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Ang Nagsamparay nga 
Kalibutan  

ANG KALIBUTAN SA KARON haom 
nga gitagna diha sa Bibliya pinaagi sa 
matagnaong mga ekspresyon nga kini 
“moligid ngadto ug nganhi sama sa usa 
ka hubog.” Ang tawo karon nagpuyo sa 
usa ka palibot nga dako kaayo ug kalainan 
gikan sa usa lamang ka kaliwatan nga 
milabay, ug hingpit nga dili sama sa bisan 
asa  nga nag-unang panahon . Sa walay 
duhaduha, ang usa sa mga kinadak-ang 
nakaamot sa mga hinungdan niini mao ang 
abilidad sa mga tawo o mga indibidwal ug 
mga grupo nga managsama-nga dihadiha 
makakominukar sa usag usa ug adunay 
kasayon sa pag gamit sa bisan unsang 

matang nga inpormasyon nga mahunahunaan. Para sa kadaghanan, 
kini nga katakos mao ang literal nga “sa palad atong mga kamot

Hunahunaa kini nga mga kasamtangan nga statistika gikan sa 
GSMA, usa ka asosasyon nga nagamonitor sa pag gamit sa mobile 
komunikasyon sa tibook kalibutan. Ang GSMA nag-ingon nga ang 
gidaghanon sa mga mobile devices nga komunikasyon sa kalibutan 
karon milapas sa 7.5 bilyones. Kini mao ang dul-an sa 3% nga labaw 
pa kay sa kinatibuk-ang populasyon sa kalibotan, gibana-bana nga 
sa pagkakaron anaa sa 7.3 bilyones. Kini usab nagbanabana nga 
ang gidaghanon sa mga mobile devices nga gigamit ang nagdugang 
labaw sa napulo kada Segundo, ug  sa ingon adunay gipaspason 
nga gipilopilo sa ikalima sa populasyon sa kalibutan. Sa dihang 
ang gidaghanon sa mobile phones unang milabaw sa popolasyon sa 
kalibutan,  gibana-bana nga sa usa ka tuig na ang milabay, usa ka 
inila nga executive sa pinansyal nga industriya ang miingon: “Walay 
laing teknolohiya ang adunay dakong epekto kanato sama sa mobile 

“Ang yuta 
magasamparay sama 

sa usa ka tawo nga 
hubog, ug magatabyog 

ngadto-nganhi sama 
sa usa ka duyan; ug 

ang iyang kalapasan 
magabug-at sa ibabaw 

niini, ug mahulog kini, 
ug dili na mobakod 

pag-usab.”

—Isaias 24:20
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phone. Kini ang labing paspas nga nagtubo nga hinimo sa tawo nga 
panghitabo sukad masukad-gikan sa wala ngadto sa 7.2 bilyones 
sulod sa tulo ka dekada.”   

Ang usa tingali maghunahuna nga ang maong pagbuto sa 
komunikasyon sa usa ka panahon sa usa lang ka kaliwatan, ug ang 
mga may kalabutan nga abilidad sa pag-angkon nga daw walay 
kutub nga impormasyon ug kahibalo,  ang  moresulta sa mas dako 
nga pag-uswag ngadto sa kasulbaran sa daghanang problema sa 
kalibutan. Bisan pa niana, tin-aw nga kini nga mga kahimtang may 
usa ka kaatbang nga epekto. Ang Diyos, pinaagi ni Propeta Daniel, 
nitagna niini, nga nag-ingon nga sa “panahon sa kataposan ... ang 
kahibalo mouswag.” Apan, imbes nga kini magahatag ug solusyon 
sa problema sa tawo,  kini ang pagaubanan sa “usa ka panahon sa 
kasamok, nga ang ingon wala pa gayud mahatabo sukad nga may 
usa ka nasud.”- Dan. 12: 1.4    

Ang “pagkagamay” sa atong kalibutan karon nagdikta nga ang  
solusyon sa mga problema mao nga kini global, tungod kay ang mga 
nasud ug ang mga tawo sa tanang suok sa yuta ang naapektuhan 
sa mga panghitabo ug mga kasamok sa tanan nga ubang mga 
bahin sa planeta. Ang ubang mga politiko ug mga historyano 
ang gani miingon nga atong mga kalisdana karon komplikado 
kaayo, nga  ang bugtong tinuod nga solusyon niini mao ang usa ka 
gobyerno para sa tibook kalibutan.  Apan, ang  kasamtangan nga 
pagkabahinbahin sa politika, ekonomiya, relihiyoso, ug sosyal nga 
mga aspeto sa atong kalibutan, ug ang kinatibuk-ang kahakog nga 
motibo, ang naghimo niini solusyon nga dakong imposible.   

Ang atong kalibutan gibira sa daghang direksyon nga wala kini 
kalig-on ug tumong. Ang kadaghanan mibati nga ang umaabot 
walay kasiguroan, ug busa sa ingon sila “moligid ngadto ug nganhi” 
uban sa kahadlok, nga wala mahibalo kon diin ang padulngan. 
Kita nagtuo nga ang mga Kasulatan tin-aw kaayo sa ilang mga 
panagna sa mga kahimtang sa yuta karon. Apan, kini mao ang usa 
ka makatarunganon nga pangutana nga ipangutana: Kon ang Diyos 
nahibalo na daan sa mahimong kahimtang sa kapanahonan karon, 
aduna ba usab siya  mga solusyon niini?    

ANG YUTA MAGUN-OB –DILI LITIRAL
Ang atong yabeng teksto mao ang usa ka grapiko nga 

paghulagway sa usa ka kalibutan nga nagsusapinday ug napangdol 
sa dili kalikayan nga kalaglagan. Dinhi niini usab nga kapitulo sa 



Nobyembre 2015Ang Banagbanag 5

tagna ni Isaias, hapit ang tanan ang parehong propesiyanhon, kita 
giingnan nga ang yuta gihimo nga “walay sulod, ug ... awa-aw,” ug 
gihimon nga “balit-ad.” Ang manalagna usab nagpahayag nga ang 
yuta “nagabangotan ug malaya na. “Ang sama nga yuta, sumala sa 
niini nga tagna, nakita nga” nabungkag na gayud,” “natunaw,” ug 
“gikuha ingon sa usa ka cottage. “- Isa. 24: 1,4,19,20 

Ang “yuta” nga gihisgotan dinhi tin-aw nga  nga dili kining  
literal nga planeta nga atong gipuy-an. Ang literal nga yuta dili 
magbangutan, ni kini nakasala ug mahimong takus sa silot alang sa 
mga kalapasan. Kini nga termino gigamit sa pagtumong sa kon unsa 
ang atong pagtawag sa “kalibutan,” o sa kahan-ayan sa kalibutan. 
Sa ikaupat nga bersikulo niini nga kapitulo, ang mga pulong “yuta” 
ug “kalibotan” gigamit nga baylobaylo. Ang termino nga yuta dinhi 
gigamit nga simbolikanhon,, ingon ang tanan nga mga nagkalain-
laing mga mga ekspresyon nga gigamit sa paghulagway sa unsa 
nga paagi ang simbolikanhong yuta malaglag. Ang paggamit sa 
propeta sa daghan nga naghubit nga mga hulagway  nagpasabot 
sa dili masayop nga hunahuna nga ang kalibotan nga gihulagway 
hingpit nga maguba

Ang kalibutan nga gisulti ni Isaias mao usab ang gihisgotan ni 
Pablo sa Bag-ong Tugon uban sa mga pulong, “niining dautan nga 
kalibutan.” (Gal. 1: 4) Ang magmamando mao si Satanas, nga diin 
giingon ni apostol nga “ang dios niini nga kalibutan,” ug nga usab 
gihisgotan ni Jesus nga” ang prinsipe niini nga kalibutan. “(II Cor. 
4: 4; Juan 16:11) Ang dautang kalibutan ni Satanas sa pagkatinuod 
kinahanglan gayud nga pagalaglagon ayha pa bag-ong kalibutan 
sa Diyos maestablisar. Kini nga bag-ong kalibotan, o “bag-ong 
yuta,” ang gihubit ni Apostol Pedro nga “diin nagapuyo ang 
pagkamatarung.” - II Ped. 3:13    

