas dako pa nga labaw niini kay sa yano nga pagtoo kang Cristo,
ug nga maluwas. Angay una nato nga mahinumduman nga si Jesus
wala moanhi aron mamatay alang sa kalibutan hangtud nga miabot
ang 4,000 ka tuig human sa pagkapukan sa tawo. Atol niana nga
panahon, ang Dios wala nagpadayag sa tino mahitungod sa iyang
plano nga pagtubos, nga naghisgot niini lamang pinaagi sa mga
propeta ug sa mga matang ug mga landong, ug ngadto lamang sa usa
ka gamay nga nasod nga Israel. Kini hangtud nga si Cristo miabut
nga nagdala sa kinabuhi ug sa pagka-imortal ngadto sa kahayag
pinaagi sa Ebanghelyo, nga ang katawhan sa Diyos nagsugod sa
pagkaamgo nga siya adunay usa ka plano, usa ka “walay katapusan
nga katuyoan,” ug nga kini dili hangtud sa “kapaigoan sa kahingpitan
sa mga panahon “nga ang mga butang diha sa langit ug diha sa yuta
pagatigumon ngadto kang Kristo.-Efe. 1:10; 3:11
Daghan sa mga detalye sa plano sa Dios gipadayag pinaagi
sa iyang Pulong pinaagi sa mga ilustrasyon ug sa pulong sa mga
hulagway. Ang atong unang mga ginikanan gisulayan sa ilang
pagkamasulundon diha sa kabubut-on sa Diyos. Sila napakyas, ug
bisan tuod si Jesus mibayad sa silot sa ilang mga sala, ug sa ingon
naghatag og usa ka paagi sa pag-ikyas gikan sa kamatayon, walay
sakop diha sa kaliwatan ni Adan ang hatagan sa walay katapusan nga
kinabuhi hangtud nga masulayan sa sa tagsa-tagsa. Ang usa ka libo
ka-tuig nga yugto sa panahon nga mga indibiduwal magatagamtam
sa pagsulay mao ang gisulti sa mga Kasulatan ingon nga usa ka
adlaw sa paghukom. Ang pulong “paghukom” nga gigamit sa niini
nga koneksyon mao ang paghulagway sa hunahuna sa niining piho
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nga bahin sa katuyoan sa Diyos ingon nga kini mahitabo atol sa
“kapaigoan sa kahingpitan sa mga panahon.”
Ang sala sa atong unang mga ginikanan mao ang usa ka pagrebelde
batok sa kabubut-on sa atong Magbubuhat, ug ang tibuok kaliwatan
sa tawo nagpadayon nga nagrebelyon sa mas dako o mas ubos nga
gidak-on sukad niana nga panahon. Ang Diyos nagpasalig kanato nga
kini nga pagsupak sa iyang kabubut-on angayan na nga mawala, ug
ang iyang kabubut-on mao ang sa katapusan ang maghari sa tibuok
nga yuta. Aron sa pagpahayag sa sa atong mga hunahuna kon unsay
naglangkob niini nga bahin sa katuyoan sa Diyos sa katawhan, ang
mga saad sa iyang Pulong nagsulti kanato sa usa ka gingharian, ug
nga sa niini nga gingharian si Cristo magahari hangtud ang tanang
mga kaaway gibutang sa ilalum sa iyang mga tiil--hangtud nga ang
kabubut-on sa Dios ang matuman dinhi sa yuta ingon nga kini sa
langit. (Mat. 6:10) Ang termino nga “mga sakop” sagad nga gigamit
sa kalambigitan sa mga hunahuna sa usa ka gingharian, ug kini
nagpasabot sa kahulogan sa gihulagway nga gingharian sa Bibliya.
Nianang panahona, ang kalibutan mao ang mamahimong “ubos” sa
kabubut-on sa Dios.
Adunay laing importante nga pulong nga gigamit aron sa
pagpasabot sa bug-os nga gilapdon sa katuyoan sa Dios ngadto sa
tawhanong kaliwatan, ug kini mao ang “pakigsaad.” Ang kaliwatan
sa tawo ipahiuli ngadto sa pakigsaad nga relasyon uban sa Dios. Ang
usa ka tawo makapakita ug pagka maunongon ilalom sa pagsulay,
ug bug-os nga ipailawom ang iyang kabubut-on ngadto sa mga
gikinahanglan sa balaod sa Dios. Bisan pa niana, aron mapahiuli
ngadto sa pakigsaad nga relasyon uban sa Maglalalang ang naghatag
og mas dako ug mas bug-os nga hulagway sa kon unsa ang Dios,
pinaagi kang Cristo, ang hanyag sa pagbuhat alang sa nahulog nga
kaliwat. Aduna pay uban nga mga ekspresyon nga gigamit diha sa
mga saad sa Kasulatan, apan sa ato karon nga panaghisgutan atong
itumong ang atong kaugalingon niining tulo----ang buhat nga
paghukom , ang ginghariang buhat, ug ang paghimo sa usa ka
pakigsaad taliwala sa Dios ug sa tawo.

BUHAT SA PAGPANGANDAM

Tungod sa rason nga napakyas nga makab-ot ang hustong pagsabot
ug nga ang tanan nahiuyon sa Pulong sa kamatuoran, daghan ang
hilabihan nga nasayop sa pagsabot sa balaan nga katuyoan nga may
kalabutan sa mga paghukom sa Diyos, ang iyang gingharian, ug sa
iyang mga pakigsaad. Kadaghanan sa mga Kristiyanong kalibutan
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nagtuo nga ang tawhanong kaliwatan anaa karon sa pagsulay niini
nga kinabuhi--nga karon mao ang adlaw sa paghukom alang sa
tanan nga mga tawo. Tungod kay ang Bibliya naghisgot sa usa ka
umaabot nga adlaw sa paghukom, kini nga pangatarongan nagkuha
sa mga konsidersayon mahitungod niini diha sa Kasulatan, apan
ang resulta mao ang kalibog ug panagsumpaki. Kini gayud ang
mahitabo ko ibase sa sayop nga ideya nga gainsistir nga ang
panahon sa kamatayon mao ang timaan sa katapusan sa pagsulay
alang sa tanan.
Ang mga saad sa Diyos mahitungod sa gingharian ni Cristo ug kon
unsay buhaton niini alang sa mga kaliwatan sa tawo ang usab wala
masabti. Sa walay kahibalo sa plano sa Dios, daghan ang moinsistir
nga ang gingharian gitukod sa wala madugay human sa Unang Paganhi sa atong Ginoo, o sa panahon sa mga misunod nga mga siglo,
ug sukad niini naghari na sa ibabaw sa yuta. Kini nga panglantaw
ang nanghimakak sa mga saad sa Diyos sa usa ka umaabot nga
mahimayaong gingharian nga magdala sa kalinaw ug hingpit nga
kalipay ngadto sa katawhan, ug sa walay katapusan nga kinabuhi sa
tanan nga mosunod sa mga balaod niini. Pagkamahimayaon gayud
nga tin-aw natong nakita nga unsa ang gisugdan sa Unang Paganhi
ni Kristo mao ang pagtawag ug pagbansay sa mga tawo nga mahimo
nga kaubang mga hari uban ni Jesus, ug dili ang mismong pagtukod
sa Iyang gingharian.
Ang sama nga baruganan mao usab ang matood nga may kalabutan
sa mga saad sa Diyos sa pagtukod sa usa ka pakigsaad nga relasyon
tali sa iyang kaugalingon ug sa mga nahimulag nga tawhanong
kaliwat, sugod sa “balay sa Israel, ug ... sa balay sa Juda.” (Jer.
31:31) Kini mao ang gitawag sa propeta nga usa ka “bag-ong
pakigsaad.” Daghan, nga napakyas sa pagsabut sa plano sa Dios,
ang maghunahuna niini nga ang bag-ong Pakigsaad taliwala sa Dios
ug sa mga tawo nagsugod sa diha nga ang Espiritu Santo mikunsad
sa ibabaw sa mga tinun-an nga naghulat sa Pentekostes. Kini mao
usab ang samang sayop nga gihimo nga my kalabutan sa buhat sa
paghukom ug sa buhat sa gingharian-ug alang sa mao gihapon nga
rason
Ang hinungdan sa daghan kaayo nga mga pagkapakyas sa pagsabut
sa husto niini nga mga sukaranang mga doktrina sa Kasulatan mao
nga wala sila makakita sa kalainan tali niadtong kinsa gisaaran sa
Diyos nga panalanginan ug niadtong iyang gamiton sa paghatag og
mga panalangin. Sila napakyas sa pag-ila nga ang pagpakig-uban
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sa iyang mga saad sa adlaw sa paghukom, ang mga gingharian, ug
ang Bag-ong Kasabotan uban sa iyang mga alagad niining panahona
wala magpasabot nga kini mao ang kalibutan sa adlaw sa paghukom,
ni nga ang gingharian nagsugod na, ni nga kita karon nagkinabuhi
ubos sa mga termino sa mga Bag-ong Pakigsaad.