ANG ADLAW SA GINOO
Ang Daan ug Bag-ong Tugon naghatag kanato sa daghang mga 

hulagway ug mapanagnaong panglantaw mahitungod sa mga 
panghitabo karon sa kalibutan. Kini nga mga mga tagna ang nag-
ila sa tawhanong kasinatian karon nga panahon ingon nga “adlaw 
ni Jehova” ug “adlaw sa Diyos.” (Isa. 13: 6; Joel 2: 1,11; II Ped. 
3: 10,12) Kini mao ang ang “panahon sa kataposan” sa karon 
nga panahon sa Ebanghelyo. Ang kamanduan sa tawo, ubos  sa 
kahakog nga gigiyahan  sa malimbongong impluwensya ni Satanas 
ang mapukan. -Dan. 12: 4,9 
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Kay wala  nahibalo nga ang panahon miabut na nga mangilabot 
ang Diyos sa mga kalihokan sa katawhan, ang  tawhanong kaalam 
sa gihapon nagpabilin nga naglaum sa pagtukod sa usa ka bag-o ug 
mas maayo nga kalibutan ibabaw sa naguba na.   Temporaryo, ug 
sa limitado kaayo, kini adunay okasyon nga mahimong matuman. 
Apan, ang mga tagna sa Bibliya nagpakita sa tin-aw nga sa wala pa 
ang mga hitabo niini  nga “adlaw ni Jehova” mahuman, ang dugay 
nang gisaad nga gingharian ang mamugna sa kanhi giokupar sa 
mga nalaglag nga  mga institusyon sa mga tawo.   

Kini karon nga panahon gitawag usab nga “adlaw sa pagpanimalus 
sa atong Diyos,” ug ang “adlaw sa iyang kaligutgut.” (Isa. 61: 2; 
63: 1-4; Sal. 110: 5) Bisan pa niana, dili kita angay maghunahuna 
sa balaan nga pagdumot ngadto sa tawo. Ang Diyos nagmugna 
sa pipila ka mga balaod nga nahiuyon diha sa iyang paglihok, 
ug kadtong mosupak niini ang makaani sa silot  Busa, karon 
ang katawhan ang miani sa mga resulta sa wala maghinulsuli 
nga kahakog ug sala, apan dili sa personal nga pagkamadinauton 
gikan sa ilang Maglalalang.   

Ang gihulagway ni Isaias nga mga “adlaw sa pagpanimalus,” 
ug gisulti ni Daniel nga “usa ka panahon sa kasamok,” ang 
uban sa mga propeta sa Dios usab nagpahayag. Ang Propeta 
Malaquias nag-ingon mahitungod sa mao  nga panahon, “Tan-
awa, ang adlaw moabut na, nga nagasunog daw hurno; ug ang 
tanan nga mapahitas-on, oo, ug ang tanan nga nagbuhat og 
dautan, mahimo nga dagami. “(Mal. 4: 1) Si Joel, nagtagna 
sa sama nga panahon sa kagul-anan sa ibabaw sa kalibutan, 
naghisgot niini ingon nga usa ka “adlaw sa mga panganod ug 
mabaga nga kangitngit.” (Joel 2: 2) Si Jesus, ang “dakong 
propeta,” sa Diyos, nagtumong  niini nga panahon ingon nga 
usa sa “dakong kasakitan,” nga makadaot ug kinaiya nga kon 
kini dili putlon, :walay unod” nga makalabang-buhi sa iyang 
mga kadaot. -Mat. 24: 21,22   

SIMBOLIKANHONG  “KILAT”
Ang salmista naghubit sa matagnaong “kilat”  nga may 

kalambigitan  sa atong adlaw, nga nag-ingon nga ang “kilat 
mingdan-ag sa kalibutan; Ang yuta nakakita, ug mikurog. 
“(Sal. 97: 4)  Ania ang usa ka simbolo nga naghulagway kon 
unsa ang gihulagway ni Propeta Daniel, nga gikutlo sa nangagi, 
mahitungod sa panahon sa dihang “ang kahibalo mouswag.” 
Daghan karon ang nakaila sa relasyon tali sa kasayon  sa nga 
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impormasyon-lakip na ang kasayon sa komunikasyon-ug  ang  
kalibug ug kagubot sa kalibutan karon.  Samtang sila nakila  
nga kini mao ang “makapalamdag” nga mga impluwensya sa 
panahon ang nagdala niini,  wala nila makita nga kini mao ang 
katumanan sa  mga tagna sa Bibliya, ug tungod kay ang ang 
panahon sa Diyos miabut na alang sa pag-andam sa pagtukod sa 
iyang gingharian.  

Sulod sa daghang mga siglo ang pagtoo nga ang  kahibalo 
nga anaa sa kamot sa komon nga mga tawo, ug ang katakos sa 
pagpakigkomunikar niini sa dako nga bahin usa ka delikado.  
Sulod sa mga siglo, sa pagkatinuod, kini delikado alang sa mga 
manununod nga gingharianong hut-ong. Ang matag posible nga 
paningkamot gihimo aron sa pagbantay sa mga katawhan, nga 
mga ignorante o pagka walay alamag. Kini ang tinood ilabi na 
sa ilabi na sa panahon nga gitawag  ug Dark Ages. Apan, miabut 
ang panahon nga sa dihang ang Dios buot nga ang mga  katawhan 
makaangkon sa kahibalo. Ang iyang mga simbolikong “kilat” ang 
misugod pagdan-ag sa kalibutan, ug ang mga inisyal nga epekto 
niini mao ang kasamok ug “nagkurog” nga atong makita nga 
nahitabo sa yuta karon.  

Ang kilat nga simbolo labing makahuluganon nga may 
kalambigitan sa mga tagna ni Joel, nga naghulagway niini 
nga sama nga panahon ingon nga usa sa “mga panganod ug 
mabaga nga kangitngit.” Pagkahaom gayod sa hulagway. Ang 
mga pangidlap sa kilat  taliwala sa kangiob ug kalibog niini 
nga madag-um nga adlaw mao ang  daku nga mga baruganan 
sa kamatuoran ug hustisya sa Diyos. Ang mga kilat gikan sa 
iyang trono nga nakatago nagpadayag dinhi sa usa ka sayop, 
ug didto usab, mahitungod sa sosyal, politikanhon, relihiyoso, 
ug sa ekonomikanhong panglantaw ug mga buhat sa nangagi. 
Kini nga mga kidlap sa kahayag ang nagdasig sa mga tawo 
nga mopadayon sa mas maayo nga mga butang nga sa ilang 
pamati makiangayon nga katungod. Wala pa sukad nga kini nga 
kahimtang nagpabilin  sa tibuok kalibutan.

Pagkatin-aw kon giunsa pagpadayag sa matagnaong kilat nga 
gikan sa trono sa Diyos makatabang pagpadayag sa korapsyon 
sa kalibutan, ang pagkadili matinooron sa mga anaa sa hataas 
nga posisyon, nga nagpakita sa dakong panginahanglan alang sa 
radikal nga mga kausaban nga angay buhaton sa kalibutan. Kon 
unsaon pagtul-id niini nga mga sayop, ang kalibutan wala gayud 
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makakita sa paagi. Ang resulta mao nga ang tawo nakadungog  ug 
nagkasumpaki nga mga ideya, mga tingog, mga teoriya, ug mga 
nagpadayon nga hulga. Kini tanan nagdugang lamang sa kalibog 
ug nagdugang sa pagsumparay sa “ngadto ug nganhi” sa yuta, ug 
paghuyang  sa abilidad sa tawo nga makontrolar ang kalibutan. 
Karon, sa pagkatinuod, ang yuta nagkurog sama sa dakong kasikas  
sa mga nagkabangi nga mga pulong, ingon kini sa tingog sa nangagi 
nga dakong explosyon gikan sa gubat sa kalibutan.  

KATAWHAN SA DIYOS “MAGBALANTAY”
Sa taliwala sa tanan niini nga kasamok ug kagubot, unsa ang 

kinahanglan nga kinaiya sa mga matood nga konsagradong 
katawhan sa Diyos? Sila ba usab, anaa sa kahadlok ug pagduhaduha 
ug kalibog? Dili kini mao ang angay mahitabo kon sila padayon 
nga naghimo sa  ilang mga pribilehiyo nga magbalantay sa Zion. 
(Isa. 52: 8) Samtang tinood  nga mga katawhan sa Ginoo nag-antos 
gikan sa sama nga mga kalisdanan sama sa katawhan, apan, kay 
nasayud man sila sa mga resulta,  sila “mopataas sa [ilang] mga 
ulo,” kay sila nahibalo nga ang ilang kaluwasan “nagkaduol na. 
“(Lucas 21:28) Diha sa pagsalig , sila nakahibalo nga dili lamang 
ang ilang kaluwasan sa unang pagkabanhaw haduol na, kon dili  
ang kaluwasan sa yuta gikan sa sala ug kamatayon haduol na usab.         