MGA MISTERYO GIPADAYAG

Sa wala pa ang Unang Pag-anhi ni Jesus daghan sa plano sa
Dios nga nagpabilin nga usa ka misteryo. Usa ka importante nga
bahin nga wala mapadayag hangtud nga si Cristo niabot mao ang
binhi sa saad, ang Mesiyas, ang dakong Hari ug Maghuhukomnga pinaagi kaniya ang mga saad sa Diyos sa pagpanalangin sa
kalibutan matuman- nga adunay mga kauban sa pagpakigbahin sa
iyang himaya ug kinsa mabuhi, ug ang maghuhukom paghari uban
kaniya. Si Apostol Pablo miingon nga “kini nga tinago ... mao si
Cristo diha kaninyo, ang paglaum sa himaya.” (Col. 1:27) Sa
dihang kini nga tinago gipadayag, hinoon, ang katawhan sa Diyos
nakakat-on nga ang mga balaan ang “magahukom sa kalibutan,”
nga sila “maghari uban kang Cristo sa usa ka libo ka tuig,” ug sila
gitawag nga mahimong “makahimo nga mga ministro” sa bag-ong
pakigsaad.-I Cor. 6: 2; Pin 20: 4,6; II Cor. 3:6
Si Pablo nagsulti kanato sa dayag gayud nga ang Dios “nagtudlo sa
usa ka adlaw, nga iyang paghukman ang kalibutan sa pagkamatarung”
pinaagi ni Jesus, “nga ang tawo nga iyang gi-orden.” (Buhat 17:31)
Ang Kasulatan usab mipahayag nga ang Dios “mitugyan sa tanan
nga paghukom” sa iyang Anak nga si Kristo Jesus, nga magahukom
sa mga “sa mga buhi ug sa mga minatay sa iyang pagpabalik.” (Juan
5:22; II Tim. 4: 1) Ang unang paghisgot sa buhat sa paghukom nga
gihatag sa usa sa mga propeta sa Dios nagpatin-aw nga daghan ang
moapil niini. Nga si Enoc, kinsa, sumala ni Judas, nanagna nga ang
Ginoo moabut uban sa napulo ka libo sa iyang mga balaan, aron sa
paghukom. (Judas 14,15) Sa pagpamatood niini, si Pablo misulat,
“Wala ba kamo masayud nga ang mga balaan mao ang magahukom
sa kalibutan?”
Kasagaran, ang Kasulatan nagpadayag kang Cristo Jesus, ang
dakung Hari sa balaan nga gingharian nga sa dili madugay mao ang
magdumala sa mga kalihokan sa tibuok kalibutan. Ang Pulong sa
Dios usab nagpahayag nga ang mga matinud-anon sumusunod
ni Kristo niini nga panahon ang makig-ambit sa himaya sa iyang
pagkahari-nga sila usab ang maghari uban Kaniya. Kini mao ang
usa ka talagsaon nga “paglaom sa himaya” alang sa mga tawo nga
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maghalad sa tanan, mag-antos ug mamatay uban kang Jesus, ug nga
diha sa “unang pagkabanhaw” mabuhi ug magahari uban kaniya.
Pinaagi sa katingalahang grasya sa Dios, ang Bibliya nagtugot
kanato sa paglakip niana nga paglaum sa himaya sa pagpaabot sa
pagpakig-ambit sa buhat sa paghusay sa Bag-ong Kasabotan. Si
Kristo Jesus mao ang gipahayag nga ang tigpataliwala sa pakigsaad
tali sa Dios ug sa tawo. (Heb. 12:24; ako Tim. 2: 5) Apan, giingon
usab nga ang mga matinud-anon nga mga sumusunod ni Jesus
“makahimo nga mga ministro sa bag-ong [tugon],” nga gitawag ug
gibansay sa pag-alagad sa “ministeryo sa pagpasig-uli” ilalum sa
iyang mga kahikayan-II Cor. 3: 6; 5:18

PRAKTIKAL NGA PAGBANSAY

Diha sa kahikayan sa Diyos, ang pagbansay sa mga tawo nga
gitawag sa pag-apil uban ni Jesus sa pagpanalangin sa tanan nga
mga kabanayan sa yuta ang magakatuman sa usa ka praktikal kaayo
nga basehan. Sa dihang si Pablo nangutana sa mga kaigsoonan
sa Corinto, “Wala ba kamo masayud nga ang mga balaan mao
ang magahukom sa kalibutan?” siya nagpahimangno kanila sa
paghatag sa mas dugang nga kakugi sa paghimo sa mga prinsipyo
sa Kamatuoran diha sa ilang kaugalingong mga kinabuhi ug ilabina
sa ilang mga pagpakiglabot sa usag usa. Siya nagingon nga kon sila
makig ambit kang Jesus sa paghukom sa kalibutan, kinahanglan nga
sila makakat-on sa husto nga paagi sa paggamit sa mga baruganan
sa hustisya ug sa pagkamatarung sa pagsulbad sa mga problema nga
moabot taliwala kanila.
Kining sama nga praktikal nga pagbansay sa mga umaabot nga
manalangin sa kalibutan ang nasabtan labot sa ilang paglaom sa
paghari uban kang Jesus, ang Hari sa mga Hari. Sa diha nga ang
usa ga-ampo, “Moabot ang imong gingharian. Matuman ang imong
pagbuot dinhi sa yuta, ingon man kini sa langit” kinahanglan nga
mahinumdom sila nga una sa tanan ang kabubut-on sa Diyos angay
gayud nga buhaton diha sa ilang kaugalingong mga kasingkasing
ug mga kinabuhi. Hingpit ug walay pagduhaduha nga pagtugyan
ngadto sa kabubut-on sa Dios pinaagi kang Cristo nga atong Ulo
mao ang kondisyon niadtong bisan kinsa nga nangandoy nga
makig ambit uban kang Jesus diha sa buhat sa pagtukod sa balaang
kabubut-on diha sa mga kasingkasing sa mga katawhan sa panahon
sa gingharian. Busa, pinaagi lamang sa pagpaubos sa ilang mga
kaugalingon ilalum sa gamhanan nga kamot sa Dios nga siya
mobayaw kanila ngadto sa gingharian sa himaya uban sa Agalon.
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Susama niini, ingon nga umaabot nga mga ministro sa Panahon
sa Mesiya sa pagpasig-uli, sila karon ang nagadawat sa ilang
pagbansay. Sa ilang paggamit sa pulong nga pagpasig-uli karon, i
kini mao ang ilang pribilehiyo sa matag higayon nga makakaplag sa
usa ka igdulungog sa pagpamati, sa pag-ingon, “Balik kamo ngadto
sa Dios.” (II Cor. 5:20) Mao nga sila mag-alagad ingon nga mga
tigpasiugda sa kalinaw diha sa pagpangandam alang nianang dako
nga pangalagad ingon nga mga ministro sa Bag-ong Pakigsaad, sa
diha nga kini mahimong ilang pribilehiyo sa pagtabang sa pagdala
sa tibook nga kaliwatan ngadto sa relasyon sa pakigsaad uban sa
Dios.

ANG UMALABOT NGA GINGHARIAN

Ang mga tinun-an sa Kasulatan kinahanglan nga pamilyar
sa daghan nga mga teksto nga naghisgot sa gingharian, gikan sa
usa ka panglantaw, nga nagsugod sa Unang Pag-anhi ni Jesus. Si
Pablo misulat, “Kinsa ang nagluwas kanato gikan sa gahum sa mga
kangitngit, ug nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang [sa
Diyos] minahal nga Anak.” (Col. 1:13) Si Jesus miingon usab sa
panahon sa iyang Unang Pag-anhi nga “ang gingharian sa langit
nagaantus sa paglugos. “(Mat. 11:12) Kini ug ang uban nga mga
kasulatan nagpakita nga ang gingharian, sa usa ka diwa, anaa na
niadtong Unang Paganhi ni Jesus. Apan, sa mga tawo nga makahimo
sa hustong pagbahin bahin sa Pulong sa kamatuoran ang makasabut
nga ang gingharian nga maghari ibabaw sa katawhan wala pa dayon
magsugod niana. Sila nahibalo nga ang gingharian anaa pa lamang
sa pagpangandam, ug nga ang Panahon sa Ebanghelyo mao ang
panahon para niadtong magahari sa gingharian ug mga gitawwag
ug gibansay alang niini nga hataas nga posisyon.
Ang rason alang niini nga mga kamatuoran mao ang paghatag usab
sa gibug-aton nga sa samang baruganan sa pagsabot ang matood
usab may kalabutan sa mga saad sa Diyos sa Bag-ong Pakigsaad.
Sama nga ang mga saad sa Diyos nagtin-aw nga ang panahon sa
paghari niana nga gingharian mao ang Mesiyanhong Panahon, mao
nga ang iyang orihinal nga mga saad sa Bag-ong Kasabotan usab sa
ang magpag-ila kon kanus-a kini magsugod, ug nga kini unang nga
himoon “uban sa balay sa Israel, ug uban sa balay sa Juda. “(Jer. 31:
31-34) Susama nini, sama sa mga saad mahitungod sa gingharian,
ang adunay mga kalabotan sa Bag-ong Pakigsaad usab naglakip sa
daghan kaayo pagatumanon diha sa mga kasinatian sa mga gamay
nga gidaghanon nga mga hinalad nga katawhan sa Diyos sa atong
panahon.
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Ang Bag-ong Tugon adunay kalambigitan sa mga hinalad nga
mga sumusunod sa lakang ni Jesus uban sa saad sa Bag-ong
Kasabotan, sama nga sila adunay kalambigitan sa mga saad sa Diyos
sa gingharian. Kon kita makasabut nga ang relasyon karon sa mga
balaan ngadto sa pakigsaad mao lamang ang pagbansay sa iyang mga
alagad, nan kita dili maglisod sa pag-ila sa hingpit nga panag-uyon
sa tanan nga anaa Kasulatan mahitungod sa mao nga hilisgutan.
Atong himoon ang pagsusi sa mga teksto nga magpamatood diha
Bag-ong Tugon ug timan-an nga kini nagpasabot lamang kon unsay
gipasabot sa Bag-ong Tugon ngadto sa relasyon sa gingharian ug
ang simbahan.