Pinaagi sa Kasulatan, ang mga hinalad nga katawhan sa Ginoo 
ang gihatagan sa kahibalo sa plano sa Diyos. Kini nga pagsabut 
nakapahimo kanila sa pagtan-aw sa panginahanglan sa pamaagi 
sa Diyos karon sa pagpakig-angot sa kalibutan, ug usab ang 
“malinawon nga bunga sa pagkamatarung” nga moresulta sa dili 
madugay. (Heb. 12:11) Sa taliwala sa bagyo ug kaguliyang niining 
dako nga “adlaw ni Jehova,” sila makadungog sa maalamon nga 
tingog sa Diyos, ug ang ilang mga kasingkasing magmaya. Sila 
adunay bug-os nga pagsalig sa iyang katakos sa pagdala kanila 
gikan sa kalibog ug kagubot. Sila makaamgo nga sa paghukom 
niini nga adlaw, ang Diyos ang magasulti gikan sa langit-ang dapit 
sa labing taas nga awtoridad ug pagdumala. Magpasalamat sila 
nga ang tukma nga panahon miabut alang sa paghimo  sa mga 
buluhaton  sa paghan-ay sa mga butang diin ang  sala ug kahakog 
dili na motunhay,  nga ang dugay na nga gisaad nga gingharian 
mahimong mamugna na.

Ang kilat nga gihulagway diha sa mga tagna nagsimolo sa kahibalo 
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sa tanan nga mga linya nga nakaapekto sa dagan sa tawhanong 
kinaiya. Ang kamatoorang espirituwal, sama sa paggamit niini 
sa kabubut-on sa  Diyos  alang sa iyang kaugalingon nga mga 
katawhan, ang usab gipadayag pinaagi sa mga Kasulatan, ug 
gisabwag ngadto sa mga konsagradong sumusunod sa Magtutudlo. 
Ang pagsabot sa matagnaong kahulogan niining panahon nga 
atong gipuy-an karon giisip nga usa ka espesyal nga panalangin 
gikan sa Ginoo. Busa ang atong kinaiya kinahanglan nga anaa 
sa dakong pagpasalamat ngadto sa Diyos alang sa matahum nga 
kamatuoran nga iyang gihatag kanato sa pribilehiyo sa pagtan-
aw, ug nga kita adunay langitnong pribilehiyo nga mailhan. Ang 
atong pasalamat ang angay nga makita pinaagi sa nagdugang nga 
kadasig sa pagtabang sa pagdala sa kamatuoran ngadto sa kahibalo 
sa uban.   

Samtang atong ipahiangay ang mga panghitabo sa atong adlaw 
sa mga matagnaong pagpamatuod sa Bibliya, kita nagtuo nga ang 
“adlaw ni Jehova” tataw nga nagapadayon.  Kini mao ang usa ka 
“adlaw” nga adunay yugto sa anam-anam nga kalamboan. Ang 
kinatibuk-an niini nga kinaiya mao ang pakigbisog sa kahayag 
batok sa kangitngit, sa kagawasan batok sa pagpanglupig, ug sa 
kamatuoran batok sa kasaypanan. Nakakaylap nga ang kahimoan 
niini ug ang resulta kalibutanon na,  nga walay usa ka simbolo nga 
hingpit makahulagway niini. Ang labing importante para sa  mga 
katawhan sa Ginoo, hinoon, mao ang pagsabot, pinaagi sa pagtoo sa 
Pulong sa Diyos, nga maoy maghatag kanato sa katakos sa pagtan-
aw sa mahimayaon nga resulta-ang gingharian sa Mesiyas! Ato 
usab sundon ang pasidaan ni Apostol Pedro, ug dili sama  misulti 
ingon nga “mga mayubiton” taliwala sa mga katawhan sa Ginoo 
nga nag-ingon-nga “ang tanan nga mga butang nagapadayon ingon 
sa gihapon gikan sa sinugdan sa pagbuhat sa langit.” - II Ped. 3: 
3,4   

UBANG PROPETIKANHON HULAGWAY
Dugang pa sa mga tagna nga nahisgotan na mahitungod sa 

“panahon sa kasamok” karon ug ang “adlaw ni Jehova,” ang 
Kasulatan dugang naghulagway niini nga panahon sa dihang 
“ang yuta pagalamyon sa kalayo sa akong [Diyos] pangabugho.” 
(Sofonias 3: 8) Ang laing propeta sa Ginoo nagpahibalo kanato nga 
ang paagi sa aksyon sa Diyos  niini nga panahon mao ang “anaa sa 
alimpulos ug anaa sa bagyo.” (Nahum 1: 3) Kini usab matagnaong 
gihulagway ingon nga usa ka “baha sa gamhanan nga mga tubig 
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“ug ang usa ka labing “dakong linog, nga wala pay ingon sukad 
nga may mga tawo sa yuta.” (Isaias 28: 2; Pinadayag 16:18) Kini 
tin-aw nga gikan sa maong lain-lain nga mga paghulagway nga 
walay bisan asa niini ang pagasabton nga litiral. Hinunoa, sila mao 
ang matagnaong mga hulagway ug mga simbolo nga naghulagway 
sa nagkalain-laing mga kasamok ug tubag sa Dios sa kalibutan 
karon.

Pinaagi ni Propeta Jeremias, ang Ginoo nagpadayag nga , sa usa 
ka mas dako o mas ubos nga gidak-on, ang militarismo ug ang mga  
pagdaghan sa mga hinagiban sa matag matang ang mahimong 
prominenteng parte niining dakung adlaw sa kasamok. “Ako 
magpatawag sa usa ka espada sa ibabaw sa tanang mga pumoluyo 
sa yuta, nagaingon si Jehova sa mga panon.” (Jer. 25:29) Usa ka 
susama nga panghunahuna ang gisugyot sa Isaias 34:3, diin ang 
mga gingharian sa yuta ang simbolikanhong  gisulti nga ingon nga 
“mga bukid” nga” mangatunaw sa ... dugo.”  

Lain pa nga simbolikanhon sa mga tagna, mao ang  pagyatak 
sa “pug-anan.” Sa pananagna mahitungod ni Kristo sa panahon 
sa sayo nga bahin sa iyang Ikaduhang Presensiya, ang manalagna 
miingon, “Gitumban ko sa inusara ang pigsanan sa vino; ... Ug ang 
ilang dugo mipisik sa ibabaw sa akong mga bisti. “(Isa. 63: 1-6) 
Kita nagtuo nga kini nga buhat nagsugod nga  mainiton ingon nga 
resulta sa mga panghitabo nga naglibut sa 1914 ug ang sinugdan 
sa Unang Gubat sa Kalibotan. Kining simbolikanhing pagtunob sa 
“dakung pug-anan sa kaligutgut sa Diyos” ang grabe nga mitubo 
sa kada tuig sulod sa siglo ug nagpadayon sa gihapon hangtod 
karon.-Pinadayag 14:19  

DAKONG LARAWAN PAGAHAMPAKON
Usa ka dugang nga tagna sa kasulatan  nga naghulagway sa 

pagkapukan sa awtoridad, ilabi na sa  mga nagapanunod nga 
nagharing mga balay nga nagdumala sa kadaghanan sa Europa sa 
wala pa ang Unang Gubat sa Kalibutan, ang nahisulat diha sa usa 
ka tagna sa kapitulo 2 sa Daniel. Kini nga tagna mao ang bahin 
sa sa katumanan sa katuyoan sa Diyos pinaagi sa paghulagway sa 
pagpanghampak  sa mga larawan nga sama sa tawo nga nakita ni 
Nabucodonosor, sa iyang damgo. (ber. 31-45) Kini nga larawan, 
sumala sa tagna, mao nga pagahampakon pinaagi sa usa ka bato 
“nga gisapsap gikan sa bukid nga walay mga kamot,” ang bukid 
nga nagrepresentar sa supremong pagmando sa Diyos sa ibabaw 
sa yuta.
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Ang kanhi gamhanan nga simbahan-estado nga nagharin sa Uropa, 
nga sulod sa mga siglo nag-angkon “sa balaang katungod sa mga 
hari,” ang gilaglag isip resulta sa Unang Gubat sa Kalibotan. Ang 
panghitabo sa kasaysayan sa nga panahon mao ang  ebidensiya, 
kita nagtuo, sa pagsugod sa katumanan sa tagna ni Daniel-nga ang 
“larawan” sa Hentil nga awtoridad ang “gihampak” ug misugod sa 
pagkagun-ob. Sa pagkatinuod, ang mga nahabilin nga mga tipik 
niini ang gani karon dugang pa nga “nawataswatas” ug gipino 
aron  sa pagandam nga mahiyop sa ingon nga “ang tahop sa sa 
ting-init mga giukanan.” (Dan. 2: 34,35,44) Sa kauyonan niini 
nga  gisugyot nga kahulogan, atong makita ang  Uropa karon wala 
na gimandoan sa dakong “larawan” sa Hentil nga gahum, kondili 
kasagaran pinaagi sa nagkabahinbahin nga mga gobyerno nga 
mitungha gikan sa masa sa katawhan.  

Ang Apostol nga si Pablo usab naghisgot sa simbolikanhong 
mga hampak sa kalaglagan ang gibuhat sa imperyo ni  Satanas 
alang sa pagpangandam sa pagtukod sa gingharian sa Diyos. Iyang 
gipakasama ang kasamok sa kasakit sa pagpanganak- “kasakit sa 
usa ka babaye nga nanamkon ug bata.” (Tesalonica. 5: 1-3) Sa tagna 
ni Daniel, adunay sugyot nga mga tulo ka mga mayor nga “mga 
kaul-ol,” sa kasamok. Sila gipakita nga, una, ang pagpanghampak  
sa mga larawan; ikaduha, ang mga bahin niini nga gipino ngadto 
sa yuta; ug ikatulo, ang hangin nga maghuyop sa mga “tahop,” 
o sa abug. Ang mga hitabo sa miaging siglo daw nagsugyot nga 
kita anaa na sa ikaduha niini nga mga mayor nga kaul-ol-tingali 
nagkaduol na sa ikatulo. 

ANG DIYOS ANAA SA HINGPIT NGA 
PAGKONTROLAR 

Usa pa ka tagna ang atong mamatikdan  niining karon nga 
adlaw sa kasamok, atong kutloon: “Himoa nga ang tanan nga 
mga pumoluyo sa yuta sa kalibutan ang magkurog: tungod kay 
ang adlaw ni Jehova moabut, tungod kay kini haduol na; Usa ka 
adlaw sa kangitngit ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod ug 
mabaga nga kangitngit. ... Ang kalayo magalamoy sa atubangan 
kanila; ug sa luyo nila magasiga ang kalayo. ... Ang yuta molinog 
sa ilang atubangan; ang kalangitan mangurog; ang adlaw ug 
ang bulan mongitngit, ug ang mga bitoon mapadngan sa ilang 
kahayag. “- Joel 2: 1-3,10  

Sa atong nakita, daghang mga simbolismo ang gigamit sa 
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mga propeta kaniadto aron  sa paghulagway sa usa o daghan 
pa nga mga panghitabo nga nahitabo diha sa mga importante 
nga “adlaw ni Jehova.” Apan, sa luyo niining tanan mao ang 
kamatuoran nga ang Diyos ang responsible sa paglaglag niining 
“dautan nga kalibutan.” Sa iyang Pulong, ang Ginoo mipasabut 
kanato nga iya kinign pagahimoon pinaagi sa matagnaon nga 
paguswag sa kahibalo-ang pagkidlap sa iyang mga kilat-ug ang 
ilang mga epekto sa tanan nga mga bahin sa katilingban.  

Ang pagsamparay ngadto ug nganhi sa yuta isip resulta sa 
mga kilat sa Diyos  maoy usa kaayo ka komprehensibo nga 
paghulagway. Ang yuta mahimong magsusapinday ug mangurog 
sama sa usa ka bagyo, sa hangin, gikan sa kalayo, linog, baha, 
o sa ubang mga paagi, apan kini magpadayon sa “pagtay-og” 
hangtod nga kini sa kataposan mahulog. Unya ang gingharian sa 
Mesiyas, “nga dili matarug,” ang malig-on sa iyang dapit.-Heb. 
12: 26-28 

USA KA BAG-O UG MAAYONG KALIBOTAN
Ang kasakit  sa kalibutan nga nasulagma sa transitional nga 

kausaban  nga gakahitabo karon ang naghimo sa  mga tawo sa 
tanang mga nasud nga mangandoy  alang sa usa ka bag-o ug mas 
maayo nga kalibutan. Ato usab masabot ang  tinguha sa mga 
sinsero nga mga lider sa kalibutan sa pagbuhat sa tanan diha sa 
ilang gahum sa pagdala sa usa ka bag-o nga kahusay, nga puno sa 
kagawasan ug kalipay. Kita wala manaway sa maong sinserong 
mga paningkamot sa mga tawo sa diha nga kita moingon nga 
walay sulundon nga kalibutan hangtod nga ang  gingharian ni 
Cristo matukod.

Walay bisan unsa nga makaamot sa maong paglaum ug kaisug 
diha sa mga kasingkasing sa katawhan karon ang labaw ng mahibalo 
nga gikan sa tanan nga mga kagubot ug kasamok nga nasinati sa 
karon nga panahon, adunay motunga sa dili madugay nga usa ka 
tinuod ug malungtaron nga kalinaw ug kalipay. Kini mao lamang 
ang atong mahimo ug angay nga paabuton, dili tungod kay ang 
tawo sa katapusan modaug ibabaw sa iyang kahakog, kondili 
tungod kay ang Diyos ang nangilabot sa mga kalihokan sa mga 
tawo, ug sa dili madugay ang  pagtukod sa balaanong pagkontrolar 
ibabaw sa mga nasud pinaagi sa gingharian sa iyang Anak, si Kristo 
Jesus. Sa katapusan nga mga bersikulo sa kapitulo nga diin ang 
atong yabeng bersikulo gikutlo, kita gihatagan sa kasiguroan nga 
“si Jehova sa mga panon  ang magahari didto sa bukid sa Sion, ug 
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sa Jerusalem, ug sa mga ansyano nga mahimayaon.” - Isa. 24:23

BUKID SA SION—SENTRO SA GINGHARIAN SA 
DIYOS

Ang Jerusalem mao ang kapital nga dakbayan sa Juda, ug 
ang mga bungtod sa Sion sa Jerusalem mao ang dapit diin ang 
gobyerno sa Israel nakasentro. Ang saad sa Diyos nga “magahari 
didto sa bukid sa Sion” ang nagpakita sa iyang pagkontrolar sa 
mga kalihokan sa tawo. Kini nga simbolo sa balaan nga gingharian 
ang gihisgotan sa daghan nga mga higayon diha sa mga panagna 
sa Daan ug Bag-ong Tugon. Sa ikaduhang Salmo, nagaingon ang 
Diyos, “Ngani nga gibutang ko ang akong hari ibabaw sa akong 
balaan nga bukid sa Sion.” (Vs. 6) Ang salmista unya nagpatin-aw 
nga ang hari sa Diyos, nga mao si Cristo Jesus, ang “moasdang” 
sa mga nasud niining dautan kahan-ayan karon “sa mga tipik nga 
sama sa sa usa ka banga sa magkokolon.” - vs. 9

 Sa basahon sa Pinadayag, si Jesus ug ang iyang tibuok nga 
simbahan gipakita nga magkauban sa bukid sa Sion. (Pinadayag 14: 
1) Ang tagna ni Abdias naghatag kanato sa sama nga hulagway sa 
gingharian, nga nagpahayag nga “ang mga manluluwas motungas 
sa bukid sa Sion; ... Ug ang gingharian mahimong iya ni Jehova. 
“(Abd. 21) Kini daw tin-aw nga gikan niini nga mga reperensiya  
ang termino nga Sion gigamit diha sa Kasulatan sa pagtumong sa 
mga binayaw nga kahimtang ni Kristo ug sa iyang simbahan nga 
sa ingon sila tingub nga magahari sa pagbayaw ug pagpanalangin 
sa masakiton sa sala ug himalatyon nga kalibutan. 