ANG DUGO SA BAG-ONG KASABUTAN

Sa Mateo 26: 27,28, si Jesus gikutlo nga nag-ingon sa iyang mga
tinun-an sa diha nga siya mihatag kanila sa Memoryal nga kopa,
nga kini nagrepresentar sa “dugo sa bag-o nga pakigsaad,” o Bagong Pakigsaad. Kini usahay masaypan sa pagsabut nga si Jesus nagingon sa iyang mga tinun-an nga ang gitagnang Bag-ong Pakigsaad
ginahimo na karon ilalum sa iyang mga termino sila, pinaagi sa
iyang dugo, ang mga gipasig-uli na ngadto sa Dios. Kon atong
susihon ang maong butang sa pag-ayo, hinoon, atong makita nga
dili kini mao ang gipasabot
Sa Hebreohanon 10: 9 mabasa, “Unya miingon siya: Ania
karon, ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubut-on, Oh Dios.
Siya magakuha sa una, nga aron matukod niya ang ikaduha. Ang
“una” nga gihisgotan dinhi nga teksto mao ang daan nga Balaod sa
Pakigsaad, ug ang “ikaduha” mao ang Bag-ong Pakigsaad. Sumala
sa Kasulatan, gihimo ni Jesus uban sa Pakigsaad sa Balaod ingon
sa usa ka paagi Israiin ang mga Israelinhon, o ang mga katawhan sa
bisan unsa nga nasud, mahimo nga makig-uli sa Dios. Kini gikuha
sama sa pagkuha sa tipikal nga gingharian sa Israel sa Babilonia,
sama sa gipanagna ni Ezequiel ug Jeremias, ug sa kaulahian sa mga
Romano sama sa gipanagna ni Jesus sa dihang siya miingon, “Ang
imong balay gibiyaan kaninyo nga mamingaw.” - Ezeq. 21: 25-27;
Jer. 25: 9-11; Mat. 23:38
Sa Hebreohanon 10: 9 mabasa, “Unya miingon siya: Ania
karon, ako mianhi sa pagtuman sa imong kabubut-on, Oh Dios.
Siya magakuha sa una, nga aron matukod niya ang ikaduha. Ang
“una” nga gihisgotan dinhi nga teksto mao ang daan nga Balaod sa
Pakigsaad, ug ang “ikaduha” mao ang Bag-ong Pakigsaad. Sumala
sa Kasulatan, gihimo ni Jesus uban sa Pakigsaad sa Balaod ingon
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sa usa ka paagi Israiin ang mga Israelinhon, o ang mga katawhan sa
bisan unsa nga nasud, mahimo nga makig-uli sa Dios. Kini gikuha
sama sa pagkuha sa tipikal nga gingharian sa Israel sa Babilonia,
sama sa gipanagna ni Ezequiel ug Jeremias, ug sa kaulahian sa mga
Romano sama sa gipanagna ni Jesus sa dihang siya miingon, “Ang
imong balay gibiyaan kaninyo nga mamingaw.” - Ezeq. 21: 25-27;
Jer. 25: 9-11; Mat. 23:38
Si Pablo misulat nga ang unang pakigsaad gikuha aron nga ang
ikaduha, ang Bag-ong Kasabotan, mahimong malig-on sa. Ang
sama nga ang tinuod nga mahitungod sa gingharian. Ang tipikal nga
gingharian gikuha aron nga ang gilandongan nga gingharian, ubos
sa kang Kristo, mahimong malig-on sa. Uban sa pagtangtang sa mga
tipikal nga gingharian, ang tinuod nga gingharian sa mga kamot. Kini
misugod sa malig-on sa diwa nga ang mga hari sa nga gingharian
nagsugod sa andam alang sa hataas nga katungdanan nga ilang
gitawag. Busa kini mao ang uban sa Bag-ong Pakigsaad. Human sa
atong Ginoo Unang anhi, ang makahimo nga mga ministro misugod
sa pagatudloan sa eskwelahan ni Kristo nga sila unta mahimo nga
andam, sa pagpakig-uban kaniya, aron sa inagurar nga pakigsaad sa
sinugdanan sa Mesiyanikong Age-ang ka libo ka tuig nga gingharian
nga panahon ug sa adlaw sa paghukom . Mao nga si Jesus miingon
nga ang iyang dugo mao ang dugo sa Bag-ong Pakigsaad. Walay
laing dugo. Ang katuyoan nga si Jesus-ula sa iyang dugo mao nga
ang nawala nga lumba aron makig-uli sa Dios, ug nga ang buhat sa
pagpasig-uli nga matuman pinaagi sa Bag-ong Pakigsaad.
Si Pablo misulat nga ang unang pakigsaad gikuha aron nga ang
ikaduha, ang Bag-ong tugon ang matukod. Mao usab kini ang
mahitabo mahitungod sa gingharian. Ang tipikal nga gingharian
gikuha aron nga ang gilandongan nga gingharian, ubos sa kang Kristo,
mahimong malig-on. Uban sa pagtangtang sa tipikal nga gingharian,
ang tinuod nga gingharian anaa na. Kini nagsugod sa pagtukod sa
dihang ang mga hari sa nga gingharian ang gisugdan pag-andam
alang sa hataas nga katungdanan nga diin sila gitawag. Busa dinhi sa
Bag-ong Pakigsaad human sa Unang Pag-anhi sa atong Ginoo nga
mamahimo nga mga ministro gisugdan sa pagatudlo sa eskwelahan
ni Kristo nga sila unta mahimo nga andam, sa pagpakig-uban
kaniya, aron sa pag inagurar niadtong pakigsaad sa sinugdanan sa
Panahon sa Mesiya-ang liboan ka tuig nga gingharian nga panahon
ug adlaw sa paghukom . Mao nga si Jesus miingon nga ang iyang
dugo mao ang dugo sa Bag-ong Pakigsaad. Walay laing dugo. Ang
mismo nga katuyoan diin si Jesus nag-ula sa iyang dugo aron nga
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ang nawala nga kaliwatan mahiulo ngadto sa Dios, ug nga ang
buhat sa pagpasig-uli ang matuman pinaagi sa Bag-ong Pakigsaad.
Atong dugang nga makamatikod nga si Pablo naghisgot sa mga
bug-os nga hunahuna kon sa unsang paagi sa dugo ni Kristo mao ang
dugo sa Bag-ong Pakigsaad. Sa wala pa ang inagurasyon sa tipikal
nga “unang” pakigsaad, si Moises, sa iyang tigpataliwala, naghalad
mga mananap, ug sa diha nga ang mga pakigsaad sa gitugon sa
ibabaw sa katawohan, iyang gigamit ang dugo sa mga mananap sa
isablig “sa basahon, ug ang tanan nga mga tawo.” Unya si Pablo
midugang, “Labut pa usab gisabligan niya ug dugo ang tabernaculo,
ug ang tanang mga sudlanan sa ministeryo. ... Busa, kinahanglan
nga ang mga hulad sa mga butang sa kalangitan pagahinloan niini;
apan ang mga butang langitnon sa ilang kaugalingon uban sa mas
maayo nga halad kay niini. “- Heb. 9: 19-23
Ang pagsablig sa “tanan nga mga tawo” sa ilalum sa mga tipikal
nga kahikayan nagpunting sa unahan ngadto sa inagurasyon sa
Bag-ong Pakigsaad. Dugang niana, hinoon, sa pagpatin-aw ni
Pablo, ang Tolda ug ang tanan nga mga sudlanan sa ministeryo ang
gisabligan usab, diin, siya miingon, nagpunting sa unahan ngadto sa
pagwisik sa gilandongang tabernakulo ug sa mga kahikayan niiniang mga langitnong butang niini nga panahon. Ang Basahon sa Mga
Hebreohanon nagbutang sa mga sumusunod sa lakang ni Kristo sa
mao usab nga relasyon sa gilandongan tabernaculo nga ingon sa
mga sacerdote sa Israel ngadto sa tipikal nga Tabernakulo. Kini nga
naugmad ingon sa usa ka mga parianon, uban sa usa ka paglaum sa
pagsulod sa “Labing Balaan.”
Kita wala masayud unsa ka dugay kini gikinahanglan alang sa
pagtukod sa mga tipikal nga Tabernakulo ug sa inagurasyon sa
iyang mga serbisyo pinaagi sa nasod sa Israel nga nakadawat sa
mga panalangin ilalum sa mga Pakigsaad sa Balaod, apan kini
nagkinahanglan sa tibuok nga Panahon sa Ebanghelyo sa “pagtukod
sa” gilandongan tabernakulo ug pagpasiugda sa iyang mga santos.
Kini mao ang gikinahanglan nga buhat maylabot sa pagtukod sa Bagong Kasabotan. Tungod kay kini ginabuhat alang sa pagpangandam
sa paghiuli sa kalibutan ngadto sa Dios pinaagi niana nga kahikayan,
ang dugo ni Cristo nga naghimo niini nga posible mao ang gitawag
nga sa dugo sa Bag-ong Pakigsaad. Sa laing pulong, ang dugo
ni Cristo mao ang gigamit sa Panahon sa Ebanghelyo aron nga
mahimong madawat ang mga halad sa mga tawo nga giandam
aron mamahimong mga ministro sa Bag-ong Pakigsaad. Kini wala
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magpasabot nga sila anaa ubos sa Bag-ong Kasabotan, apan nga sila
giandam alang sa pagpangalagad sa mga balaod niana nga pakigsaad
ngadto sa katawhan sa diha nga ang pag-andam niini nga mga buhat
niining Panahon sa Ebanghelyo ang mahingpit.
Sa Hebreohanon 9:14, si Pablo nagpatin-aw nga gihinloan ang
kaisipan sa tawo gikan sa patay nga mga buhat pinaagi sa dugo ni
Kristo. Kini importante nga kini matuman, kay kon dili, kita dili
mahimong madawat sa Dios ingon nga mahimong mga ministro sa
Bag-ong Pakigsaad. Sa sunod nga bersikulo, si Pablo nagpatin-aw
nga tungod paghinlo sa mga sala nga si Jesus mao ang Tigpataliwala
sa Bag-ong Pakigsaad. Tungod niini, misulat ang apostol, ang
kamatayon ni Jesus dad-on ang magdala sa “pagtubos sa mga
paglapas nga nahisakup sa nahauna nga tugon,” o pakigsaad. Mao
kini nga sila kinsa gitawag ang makadawat sa “saad sa panulondon
nga walay katapusan.”
Niini nga teksto, hinoon, atong nakita ang duha ka mga butang
nga natuman pinaagi sa dugo ni Cristo. Ang una mao ang paghinlo sa
atong mga kaugalingon nga kaisipan gikan sa patay nga mga buhat,
ug ang ikaduha mao ang pagtubos sa mga paglapas nga nahisakup
sa nahauna nga tugon, o pakigsaad. Sa panahon ni Pablo, kadtong
mga Judio nga midawat “ngadto kang Kristo” ang tinuod nakalapas
ilalum sa Daang Kasabotan, apan dili kini tinuod para sa mga kinabig
nga mga Hentil kaniadto man o sa karon. Ang iya gitumong niini
mao ang paagi nga ang saad sa Jeremias 31:34 matuman sa diha nga
ang Bag-ong Kasabotan gihimo uban sa balay sa Israel, ug uban sa
balay sa Juda.
Si Pablo nagasulti, sa Hebreohanon 9:15, sa natural nga balay sa
Israel ingon nga sila nga “gitawag.” Kini wala mashisgot niadtong
mga dinapit sa Halangdon nga Tawag. Kita kinahanglan nga
mahinumdom nga ang nasod sa Israel gitawag sa pipila ka mga pabor
sa balaan nga plano, ug si Pablo naghisgot niini sa Roma 11: 26-29.
Dinhi siya miingon nga gikan sa Sion mogula ang “Manluluwas,
ug mahanaw ang pagka dili diosnon gikan kang Jacob,” nga kini
mao ang Dios sa pakigsaad uban kanila sa diha nga siya magakuha
sa ilang mga sala. Unya siya midugang, “Kay ang mga gasa ug
pagtawag sa Dios dili mabakwi.” Sa pagtandi niini nga teksto sa
Hebreohanon 10:16, tin-aw nato na makita nga sa ulahing bersikulo
si Pablo nagpatin-aw nga ang katapusang buhat nga matuman pinaagi
sa dugo ni Cristo mao ang “human sa mga adlaw” sa panahon nga
ang dugo sa unang gigamit aron sa paghinlo sa atong mga tanlag
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gikan sa patay nga mga buhat. Sa kaso sa mga kinabig nga mga
Judi, ang pipila niini nga mga patay nga mga buhat mao ang ilang
mga paningkamot nga makabaton ug kinabuhi ubos sa Balaod, apan
ang tibuok iglesia, mga Judio ug mga Hentil, kinahanglan kini nga
paghinlo aron nga mahimong andam sa pagpangalagad sa mga
balaod sa Bag-ong Kasabotan sa diha nga kini ang inagurahan.