Ang Miqueas 4: 2 nagpahayag nga “ang kasugoan mogula 
gikan sa Sion, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.” 
Kini ang lain pa nga mga saad sa Dios nga diin ang ang Sion ang  
simbolikanhong gitumong nga nagrepresentar sa Kristo-ang ulo ug 
lawas. Adunay maayong rason usab sa pagtuo, nga ang termino nga 
Jerusalem gigamit dinhi sa paghulagway sa yutan-on, o makita nga 
mga operasyon sa bag-ong gingharian. Matood, ang mga balaod 
niana nga gingharian magagikan sa langitnong Sion-si Kristo ug 
ang iyang simbahan. Wala nay kinahanglan  sa yutan-ong mga 
magbabalaod, kay walay higayon sa pag-usab o pag amender  sa 
mga balaod-ni bag-o nga mga balaod ang gikinahanglan aron sa 
pagsulbad sa wala damhang mga problema.
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Apan, kini nga mga balaod “sa Sion” kinahanglan nga ipahibalo, 
ug ang mga tawo kinahanglan nga matudloan sa husto nga 
aplikasyon. Kini himoon pinaagi  sa yutan-ong mga representante 
sa gingharian-nga gisulti sa Miqueas nga “ang pulong ni Jehova” 
nga mogula “gikan sa Jerusalem.” Kadtong magrepresentar kang 
Kristo- ang langitnong Sion-sa yutan-on, o “Jerusalem,” nga bahin 
sa gingharian ang napili na sa Diyos ug giandam na niya alang  
niini nga hataas nga posisyon sa pagsalig isip mga magtutudlo sa 
katawhan ubos ni Kristo. Sa Lucas 13: 28,29, sila giila ni Jesus nga 
si Abraham, Isaac, Jacob, ug ang tanan nga mga propeta. Sa Salmo 
45:16, sila gitawag nga mga “mga amahan” sa Israel, ug ang mga 
saad nga gihatag nga sila mahimo nga “mga prinsipe sa tibook nga 
yuta.” Si Pablo usab miila niini nga grupo nga “mga anciano” sa 
Israel nga “nakabaton sa usa ka maayong taho pinaagi sa pagtuo. 
“- Heb. 11: 1,2,39

ANG BUGTONG PLANO NGA MOLAMPOS
Kon atong tan-awon kining hulagway  sa bag-ong kalibutan sa 

Diyos diha  sa panglantaw sa tawo, kini tingali daw dili praktikal, 
ug aduna kitay maayo nga rason nga mangutana, Mahimo ba kini? 
Anay natong hinumduman nga, bisan pa niana, nga kini dili usa ka 
tawhanong  gilalang nga utopiang kahikayan.  Kay kini mao man 
lamang, nan kita adunay kapasikaran sa pagduha-duha sa iyang 
kalampusan. Salamat ngadto sa Dios, bisan pa, nga kini mao ang 
iyang bag-ong kahikayan alang sa-masakiton sa sala ug himalatyon 
nga kalibutan. Ang Maglalalang sa uniberso, ang dakong Unang 
Kawsa sa tanan nga kinabuhi, ang nagplano niini, ug sa pagkatinuod 
siya dili maghimo sa mga saad tawhanong kaliwat nga dili niya 
pagatumanon. 

Pagka makapadasig ang mga pulong sa Langitnong Amahan: “Ako 
mao ang Diyos, ug wala nay lain; Ako mao ang Diyos, ug wala nay 
lain nga sama kanako, nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa 
sinugdan, ug gikan sa karaang mga panahon mga butang nga wala 
pa mahimo, nga nagaingon: Ang akong tambag magapadayon, 
ug himoon ko ang tanan ko nga kahimut-an; nagatawag sa usa 
ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan, ang tawo sa akong 
pagtambag gikan    sa usa ka halayo nga yuta; oo ako na nga gisulti, 
ako usab nga pagapahinaboon kini ako nga gitinguha, ako usab nga 
pagahimoon.”—Isa.46:9-11                                         ■                                                             
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DAKONG PAGLUTOS ang naangko 
sa sa Unang Simbahan, apan bisan pa ang 
balaanong pagtugot gihatag sa  Diyos  
diha sa nagkalinlaing  mga kasinatian sa 
kinabuhi sa mga balaan. Sa leksyon nato 
karon atong makat-onan nga si Herodes,  
ang hari sa Judea, ang nagpapatay kang 
Santiago  pinaagi sa espada. Mao nga 
nahimo siyang usa sa mga  unang  martir 
alang kang  Kristo, samtang ang iyang 
igsoon nga lalaki nga si Juan nabuhi 
hangtod sa usa ka tigulang na, tingali 
hangtud sa duol sa katapusan sa sa unang 

siglo.-Buhat 12: 1,2  

Isip usa sa labing suod nga mga tinun-an ni Kristo, lain usab ang  
kasinatian ni Pedro. Tungod kay napahimoot ni Herodes ang mga 
Judio pinaagi sa pagpatay kang Santiago, “siya nagpadayon pinaagi 
sa pagdakup kang Pedro. (Ug mga adlaw sa tinapay nga walay 
levadura.) Ug sa diha nga siya hingdakpan, siya iyang gipasulod 
sa bilanggoan, ug gitugyan siya sa upat ka tinagup-at nga mga 
sundalo, aron sa pagbantay kaniya; sa tuyo nga human sa Pasko sa 
Pagkabanhaw [pasko] siya pagadalhon ngadto sa mga tawo. “- bers. 
3,4   

Ang atong yabeng bersikulo nagpadayag sa kinasingkasing nga 
mga pag-ampo alang kang  Pedro pinaagi sa mga kaigsoonan sa 
Jerusalem. Ang ilang mga hunahuna lagmit namalandong sa 
kamatuoran nga ang usa sa ilang mga lider, si Santiago, ang gipatay 
ug nabalaka nga tingali unya si Pedro usab mamatay sa espada

Niana nga gabii sa diha nga si Herodes nagplano sa pagdala kaniya 

Yabeng Bersikulo: 
“ Busa si Pedro 

gibantayan sulod sa 
bilanggoan. Apan ang 
Iglesya mainiton nga 
nag-ampo ngadto sa 

Diyos alang kaniya..”

—Buhat 12:5

Piniling Kasulatan:

Buhat 12:1-17

Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon Para sa Nobyembre 1, 2015

Ang Diyos Niluwas Kang Pedro
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gikan sa bilanggoan, si Pedro ang  malinawon nga natulog. Siya gikadena 
ngadto sa duha ka mga sundalo samtang laing duha ka mga guwardiya 
ang nagbantay, sa ingon nga daw makasiguro nga siya dili makagawas 
gikan sa iyang mga magbibihag. Sa kalit lang, usa ka manolonda sa 
Ginoo ang nagpakita, nipukaw kang Pedro gikan sa iyang pagkatulog, 
ug sa milagrosong paagi, nahulog ang mga posas nga nag gapus kaniya. 
Unya, usab pinaagi sa usa ka milagro, si Pedro gigiyahan sa langitnon 
nga mensahero gikan sa iyang bilanggoan ngadto sa iyang kagawasan 
sa siyudad. “Ug nangadto sila ngadto sa puthaw nga ganghaan nga 
nagatultol ngadto sa ciudad; nga miabli kanila sa iyang kaugalingon; ug 
sa nakagula sila, miagi sila sa usa ka dalan; ug gilayon giserhan ug ang 
manolunda mipahawa kaniya. “- vss. 6-10  

Ingon nga sa daw, ang nahisgotan nga mga panghitabo nga may 
kalabutan sa pagpagawas ni Pedro gikan sa pagkabihag talagsaon 
kaayo nga adunay panahon nga siya nagtoo nga siya nagdamgo o 
kaha diha sa usa ka panan-awon. Sa diha nga si Pedro nakaamgo 
nga siya matood nga nakagawas, miadto siya sa balay ni Maria, ang 
inahan ni Juan Marcos, diin ang mga kaigsoonan nagkapundok sa 
pag-ampo. Nanuktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan, ug ang usa 
ka sulogoon nga babaye nga ginganlan si Roda ang nakaila sa iyang 
tingog, apan sa iyang kahinam, nakalimtan ang pag-abli sa pultahan. 
Midalagan siya balik ug misulti sa mga kaigsoonan nga nag-ampo 
nga si Pedro miabot, apan sila wala motoo kaniya. Sa katapusan, 
tungod sa padayon nga pagtuktuk ni  Pedro, ilang giablihan ang 
pultahan ug siya ilang nakita. Siya dayon ang niasoy kanila sa 
iyang kaluwasa nga pagbuot sa Diyos. Si Pedro misulti kanila aron 
sa pagpahibalo sa usa sa mga tinun-an nga ginganlan ug Santiago, 
ingon man sa uban sa  panag-igsoonay, ug unya milakaw paingon sa  
ka wala gibutyag  nga dapit.-ber. 11-17       