“UNDANON NGA PAPAN SA KASINGKASING”

Sa II Corinto 3: 3-8, si Pablo dugang nga nagpatin-aw sa relasyon
sa mga sumusunod sa lakang ni Kristo sa Bag-ong Kasabotan.
Dinhi niini nga teksto nga sila gihisgotan nga “mamahimong mga
ministro” niana nga pakigsaad, ug si Pablo tin-aw nga nagpasabot
sa klase sa ilang mga pag-alagad. Siya nag-ingon nga sila mao ang
mga “sulat ni Cristo,” nga gisulat dili sa bato, kondili sa “papan
sa kasingkasing.” Sa bersikulo ikapito ug ikawalo, siya tataw nga
nagtandi sa ministeryo sa Pakigsaad sa Balaod diha tali sa Bag-ong
Pakigsaad, ug nga ang tipikal nga ministeryo nga iyang gihisgotan
mao kadtong gihimo ni Moises nga may kalambigitan sa Balaod
nga gikulit sa ibabaw sa mga bato.
Atong hunahunaon ang mga lamesa sa mga Balaod sama sa “sulat
ni Moises.” Si Pablo nagasulti kanato nga kadtong mga tawo nga
iyang gisulatan-gibalaan nga mga magtutuo-mao ang mga “sulat ni
Cristo,” ug nga kini nga Panahon sa Ebanghelyo mao ang panahon
nga kini nga mga sulat ang gisulat pinaagi sa Espiritu Santo. Sa
Exodo 24:12, ang Dios miingon kang Moises, nga ang mga lamesa
sa mga Balaod gihatag kaniya aron nga siya ang magtudlo sa mga
katawhan. Busa kini mao ang mga gilandongan nga mga papan nga
bato, ang “sulat ni Cristo.” Ingon nga mamahimong mga ministro
sa Bag-ong Pakigsaad, sila giandam aron mamahimong umaabot
nga mga magtutudlo sa katawhan. Kini sila mao ang mga Sion nga
matang, ug sa balaod sa Bag-ong Kasabotan mogula gikan sa Sion.
Para kini matinuod, hinoon, sila kinahanglan una nga makakat-on sa
balaod, ug bug-os nga mapasig-uli ngadto sa tanan sa iyang mga
termino, nga adunay kahimoot sama sa kahimoot ni Jesus.
Sila mao ang mga ministro sa Bag-ong Pakigsaad karon, kay
adunay duha ka hugna sa ministeryo. Una, anaa ang halad nga
ministeryo sa niana nga pakigsaad, ug unya mosunod ang ministeryo
sa himaya. Ang halad nga ministeryo magpadayon sa tibuok nga
Panahon sa Ebanghelyo, ug sa dili madugay ang himaya nga bahin
sa ministeryo magsugod. Kining ulahi, si Pablo nagpahayag ang
gihulagway sa himaya sa panagway ni Moises sa diha nga siya
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milugsong gikan sa bukid nga nagdala sa mga papan sa Balaod.
Si Pablo nagsulti kanato nga kon si Kristo anaa kanato, kita aduna
niini nga “paglaum sa himaya,” kay ang saad mao nga sa diha nga
siya moabut- nga gihulagway sa pagpakita ni Moises sa Israel sa
diha nga siya milugsong gikan sa bukid-kita usab “igapadayag uban
kaniya diha sa himaya. “- II Cor. 3: 3-12; Col. 1:27; 3:4
Si Pablo misulat, diha sa Roma 8:24, nga ang usa dili na maglaum
alang niana nga ila na nga nakita o napanag-iya. Busa, kon ang
himaya nga bahin sa atong mamahimong ministeryo sa Bag-ong
Kasabotan mao pa ka usa ka paglaum-ug kini gipaklaro ni Pablo nga
mao gayud –kita tinood nga makaingon nga ang Bag-ong Kasabotan
wala magasugod karon. Ang umaabot nga operasyon mao ang
pagpangandam. Kadtong mga gitawag ang mga naghalad sa ilang
mga interes-ang ilang halad ang gihimong kahimut-an pinaagi sa
dugo ni Cristo. Apan, ang Bag-ong Kasabotan dili gihimo uban sa
balay sa Israel ug sa balay sa Juda, ug pinaagi kanila uban sa tanan
nga mga nasud, hangtud nga si Cristo makita diha sa himaya, ingon
sa gibuhat ni Moises, ug uban kaniya ang iyang “mga sulat,” - ang
iyang mga isig ka ministro- ingon nga mga tipikal nga mga papan
nga bato nga diha uban kang Moises sa diha nga siya milugsong
gikan sa bukid. Ang Hebreohanon 8: 6 naghisgot sa pagpataliwala ni
Jesus sa Bag-ong Pakigsaad ingon nga usa ka mas maayo ug “labing
maayong ministeryo.” Walay duhaduha nga sa diha nga si Pablo
naghisgot sa simbahan ingon nga “makahimo nga mga ministro”
sa Bag-ong Kasabotan siya nagpasabot nga sila makig-ambit uban
kang Jesus diha sa mga buhat sa pagpataliwala-nga mas maayo nga
ministeryo. Dugang pa, sa Hebreohanon 9:21, ang apostol naghisgot
sa “mga sudlanan sa pangalagad” nga “gibuboan sa dugo.”
Kon atong ibutang sa hunahuna ang kalainan tali sa “mga alagad”
ug ang “nag-alagad” -nan kita dili maglisud sa pagsabot sa tanan
nga giingon sa Bibliya bahin sa Bag-ong Pakigsaad. Pananglitan,
diha sa leksyon sa II Corinto, ikalima ug unom nga kapitulo, diin si
Pablo nagtumong sa sumusunod sa lakang ni Kristo nga apil sa mga
buhat sa pagpasig-uli, siya naghisgot kanila nga isip mga kauban sa
buluhaton uban sa Dios. Unya siya mipasabut nga kini nga panahon
karon mao ang nahamut-an nga panahon, ang adlaw sa dakung
kaluwasan. Tungod diini siya mikutlo gikan sa Isaias 49: 8-12, ug
nigamit niini sa simbahan. Sa niini nga talagsaon nga propesiya ang
Dios nagtumong kang Cristo, Ulo ug lawas, ug nag-ingon, “Ako
... mohatag kanimo alang sa usa ka tugon sa katawohan, aron sa
pagtubo sa yuta, sa paghimo kanila nga magapanunod sa biniyaan
Ang Banagbanag