Ang “mabungahong kinasingkasing nga” mga pag-ampo sa 
mga matarung dako kaayo nga mapahimuslan. (Santiago 5:16) 
Dili gayud kita hatagan sa pagsulay nga dili nato makaya,  hinoon 
kita hatagan sa usa ka paagi nga makalingkawas. Usahay kini 
mahitabo pinaagi sa kamatayon sama sa nahitabo kang Santiago, 
samtang sa kahimtang ni Pedro,  ang pagpangilabot sa Diyos maoy 
gihimo alang sa iyang kagawasan. Hinaut unta nga kita molahutay 
sa adlaw-adlaw diha sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa kabubut-
on sa Diyos, uban sa pasalig nga kon kita matinud-anon, kita 
magmaya, kay sa walay duhaduha kita pagaluwason sa usa ka 
panahon ug sa diin  labing maayo nga paagi alang sa Langitnong 
Amahan.                       ■ 
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Nobyembre 8, 2015

Ang Diyos Wala Naghimo ug 
Kalainan

BISAN TUOD ANG KAHIGAYONAN 
nga mahimong bahin sa lawas ni Kristo 
unang gitanyag  ngadto sa Israel, isipa usa 
ka nasud, sila napakyas  sa pagdawat sa 
atong Ginoo ingon nga ilang hari ug siya 
gilansang sa krus. Bisan pa niana, may mga 
nabilin sa mga Judio nga mituo nga siya mao 
ang ilang gisaad nga Mesiyas. Mao nga, 
nagsugod sa adlaw sa Pentekostes, human 
si Kristo mikayab ngadto sa iyang Amahan, 
ang Espiritu Santo mikunsad diha sa mga 
sumusunod sa iyang lakang. Human niana, 
ang uban nga mga Judio mituo, naghinulsol, 
ug nakadawat sa bautismo sa tubig “sa 
ngalan ni Jesus-Cristo alang sa kapasayloan 
sa mga sala.” Kini  sila  mga nakadawat usab 
sa balaan nga espiritu.-Buhat 2:38  

Tungod kay kini mao ang kabubut-on sa 
Diyos alang sa tanan nga mga nasud nga makasabot ug magpasalamat 
sa tanyag sa kaluwasan nga gihatag pinaagi sa halad nga kamatayon 
ni Jesukristo, sa katapusan kinii nga mensahe sa Ebanghelyo ang 
gihatag ngadto sa mga nasud sa kayutaan. Human mibalik gikan sa 
usa ka misyonaryo nga panaw, si Pablo ug si Bernabe ang mipaambit 
sa mga resulta sa ilang mga paningkamot sa mga kaigsoonan didto sa 
Antioquia. Samtang didto, “pipila ka mga tawo nga miabut ... gikan 
sa Judea nga nagtudlo sa mga igsoon, ug miingon: Gawas kong 
kamo managpacircuncidar subay sa batasan ni Moises, dili kamo 
arang maluwas. Diha nga si Pablo ug si Bernabe walay gamay nga 
pagtinubagay ug panaglantugi uban kanila, sila nakahukom nga si Pablo 
ug si Bernabe ug uban pa kanila nga manungas sila sa Jerusalem ngadto 
sa mga apostoles ug sa mga anciano bahin niining gikalantugian. “- 
Buhat 15: 1,

Key Verse: “ Ang 
Dios nga nakaila 
sa kasingkasing 

nanghimatuod alang 
kanila pinaagi sa 

paghatag sa Espiritu 
Santo ngadto kanila 

maingon sa iyang 
paghatag niini kanato 

ug kanila, siya wala 
maghimog kalainan, 

sanglit gihinloan man 
niya ang ilang mga 

kasingkasing pinaagi sa 
pagtoo.” 

—Buhat 5:8,9

Piniling Kasulatan:

Buhat 15:1-19
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 Ang kaigsoonan sa Antioquia nagtinguha sa resolusyon  niini nga 
butang, ug nakahukom nga si Pablo, Bernabe, ug ang uban sa ilang 
gidaghanon kinahanglan makigkita sa mga apostoles ug sa mga anciano 
nga didto sa Jerusalem aron sa pagpatin-aw kon ang mga magtutuo  
nga kanhi mga Hentil ang gikinahanglan nga motuman sa rito sa 
sirkunsisyon  ingon man sa nagkalain-laing mga bahin sa Moisesnong 
Balaod. Si Pablo miadto sa Jerusalem uban kanila, diha sa pagtoo nga 
kon ang mga kaigsoonan didto mobiya sa pagtulon-an nga ang kanhi 
mga Gentil  gikinahanglan  nga macircuncidahan, kini ang magpahilom 
sa  mga Judaisnon-ber. 3-6   

Human sa usa ka paghisgot sa butang, si Pedro ang namulong sa  mga 
nanambong  niini nga komperensya sa Jerusalem.  Iyangy gipamatud-
an, sumala sa natala diha sa atong yabeng bersikulo, nga ang Dios walay 
gilain taliwala sa mga mga magtutuo nga debotado kaniya ug nakadawat 
sa Balaan nga Espiritu, sa walay pagtagad sa ilang kagikan o gigikanan.   

Human nga mahisgotan ang maong butang sa hingpit, ang mga 
Apostoles ug sa mga anciano determinado nga ang  mga kinabig nga 
mga Hentil dili kinahanglan nga magpatuli, ug mirekomendar lamang ug 
miuyon nga maglikay sila gikan sa dugo, ug gikan sa pagpakighilawas, 
ug gikan sa pagkaon sa mga butang nga naluok, ug gikan sa pag-ambit 
sa kalan-on nga nga gihalad ngadto sa mga dios-dios. Dugang pa, usa ka 
sulat sa pagtimbaya uban sa resulta sa mga deliberasyon sa Jerusalem 
ang gipadala ngadto sa mga kaigsoonan sa Antioquia-ber. 22-29 

Walay komperensyang Jerusalem ang  karon alang sa mga igsoon 
aron sa paghisgot sa mga diperensya ug pagsulbad diha sa usa ka bukas 
nga pagpaminaw nga naglakip sa mga apostoles. Bisan pa niana, usa ka 
pasalamat nga ang tanan nga nabautismohan ngadto sa kamatayon ni 
Kristo, sa walay pagtagad sa kagikan, pinulongan, tribo, ang bahin sa 
binhi ni Abraham ang kinahanglan nga motabang pag-ayo sa pagsesolbar 
sa mga kalainan  taliwala sa mga kaigsoonan kon ang usa ka espiritu sa 
pagpangita sa kabubut-on sa Diyos ang magpatigbabaw.- Gal. 3: 27-29

Walay Jerusalem nga komperensya karon alang sa mga kaigsoonan 
aron mahisgutan ug maresolbar ang mga nagkalainlaing panghunahuna 
diha sa usa ka bukas nga hearing nga naglakip sa mga apostoles. Bisan 
pa niana, usa ka dakong pasalamat nga ang tanan nga nabautismohan 
ngadto sa kamatayon ni Kristo, sa walay pagtagad sa kagikan, pinulongan, 
tribo, o gender, isip kabahin sa binhi ni Abraham ang kinahanglan nga 
motabang ug dako sa pagresolbar sa panagbangi sa mga kaigsoonan kon 
ang espiritu sa pagpangita sa kagustuhan sa Diyos ang mopatigbabaw.- 
Gal. 3: 27-29  ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Nobyembre 15, 2015

Gikan sa Derbe Ngadto sa 
Filipos
HUMAN SA KOMPERENSYA SA 
JERUSALEM, gisugdan ni Pablo ang 
ikaduha nga misyonaryo nga panaw-
niini nga panahon nga wala si Bernabe- 
si Silas ang nag-uban kaniya. “Unya 
miabut siya sa Derbe ug sa Listra: ug, 
ania karon, ang usa ka mga tinun-an 
didto, nga ginganlan ug Timoteo, nga 
anak sa usa ka babaye, nga gitoohan ug 
usa ka Judio; apan ang iyang amahan usa 
ka Griyego: Nga gidungog nga maayo 
sa mga igsoon nga didto sa Listra ug sa 
Iconio. Buot ni Pablo sa pag-adto uban 
kaniya; ug iyang circuncidahan tungod 
sa mga Judio nga didto niadtong mga 
dapita, kay silang tanan nasayud nga 

ang iyang amahan usa ka Griyego. “- Buhat 16: 1-3  

Si Pablo, Silas, ug Timoteo nalingaw sa daghan nga kalampusan 
sa pagpalig-on sa hugot nga pagtuo sa mga kaigsoonan diha sa mga 
nagkalain-laing mga simbahan, ingon man usab sa pagpadaghan sa 
ilang gidaghanon. Human sa pagbisita sa mga rehiyon sa Frigia ug 
sa Galacia, sila naghunahuna  sa pagbiyahe ngadto sa Asya Menor 
sa pagpakaylap sa Ebanghelyo, apan sa pipila kamatang ang Espiritu 
Santo nagpugong kanila sa pagbuhat sa ingon. Human niana, usa ka 
panan-awon ang miabot  kang Pablo sa kagabhion, ingon sa usa ka 
tawo nga mihangyo alang kaniya sa pagbisita sa Macedonia ug sa 
pag-alagad sa mga nagpuyo didto.-ber. 4-9 

Ang atong yabeng bersikulo naghulagway sa epekto sa balaan nga 
probidensya diha sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa mga 

Yabeng Bersikulo: “Ug 
sa pagkakita niya sa 

panan-awon, dihadiha 
nanglimbasug kami sa 

paggikan paingon sa 
Macedonia, sa nasabut 

namo nga gitawag 
kami sa Dios aron sa 

pagmantala sa Maayong 
Balita ngadto kanila.” 

—Buhat16:10

Piniling Kasulatan:

Buhat 16:1-15
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magtutuo nga nagtinguha nga masayud ug mobuhat sa kabubut-
on sa Dios. Sa tubag sa panan-awon, si Pablo ug ang iyang mga 
kauban diha-diha dayon mibiya paingon sa Macedonia, sa amihanan 
sa Gresya, sa ingon nagpaila sa Ebanghelyo ngadto sa Eurropa. 
Gitouhan nga si Lucas ang doktor nagsugod sa pag-uban kang Pablo 
ug sa iyang mga kauban niini nga panahon. 

Pag-abot sa Macedonia, ang mga kaigsoonan miadto sa Filipos,  
usa sa mga dagko nga siyudad sa maong dapit. Sa  adlaw nga 
igpapahulay, sila mipanaw sa daplin sa suba diin sila nakakaplag ug 
usa ka grupo sa mga kababayen-an, lakip na ang usa nga ginganlan 
ug si Lydia, nga nanagtigum sa pag-ampo. Si Pablo misulti kanila 
mahitungod sa mga paglaum sa Israel nga natuman diha kang 
Cristo Jesus. Kini nga mensahe ang gidawat sa mga madinawatong 
kasingkasing ingon nga si Lydia ug ang iyang panimalay nidawat sa 
bautismo sa tubig ingon nga usa ka ebidensya sa ilang pagkakabig. 
Dugang pa, gidapit ni Lydia si Pablo ug ang iyang mga kauban sa 
pagpakigbahin sa pagkamaabiabihon sa iyang balay. Ingon nga dili 
dayon kini diha-diha nila nga gidawat, apan sa iyang “pagpamugos” 
ilang gigamit iyang pinuy-anan isip ilang gipuy-an sa panahon sa 
ilang mga buluhaton alang  sa Ginoo.-ber. 12-15

Usa ka importante nga leksyon nga makuha gikan sa leksyon 
karon mao ang kamatuoran nga ang Diyos mogiya sa pagdumala 
sa monisteryo sa Ebanghelyo nga  makapahimuot kaniya. Pinaagi 
sa pagpangilabot sa Diyos pinaagi sa usa ka panan-awon, si Pablo 
gigiyahan sa pagbiyahe ngadto sa Uropa, ug sa Filipos, ang unang 
simbahan nga natukod niana nga kontinente. Sunod-sunod nga 
mga panghitabo sa siyudad, lakip na ang si Pablo ug si Silas nga 
gidakop, gibunalan, gibalhog sa bilanggoan, ug unya nahimong 
instrumento sa pagkakabig sa magbalantay sa bilanggoan sa Filipos 
ug sa iyang panimalay, ang nagpakita nga bisan unsa man ang  atong 
mga kasinatian, kon kita matinud-anon sa atong mga tawag, kini sila 
alang sa himaya sa Dios.-ber. 19-34

Maningkamot kita kanunaysa pagbaton sa hustong kinaiya  sa 
panahon sa atong mga pagsulay, sama sa gipakita ug maayo ni  Job. Ang 
iyang pagpamatuod ngadto sa Dios mao, “Bisan tuod siya mopatay 
kanako, bisan pa niana ako misalig kaniya.” - Job 13:15                        ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Nobyembre 23, 2015

Ang Diyos Nangita ug Hustisya

HUMAN SA ILANG PANAHON 
SA Filipos, si Pablo, Silas, ug Timoteo 
mipanaw ngadto sa Tesalonica. Didto 
ilang nakita ang usa ka sinagoga sa 
mga Judio, ug sulod sa tulo ka adlaw 
nga igpapahulay, ilang gihisgutan 
ang mga Kasulatan uban sa mga 
nanambong. Gipatin-aw ni Pablo nga 
si Jesus mao ang Cristo, nga nabanhaw 
gikan sa mga patay. Ang pipila sa mga 
Judio ingon man sa usa ka gidaghanon 
sa mga maampoong Greciahanon ang 
midawat sa mensahe ug nahimong mga 
sumusunod ni Kristo.-Buhat 17: 1-4 

“Apan ang mga Judio nga wala 
motoo, giabut ug kasina, mingkuha 
ug pipila ka mga kauban sa ubos nga 
matang, ug gitigum ang usa ka panon, 
ug gibutang sa tanan nga mga ciudad 

sa usa ka kagubot, ug gisulong ang balay ni Jason, ug nagtinguha 
sa pagdala kanila gikan ngadto sa mga tawo. “(vs. 5) Mga sumbong 
ang gihimo batok kang Jason, nga usa ka Kristohanon, mahitungod 
sa mga kasamok nga nahitabo. Siya naghatag ug piyansa aron sa 
paggarantiya nga walay dugang pa nga mga kagubot, diin siya ug 
ang uban pa gibuhian. Isip resulta, si Pablo ug si Silas midali pag-
adto sa Berea.-ber. 6-9 

Sama sa naandan, ang mga misyonaryo miadto una ngadto sa 
mga sinagoga, diin adunay mga matinud-anon-ug-kasingkasing 
nga mga estudyante sa Kasulatan. Isip resulta, daghan kanila ang 
nahimong mga magtutuo. Sa diha nga nakaabot sa Tesalonica ang 

Yabeng Bersikulo: 
“Kay sa naglakaw ako sa 

kadalanan ug naniid sa 
inyong mga ginasimba, 

nakita ko gani usab ang 
usa ka halaran nga diha 

niini gikasulat kining 
mga pulonga, `Alang 

sa dios nga wala hiilhi.` 
Kining inyong ginasimba 

nga wala ninyo hiilhi, 
nan, kini mao ang akong 

ginamantala kaninyo.”