15

Hulyo 2015

nga mga kabilin.” (bers 8) Dinhi gipatin-aw sa Diyos nga ang mga
matinud-anon niini nga panahon mao ang mahimo nga usa ka bahin
sa Bag-ong Pakigsaad kahikayan diin pinaagi kanila ang mga
panalangin sa gingharian modagayday ngadto sa Israel ug sa tibuok
kalibutan.
Kita magmaya diha sa ginghariang kalipay nga ihatag ngadto sa
tanan nga mga katawhan sa gitakdang panahon sa Diyos. MAgmaya
kita diha sa kahibalo nga ang tanang mga andam ug masulundon
sa Israel ug sa kalibutan ang pagadalhon ngadto sa relasyon sa
pakigsaad uban sa Dios, ug nga ang iyang Balaod mahisulat sa ilang
mga kasingkasing--nga sila ipahiuli ngadto sa kahingpitan sa mga
hunahuna ug sa lawas. Sa katapusan, kita mapasalamaton nga kini
nga kahikayan moresulta sa matarung nga paghukom sa tanan nga
mga katawhan.
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Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon para sa Hulyo 5, 2015

Walay Kapahulayan Niadtong
Mga Gahimo ug Dautan
ANG MGA PULONG SA ATONG
LEKSYON nagsilbing usa ka pagbadlong
sa nasod sa Israel-nga gihisgotan dinhi
nga “balay ni Jacob”---tungod kay wala
sila magpakita sa mga kinaiya
nga
angay tawagon nga iyang mga katawhan.
Tipik sa ilang mga dautan nga mga paagi
naglakip sa paglapas sa mga balaod alang
sa panalipod sa matag tawo sa tinuod nga
kahimtang ug sa panulondon. (Lev. 25:
23-28) Nanagplano sila sa pagkuha sa
—Miqueas 2:7 mga kabtangan pinaagi sa pagpanlupig,
paguba sa panulondon sa mga pamilya,
Piniling Sulat: ug pagdaogdaog kanila.-Miq. 2:2,9

Yabeng Bersikulo:
“Oh! balay ni Jacob,
pagaingnon ba:
Mapugngan ba ang
Espiritu ni Jehova?
mao ba kini ang iyang
mga buhat? dili ba
makaayo ang akong
mga pulong kaniya nga
nagalakaw sa katulid?”

Miqueas 2:4-11

Sa atong yabeng bersikulo, si Miqueas
mapait gayud nga mibadlong sa ilang
mga binuhatan ug nakapangutana sa ilang mga binuhatan atubangan
sa Dios. Siya nangutana kanila kon sila nakaila nga ang espiritu
sa Diyos nahimong “mamayugot,” o mubo ug pailob. Siya usab
nangutana kon sila nakasabut nga siya “magbuhat sa maayo” ngadto
kanila kon sila naglakaw “sa matul-id,” apan sila wala magbuhat
sa ingon. Ang Dios nagpasiugda sa Israel ingon sa iyang unang
natawo nga anak nga lalaki, apan nakita nga gikinahanglan nga sila
pahamtangan sa silot tungod sa ilang pagkadili-matinumanon. Sila,
sa laing bahin, ingon nga mga buang nga naghunahuna nga sila
makapadayon sa pag-angkon sa mga panalangin sa Ginoo sa walay
pagtagad sa ilang panggawi. Ang pagkamatarung sa Dios, hinoon,
dili makompromiso o nga maboboan sa tubig.
Ang Diyos dili mausab sa iyang mga pamaagi, dili kini ingon niana
sa iyang pinili nga katawhan. Ang Israel, nga nisaad sa pagsunod
sa mga sugo sa Dios, sa dayag nagalapas sa daghang mga paagi.
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Dugang pa, sila wala mamati sa mensahe sa Diyos sa pagtul-id ug
pagbadlong nga gihatag pinaagi sa iyang mga propeta, nga nagsulti
kanila sa paghunong sa pagsulti. Pananglitan, ang Diyos nagsugo
kang Amos nga “Lakaw, panagna sa akong katawohan nga Israel.”
Sa dihang siya nagbuhat sa ingon, ang ilang tubag mao, “Ayaw
panagna batok sa Israel, ug ayaw pagtagaka ang imong pulong batok
sa balay ni Isaac.” (Amos 7:15 , 16) Ang Israel, dili ang Dios, ang
nausab, ug ang iyang mga saad dili na angay nga maangkon nila.
Kini angay lamang sa mga tawo nga naglakaw sa matarung.
Ang Dios nagtinguha nga ang iyang mga katawhan, sa tanan nga
panahon, maglakaw sumala sa iyang mga lagda. “Nasayud ko nga
ang mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si
Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan sa paghatag
kaninyo ug paglaum sa kataposan.” (Jer. 29:11) Kita dugang pa nga
gipahinumdoman sa Salmo 84:11, “Si Jehova nga Dios mao ang usa
ka adlaw ug ang taming: Si Jehova mohatag sa grasya ug himaya:
walay maayo nga butang nga siya magaulang nga naglakaw sa
katarung.” Kita nakaamgo nga ang atong Langitnong Amahan buot
nga ang iyang mga anak mahimong matinud-anon ug maunongon
kaniya. Siya modan-ag sa ibabaw sa dalan sa mga tawo nga mosalig
kaniya, ug modan-ag sa ilang mga kasingkasing, mga hunahuna, ug
mga buhat.
Tan-awon nato pag-usab ang ikaduhang kapitulo sa Miqueas,
bersikulo 10 ng nag-ingon, “Tumindog kamo, ug gumikan; kay kini
dili mao ang inyong kapahulayan. “Uban niini nga mga pulong sa
Dios, pinaagi sa manalagna, nga nagpunting ngadto sa Israel nga
dili na sila takus sa nga nagapabilin diha sa iyang atubangan. Busa,
sila dili na makakaplag ug pahulay diha kaniya, alang sa maong
kapahulayan alang lamang sa mga naningkamot sa pag-alagad kaniya
nga matinumanon, ug kinsa mohunong “gikan sa iyang kaugalingon
nga mga buhat.” (Heb. 4: 5,6,9,10) Sa kahikayan sa plano sa Dios,
ang Israel mao ang usa ka hulagway sa tibuok katawhan sa kalibotan.
Sa umaabot nga gingharian ni Kristo sa pagkamatarung ug kalinaw,
bisan kinsa nga magpadayon sa pag-alagad sa dautan ug sa tinuyong
mosupak sa Dios, ang kuhaon gikan sa iyang atubangan. Kadtong
nag-alagad kaniya, ug naglakaw nga matarung, sa ilalum sa sama
nga matarong nga mga kahikayan, mapanalanginan uban sa walay
katapusan nga kinabuhi.				
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon para sa Hulyo 12, 2015

Paghukom Batok sa mga
Dautan nga mga Lider
SA ATONG MIAGING leksyon, kini
nga mga pulong gitumong ngadto sa mga
nasud sa Israel pinaagi sa Miqueas, ang
manalagna, kansang ngalan nagpasabut
nga “Kinsa sama sa Dios.” Siya nanagna
sa panahon sa ulahing katunga sa
ikawalong siglo BC, sama sa gihimo ni
Isaias. Ang mga kalihokan ni Miqueas,
sama ni Isaias, mao ang para sa duha katribo sa Israel nga gingharian sa Juda.
Sila giisip nga duha sa labing dako nga
—Miqueas 3:8 mga propeta sa Juda.

Yabeng Bersikulo:
“Mahitungod kanako,
Ako puno sa kagahum
tungod sa Espiritu
ni Jehova, ug sa
paghukom, ug sa
kusog, sa pagpahayag
kang Jacob sa iyang
mga kasaypanan, ug sa
Israel sa iyang sala.”