—Buhat17:23

Piniling Kasulatan:

Buhat 17:1-34
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mga malamposung ministeryo sa Berea,  ang mga wala motoong 
Judio niadto ngadto sa Berea, ug sa makausa pa nagpagubot sa mga 
katawhan pag-usab batok niini nga mga misyonaryo. Si Pablo dayon  
milawig paingon sa Atenas, samtang si Silas ug si Timoteo nagpabilin 
sa Berea sa paglig-on sa mga bag-o nga mga Kristohanon.-ber. 10-
15

Sa iyang pag-abot sa Atenas, nakita ni Pablo nga ang siyudad ang 
nagsimba sa mga diosdios, ug siya misugod sa pagpahayag sa Pulong 
sa Diyos sa sinagoga ug sa tiyanggihan. Ang pipila sa Gregong 
pilosopo midapit kaniya sa pagpamulong sa Areopago, nga usa ka 
grupo sa hukom nga gahimamat sa Mar’s Hill. Sila  ang mga Gentil, 
ug nasayod sa tanang mga dios-dios sa Atenas, si Pablo misugod sa 
iyang mensahe pinaagi sa pagsulti sa iyang naobserbahan nga sila 
mga relihiyoso kaayo.-ber. 16-22

Sa atong yabeng bersikulo, si Pablo naghisgot sa iyang nakita nga 
altar sa “WALA HI-ILHI NGA DIOS.” Iya dayon gibalhin ang ang 
iyang pakigpulong ngadto sa paglamdag kanila mahitungod sa usa 
ka tinuod nga Dios, ug gipatin-aw kanila ang nagkalain-laing mga 
bahin sa balaan nga plano, lakip na sa doktrina sa pagkabanhaw. 
Si Pablo nagpamatood nga ang matood nga Diyos wala magapuyo 
sa mga templo nga binuhat sa mga kamot sa mga tawo, apan nga 
siya mao ang Maglalalang sa tanang butang, ug mopadayag sa 
iyang kaugalingon ngadto sa mga tawo nga nagapangita kaniya. 
Siya misulti kanila nga ang Dios motan-aw niadtong mga walay 
alamag ug wala gayud makaila kaniya sa nangagi, apan karon ang 
panahon na sa paghinulsol tungod sa usa ka umaabot nga panahon 
sa paghukom, nga ipahamtang ni Jesu-Kristo. Bisan tuod ang pipila 
nga naminaw sa iyang mensahe, ilabi na sa bahin sa pagkabanhaw 
sa mga patay,  dili katouhan, ang uban gusto pa nga makadungog 
ug dugang bahin niini sa ulahi, ug gani pipila kanila ang  nahimong 
mga magtutuo.-ber. 24-34, 

Ang kakugi sa Unang mga Simbahan sa pagpakaylap sa Ebanghelyo 
makadasig kaayo. Hinaot nga ang ilang panig-ingnan sa pag-alagad 
maghatag kanato ug kadasig alang sa sa pagpaambit sa maayong balita 
sa gingharian sa Dios ubos sa kang Cristo Jesus nga manalangin sa 
tibuok tawhanong pamilya, nga sa katapusan magtapos sa tanan nga 
mga dautan nga karon anaa sa kalibutan.                                                        ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Nobyembre 29, 2015

Pagtudlo sa Pulong sa Diyos

SUNOD SA USA KA HAMUBO nga 
pagpuyo sa Atenas, ang pagbuot sa 
Diyos mao ang nag giya nga nagmando 
kang  Pablo sa pag adto sa Corinto, usa 
ka siyudad nga ilado sa imoralidad. 
Didto iyang nakaila ang usa ka Judio 
nga ginganlan ug si Aquila, ug ang 
iyang asawa nga si Priscila, kinsa, sama 
sa kaniya, nagabuhat ug ga balong-
balong. Si Pablo mipabilin uban kanila 
samtang  siya nag-alagad sa Corinto. 
“Siya nagawali  didto sa sinagoga sa 
tanang adlaw nga igpapahulay, ug 
naglukmay sa mga Judio ug sa mga 
Gresyanhon. Ug sa diha nga si Silas 
ug si Timoteo gikan sa Macedonia, si 
Pablo pinaagi sa espirito kusganon nga 
mipamatuod ngadto sa mga Judio nga 
si Jesus mao si Cristo. “- Buhat 18: 1-5 

Bisan tuod si Pablo misunod sa iyang 
naandang batasan sa pagsangyaw diha sa sinagoga, ang mga wala 
mottong mga Judio hugot nga misupak sa iyang mga paningkamot. 
Si Pablo mahinuklugong “miuyog sa iyang bisti,” ug miingon kanila 
nga sukad karon didto na siya sa mga Gentil magdala sa  Ebanghelyo. 
Bisan pa niana, si Crispo, ang punoan sa sinagoga, ingon man usab 
sa daghan pa nga mga uban sa Corinto ang mitoo kon unsa ang 
iyang gitudlo ug nagpabawtismo.-ber. 6-8   

Sama sa natala diha sa atong yabeng bersikulo, ang Ginoo mipakita 
kang Pablo sa usa ka gabiing panan-awon ug mihatag kaniya sa 

Yabeng Bersikulo: “ 
Ug usa ka gabii niana, 

pinaagi sa panan-awon, 
si Pablo gisultihan sa 

Ginoo nga nag-ingon, 
“Ayaw pagkahadlok, 

hinonoa sumulti ka ug 
ayaw pagpakahilum;

 kay ako uban kanimo, 
ug walay manghilabut 

kanimo sa pagdaut 
kanimo; kay daghan 

akog mga tawo niining 
siyudara.” 

—Buhat 18:9,10

Piniling Kasulatan:

Buhat  18:1-11,18-21



pasalig nga siya magmalampuson sa Corinto. Ang Diyos misaad nga 
siya dili maunsa, ug nga siya kinahanglan magpadayon sa pagwali 
mahitungod kang  JesuKristo tungod kay dihay daghan nga anaa  sa 
siyudad ang mahimong mga magtutuo.   

Bisan pa sa kamatuoran nga ang Corinto gihulagway pinaagi 
sa walay hinungdan ug mahilayong kinaiya, namunga kini ug  
mahinungdanon nga espirituhanon nga mga resulta. Dili sama sa 
ubang mga siyudad nga giduaw ni Pablo, daghan sa mga molupyo 
sa Corinto ang mihatag ug bili sa ministeryo ni Pablo. Isip resulta, 
migahin siya sa napulo ug walo ka bulan didto “sa pagtudlo sa 
pulong sa Dios” ug pagpalig-on sa mga kaigsoonan.—bers. 11

Lagmit ngadto sa katapusan sa hinapos nga pagpabilin ni Pablo 
sa Corinto, si Galio nahimong gobernador sa rehiyon sa Acaya. 
Sa pagtuo  nga siya mopabor kanila, gidala sa mga Judio si Pablo 
sa didto atubangan sa hukmananto ug gipansanginlan nga nibatok 
kaniya sa pagpalambo sa pagsimba sa Dios nga supak sa balaod sa 
mga Hudiyo. Apan si Galio, nagpahayag kanila nga kini dili ilawom 
sa iyang hurisdiksyon kay mahitungod man kini sa relihiyon, mao 
nga iyang gidismiss  ang kaso. Sa dihang si Pablo sa katapusan 
mipahawa gikan sa Corinto, si Priscila ug Aquila mihukom sa 
pagpanaw uban kaniya hangtod sa Efeso. Ug didto iyang gibilin sila 
samtang siya mipadayon sa pagpanan ngadto sa Jerusalem ug unya 
sa Antioquia-ber. 12-22   

Sa pagobserbar  sa mga kahimtang karon sa taliwala sa katawhan, 
sama sa kaniadtong panahon ni Pablo, kini nagpadayon nga usa 
ka “gamayng panon” nga madani sa mensahe mahitungod sa 
gingharian sa Dios. Isip mga konsagradong mga magtutuo, kita 
gidapit sa pagsunod sa mga tunob ni Kristo pinaagi sa pagsangyaw 
ngadto sa mga Kamatuoran ngadto sa tanan nga adunay dalunggan  
nga igdulungog. Kinahanglan nga kita  dili mahigawad kon gamay 
lamang ang  resulta sa atong mga paningkamot. Ang Langitnong 
Amahan mao ang nagdumala sa tibuok nga proseso, nga matapos 
sa diha nga ang pangasaw-onon sa Kordero “naghimo sa iyang 
kaugalingon andam na.” (Bug. 19: 7) Maglahutay kita sa pagbuhat 
sa buluhaton sa Ginoo, nga masaligon nga ang ang mga kahikayan 
sa Dios nagapadayon  sumala sa iyang kabubut-on. “Kay bisan tuod 
ako nagsangyaw sa Maayong Balita, ako walay angay ihimaya : kay 
mapugos man gayud sa ibabaw kanako; oo, alaut ako, kon dili ko 
iwali ang Maayong Balita! “- I Cor. 9:16                                                   ■