Ang duha si Miqueas ug Isaias
masibotongniisuporta sa mga paningkamot
Miqueas 3:5-12 ni Haring Ezechias sa paghimo sa usa ka
repormasyon sa mga dautan nga gihimo sa iyang amahan nga si
Haring Ahaz. Sa panahon sa iyang dautan nga paghari, si Achaz
ang nagahugaw sa Templo sa Jerusalem pinaagi sa usa ka halaran
nga gihimo pinasubay sa mga sumbanan nga iyang nakita sa
Damasco, ang kaulohan sa Asiria. Siya usab naghimo sa uban nga
mga kausaban sa mga kasangkapan sa Templo nga wala itugot sa
Dios, ug sa ngadto-ngadto “gitakpan ang mga pultahan sa balay ni
Jehova” sa hingpit.-II Hari 16; II Cron. 28:24
Piniling Sulat:

Mao kini ang kahimtang nga nakita ni Ezechias sa diha nga siya
nahimo nga hari ibabaw sa Juda. “Ug gibuhat niya ang matarung
sa mga mata ni Jehova.” (II Cron. 29: 2) Sa unang bulan sa iyang
paghari, gipaayo ni Ezechias ang mga pultahan sa templo ug
gipabuksan kini pag-usab. Iya usab gipatigum ang mga sacerdote
ug mga Levihanon ug gisugo sila sa paglimpyo sa Templo ug
“ipagawas ang kahugawan gikan sa balaang dapit,” aron nga kini
unta sa makausa pa angayan alang sa pagsimba. (ber. 3-5) Gidasig
ni Miqueas ang mga paningkamot sa mga hari sa paghimo niini nga
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mga kausaban ug sa pagreporma usab sa mga kasingkasing sa mga
katawhan.
Sa Miqueas 3: 9,11,12 (New International Version), atong mabasa
kini nga mga pulong: “Pamatia ninyo kini, kamo nga mga pangulo
sa balay ni Jacob, ug mga magmamando sa balay sa Israel, nga
nagatamay sa hustisya ug tuison ang tanan nga mao ang matarung.
Ang iyang mga lider sa paghukom sa alang sa usa ka hiphip, ang
iyang mga sacerdote sa pagtudlo alang sa usa ka bili, ug ang iyang
mga manalagna panghimalad tungod sa salapi. ... Busa tungod
kaninyo, ang Zion pagadarohon sama sa usa ka uma, ug ang
Jerusalem mahimo nga usa ka pundok nga mga gun-ob, sa bungtod
sa templo usa ka bungdo overgrown uban sa kalibonan.”
Ang mga pangulo sa mga tawo nasayud kon unsay husto, apan
sila nag-abuso sa ilang mga responsibilidad, sa paggamit sa ilang
posisyon aron sa pagpuno sa ilang kaugalingon nga mga bulsa ug
pagpadaku sa ilang mga yuta. (kap. 2: 1-9; 3: 1-3) Sa pagbuhat
sa ingon sila nahimo nga mga malupigon sa mga tawo imbes nga
mga magbalantay. Samtang sila lig-on nga mitubo diha sa ilang
pag-unong sa usag usa, sila naghimo sa usa ka sistema sa mga
balaod nga pagguba sa balaod. “Mahitungod sa dautan, ang duha
nga kamot maayo mobuhat niini. Ang principe nangutana, usab sa
maghuhukom, alang sa usa ka hiphip, ug usa ka dakung tawo nga
nagasulti sa tinguha sa iyang kalag; Busa sila managhabol niini. “Kap. 7: 3, New American Standard
Isip resulta sa tanan nga mga dautan nga nahitabo sa Juda, ang
Dios nipadayag niini nga mga pulong pinaagi sa iyang alagad nga
si Miqueas: “Busa kana mahimong kagabhion kaninyo, aron kamo
walay panan-awon; ug kana mahimong mangiub kaninyo, aron
kamo dili makatagna; ug ang adlaw matunod ibabaw sa manalagna,
ug ang adlaw moitum sa ibabaw nila. Unya ang mga manalagna
pagapakaulawan, ug ang mga mulo pagalibugon: oo, sila ang tanan
sa pagtabon sa ilang mga ngabil; kay walay tubag gikan sa Dios.
“- kap. 3: 6,7
Tinguha sa Diyos alang sa Israel, ug alang sa iyang mga katawhan
sa tanan nga panahon, nga sila mag-alagad kaniya dili lamang usa
ka pagpakita o seremonyas-nga unta , inubanan kini sa kabalaan sa
kasingkasing. Kon wala kini, walay halad o pag-alagad sa Dios ang
bililhon sa iyang panan-aw. Sam. 12: 20,24; Prov. 4:23; Isa. 1:11;
Miq. 6: 6-8							
■
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Gibadlong sa Pagkahakog
Yabeng Bersikulo:
“Gipakita na niya
kanimo, Oh tawo,
kong unsa ang maayo;
ug unsa ba ang
gikinahanglan ni Jehova
kanimo, kondili ang
pagbuhat sa minatarung
ug ang paghigugma sa
kalolot, ug ang paglakaw
nga mapinaubsanon
uban sa imong Dios?”—
Miques 6:8

SAMTANG ATONG GIBASA ANG
PULONG sa atong yabeng bersikulo,
kini magdala sa atong mga hunahuna
ang diha diha nga pag-amgo sa
kamatooran nga kini nagtumong sa mga
kinahanglanon nga direktang gihatag sa
atong Langitnong Amahan. Busa, ang
ilang importansya mahinungdanon sa
pagpalambo sa Kristohanong kinaiya.
Kini mao ang mga sukdanan sa Diyos, ug
kita kinahanglan gayud nga sa kanunay
mahinumdom nga ang mga balaod sa
Diyos balaan, matarung, ug maayo.

Piniling Sulat:

Ang Dios, pinaagi ni Propeta
Miqueas, nagtudlo kanato sa “pagbuhat
Miqueas 6:3-8 sa minatarung.” Kini nagpasabotsa
pagbuhat sa “matarong,” sa paggamit sa mga baruganan sa hustisya
ug sa pagkamatarung sa atong mga pulong ug sa atong panggawi.
Para kini mahimo diha ubos sa kagustuhan sa Dios nga iyang
gitinguha kanato, kinahanglan una nga ibutang kini diha sa atong
mga kasingkasing. Ug diha lamang nga kini magamit nato sa atong
mga panggawi..-Sal. 19:14
“Ang paghigugma sa kaluoy” maoy laing kinahanglanon sa tawo
nga nagtinguha nga makapahimuot sa Diyos. Kini usa ka dakong
importansya nga si Jesus miingon, “Bulahan ang mga maloloy-on:
kay sila makadawat ug kalooy.” (Mat. 5: 7) Sa lain nga mga pulong,
kon kita magdahom nga pakitaan sa kalooy kon kita mapakyas,
angay nga kita magpakita niana sa sama nga kinaiya ngadto sa uban.
Kon kita napuno sa kinaiya ni Kristo ug sa kanunay nga nagtinguha
sa pagsunod sa iyang panig-ingnan, kita makaamgo sa dakong
kamahinungdanon sa pagka maloloy-on, mahigugmaon, mabination,
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ug mahunahunaon sa tanan, sa pagbuhat sa “maayo ngadto sa tanang
mga tawo, ilabi na kanila nga mga sakop sa panimalay sa pagtuo.
“- Gal. 6:10
Ang “paghigugma sa kaluoy” nagpasabut nga kita magmaya sa
pagpahayag niini nga kinaiya ngadto sa uban. Ang maong usa ka
taas nga sumbanan sa kinaiya sama niini dili sayon nga moabut.
Kini nagkinahanglan nga atong pakigbatukan ang atong unod ug
ang mahimong mapintas ug mabangis imbes kay mahigugmaon
ug maluluy-on. Ang kalampusan sa niini nga gubat naglakip sa
“nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga
gibayaw batok sa kahibalo sa Dios, ug sa pagbihag sa tanan nga
hunahuna ngadto sa pagkamasinulondon kang Cristo.” - II Cor. 10: 5
Sa nahisgotan nga bersikulo, si Pablo naghisgot nga ang atong
“away sa pagtuo” naglakip sa pagpukan “sa tagsatagsa ka butang
nga gibayaw.” Kini nagpunting sa ikatulo nga kinahanglanon sa
atong yabeng bersikulo- “ang paglakaw nga mapinaubsanon uban sa
imong Dios.” Kita dili magpaabut nga “ang pagbuhat sa minatarung”
ug sa “gugma kaluoy” sa usa ka paagi nga bug-os makapahimuot sa
Ginoo gawas kon kadto nga mga paningkamot gibase sa sukaranan
nga mga baruganan sa pagkamapainubsanon. Ang Apostol nga si
Pedro nagsulti kanato, “Mag sul-ob sa pagpaubos; kay ang Dios
nagabatok sa mga palabilabihon, apan nagahatag sa grasya sa mga
mapaubsanon.” – 1 Ped. 5: 5
Samtang kita maningkamot sa husto nga paagi sa pagpalambo
og usa ka makiangayon ug matarong nga kasingkasing, ang usa ka
mahigugmaon ug maloloy-on nga kinaiya, ug kini nga mga “gisuloban” sa tanan nga mga panahon uban sa pagpaubos, kita kinahanglan
gayud nga mogamit sa pagsalig diha sa Ginoo sa pagdumala sa atong
mga kasinatian sa paagi nga magbunga sa niini nga mga importante
nga mga hiyas. Ingon nga mga sumusunod ni Kristo, kita gitawag
ingon nga mga anak sa Diyos ug gihatagan sa oportunidad sa pagusab sa kahimtang sa atong kasingkasing, hunahuna, mga pulong,
ug mga buhat ngadto sa mga hiyas sa kinaiya sa atong leksyon.
Atong masumada ang gikinahanglan sa Dios kanato pinaagi sa niini
nga mga pulong sa Ginoo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios
sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok
mong hunahuna. Kini mao ang nahauna ug dakung sugo. Ug ang
ikaduha sama niini: Higugmaon mo ang imong isigkatawo sama sa
imong kaugalingon. “- Mat. 22: 37-39			
■
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Ang Diyos Nagpakita sa
Kalooy
Yabeng Bersikulo:
“Kinsa ba, Oh Dios, ang
usa ka Dios nga sama
kanimo, nga makapasaylo
sa kasal-anan, ug
mopaagi lamang sa
mga kalapasan sa salin
sa iyang panulondon?
siya wala magapabilin
sa iyang kasuko sa
walay katapusan, kay
siya nahamuot sa
mahigugmaong-kalolot.”
—Miqueas7:18

SA pagpalandong sa mga pulong
nga anaa sa atong yabeng bersikulo,
angay nga makaamgo kita nga walay
binuhat sa uniberso nga mas dako ug
mas mahigugmaon ug maloloy-on
kay sa tinuod ug buhi nga Dios. Ang
Langitnong Amahan gihatagan sa
daghan nga mga ngalan ug mga titulo
diha sa Kasulatan, sama sa “ang Dios
ni Abraham, ug ang Dios ni Isaac, ug
ang Dios ni Jacob,” ug ang tinubdan sa
“matag maayong gasa ug matag hingpit
nga gasa.” - Mateo 22:32; Santiago
1:17

Usa sa mga escriba nga gipakigsultihan
ni
Piniling Sulat: Jesus nga natala sa Marcos 12, ang
mitubag sa pagkadungog mahitungod
Miqueas 7:14-20 sa sugo sa paghigugma sa labaw nga
Langitnong Amahan: “Magtutudlo,
ikaw nagsulti sa kamatuoran: kay adunay usa ka Dios; ug walay
bisan kinsa sa kon dili siya: Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok
nga kasingkasing, ug sa tibuok nga salabutan, ug sa tibuok kalag,
ug sa tibuok nga kusog, ug ang paghigugma sa isigkatawo sama sa
iyang kaugalingon, labaw pa kay sa tanan tibook nga halad-ngasinunog ug mga halad. “(ber. 32,33) Sa pagkatinuod, walay dios nga
mahanduraw sa tawo nga ikatandi sa usa ka kinatas-ang Dios sa
gugma, kalooy, kaalam, gahom, ug hustisya.
Sa diha nga ang atong unang mga ginikanan nahulog gikan sa
ilang kahingpitan diha sa Tanaman sa Eden, ang silot sa pagsupak sa
Dios usa lamang. Tin-aw niya nga gipahibalo sa una kanila ang iyang
sugo ingon man sa silot sa pagkadili-masinugtanon. (Gen. 2:17; 3:
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17-19) Bisan pa niana, tungod sa iyang gugma ug kalooy ang Dios
naghatag og usa ka paagi sa pagpagawas gikan sa silot sa sala ug
sa kamatayon nga miabut kang Adan ug Eva ug sa ilang tanan nga
mga kaliwat. Sa paghatag og usa ka saad diha-diha dayon human
malaglag ang atong unang mga ginikanan, ang Dios miingon nga sa
tukma nga panahon ang binhi, o kaliwat sa babaye ang magsamad
sa ulo sa halas.-Gen. 3:15
Sa daghang mga siglo sa kaulahian, si Jesus, sa iyang Unang
Pag-anhi, tataw nga nagpahibalo kon unsa ang gipasabot sa Dios
sa makalibog nga dugay na nga saad, nga nag-ingon, “gihigugma
gayud sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong
Anak [sa binhi sa babaye ], nga bisan kinsa nga motoo kaniya dili
mawala, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. “(Juan 3:16)
Pinaagi sa gasa sa iyang bugtong nga Anak, si Jesus,” ang kaayo ug
gugma sa Dios ... alang sa mga tawo ang nagpakita.”- Tito. 3: 4
Pamatikdi kining mga pulong gikan sa salmista mahitungod sa
mahigugmaong-kalolot sa Dios: “Ang mahigugmaong-kalolot ni
Jehova nagagikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan
ibabaw kanila nga may kahadlok [balaan nga pagtahud] kaniya,
ug ang iyang pagkamatarung ngadto sa mga anak sa mga anak.”
“Pagadayegon ko ikaw, Oh Jehova, sa taliwala sa sa mga tawo, ug
ako ug mga pagdayeg kanimo sa taliwala sa mga nasud. Kay ang
imong mahigugmaong-kalolot daku man ibabaw sa kalangitan; Ug
ang imong kamatuoran naga-abut ngadto sa mga langit. “(Salmo
103: 17; 108: 3,4) Kini nga mga bersikulo nagsugyot nga kita
usab adunay usa ka responsibilidad aron makadawat sa bug-os nga
kaayohan sa kalooy sa Dios . Amgay nga kita mahadlok, o balaan
nga magtahud kaniya, ug kita kinahanglan nga mopakita sa mga
pagdayeg sa Diyos niadtong mga tawo nga atong mahimamat.
“Himoa nga ang kalolot ug kamatuoran mobiya kanimo: Ihigot
mo sila sa imong liog; Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong
kasingkasing. “(Panultihon 3: 3) Aron ang kalooy dili “ mobiya
“kanato, gikinahanglan nga kita magpakita niini ngadto sa uban.
Ang pagbaton sa gugma ug kaluoy ngadto sa uban nagpasabot nga
kita wala magtagad sa ilang mga kasaypanan, apan nakaamgo nga
sila mga bahin sa “kalibutan” nga “gihigugma sa Diyos.” Si Jesus
nagsugo kanato, “Bulahan ang mga maloloy-on: kay sila makadawat
ug kalooy.” -Mat. 5: 7 				
■
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