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2015 Niabot na sa Pagtapos
“Kay siya nagasugo,
ug nagapahuros sa
hangin sa pag-unos,
nga nagapatuybo sa
mga balud niana.
Mingsaka sila
sa mga langit, sila
minghiyak pagbalik sa
mga kahiladman: Ang
ilang kalag natunaw
tungod sa kagul-anan.
He—
Salmo107:25,26

Ang hinapos nga mga semana sa 2015
makita nga ang kalibutan sa gihapon anaa
sa nagkaguliyang nga kahimtang sama sa
sinugdanan sa tuig. Walay usa sa mga mayor
nga mga problema nga giatubang sa kalibutan sa
sinugdanan sa 2015 ang nasulbad, ug misamot
pa ang kadaghanan niini. Dugang pa, mga bagong mga kalisdanan ang mitungha niini nga
tuig, nga nagdugang sa problema sa katawhan.
Ang kahimtang maayo nga nahulagway sa
pinulongan sa salmista nga makita diha sa
atong yabeng bersikulo, nga gihulagway sa
usa ka bagyo sa dagat, ug sa unsa nga paagi
kini makaapekto sa usa ka barko ug sa mga
tripulante.

Kini mahimong isipon nga usa ka simbolo ug matagnaon nga
paghulagway sa kahimtang karon sa kalibutan. Kita nagpuyo sa usa ka
panahon diin ang daan nga kalibutan nagakahugno ug mahanaw, nga
pulihan pinaagi sa pagtukod sa usa ka bag-o, matarung nga gingharian.
Ang mga tawo dili pa makaila niini, ug busa ilang nakita nga usa ka
panahon sa dako nga bagyo, kangitngit, ug walay kasiguroan. Sa
pagkatinuod, daghan sa mga lider ang sa gihapon nagtuo nga sila
makahimo sa pagsulbad sa mga problema sa kalibutan. Sa ngadtongadto,
hinoon, sila makakat-on nga dili kini nila mahimo. Kon mahitabo na
kini, nan sa padayong nga giingon sa salmista, sila “mohilak ngadto sa
Ginoo sa ilang kagul-anan,” ug siya moluwas kanila “gikan sa ilang mga
kalisdanan.” Siya maghimo “sa pagpalurang sa bagyo, aron nga ang mga
balud niana molinaw, “ug siya magdala “ kanila ngadto sa dunggoanan
nga ilang ginatinguha “sa kalinaw ug kasegurohan.-ber. 28-30
Ang Propeta Daniel nagtagna nga “usa ka panahon sa kasamok, nga
wala pa gayud mahitabo sukad nga may usa ka nasud”ang magtimaan sa
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panahon diin kita karon nagpuyo. (Dan. 12: 1) Ang iyang tagna nagpakita
nga kini nga “panahon sa kasamok” ang dala sa pagtindog ni Miguel-usa
sa mga titulo nga gipahanungod kang Jesus sukad sa iyang pagkabanhaw
ingon nga usa ka balaan nga binuhat. Usa sa mga simbolo sa Bibliya sa
“panahon sa kasamok” nagrepresentar kang Jesus ingon nga nagagiuk sa
pug-anan, ug giingon nga naginusara lamang siya sa pagbuhat niini.Isaias 63: 1-6; Pinadayag 19: 11-16
Kon unsa ang gihulagway ni Daniel nga usa ka “panahon sa kasamok” Si
Jesus nitawag niini ug usa ka panahon sa “dakong kasakitan,” o kagul-anan,
sa ibabaw sa mga nasud, nga modala ngadto sa sa kalaglagan sa tanan nga
unod gawas sa pagpangilabot sa Diyos sa mga”pinili” si Kristo ug ang iyang
matinud-anon nga lawas. (Mat. 24: 21,22; Lucas 21: 25,26) Ang Propeta
Sofonias nagtagna nga ang Ginoo “magtigum sa mga nasud” nga siya unta
“magbubo sa ibabaw kanila ... kasuko,” ug nga ang tibuok simbolikong yuta
“lamyon uban sa kalayo “sa iyang” pangabugho.”- Sof. 3: 8
Kini mao ang pipila sa mga tagna nga nagpunting sa hinungdan sa
kagubot sa panahon diin kita nagpuyo. Adunay mga kasamok bisan
diin sa yuta, bisan asa niini ang mobuto sa mas dakong panagbangi.
Samtang tinuod nga ang kadaghanan niini politikanhon ang kinaiyahan,
sila usab gitagik uban sa usa ka halapad ngan mga relihiyoso, sosyal, ug
ekonomikanhong mga isyu ug mga problema.
Ang kalibutan karon ang sa pagkatinuod anaa sa “kalayo,” sama sa
gipadayag sa propeta nga mahitabo sa diha nga ang Diyos “magalamoy”
sa karon nga kahan-ayan sa mga butang sa yuta. Matood kini sa mga
pakig-uban sa mga nasud sa usa’g usa, ug matood usab kini sa sulod sa
nasud. Ang masuk-anon nga katawhan ang magpahayag sa ilang mga
kaugalingon diha sa makalilisang nga mga paagi. Atong hinumdoman
ang pipila ka mga balita sa panahon sa tuig 2015.

GLOBAL NGA BALITA-GILANGKUBAN SA “ISIS”

Gawas sa ekonomikanhong isyu ug mga nagkalain-laing mga kalamidad,
nga gihisgotan sa sunod-sunod nga mga bahin niini nga artikulo, ang usa
ka nagpatigbabaw nga hilisgutan sa kabalaka sa kalibutan sa panahon sa
2015 mao ang pagtubo sa ISIS. Kini nga acronym, nga nagatindog alang
sa Islamic State sa Iraq ug sa Siria, naghatag ug dako nga kahadlok diha
sa mga kasingkasing sa minilyon. Ang ISIS mao ang usa ka extremist nga
militanteng grupo ug sa kaugalingong nagmantala sa usa ka Islamic nga
estado nga gipangulohan ug gilangkuban sa mga Sunning Arabo gikan sa
Iraq ug Syria. Sa Marso 2015, kini nikontrolar sa teritoryo nga giokupar
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sa 10 milyones ka mga tawo diha sa mga duha ka mga nasud, ug adunay
gamay nga kontrol sa mga dapit sa Libya, Nigeria, ug Afghanistan.
Ang ISIS niangkon nga kini adunay relihiyoso, politikal, ug awtoridad
military ibabaw sa tanang Muslim sa tibuok kalibutan, ug nga ang
legalidad sa mga gobyerno sa tanan nga mga nasud o mga estado nga
ilang napalapad ang wala nay bili. Ang United Nations nagtudlo sa ISIS
nga responsable sa mga paglapas sa tawhanong katungod, gubat, ug dili
maihap nga mga pagbuno ug mga pagpatay sa walay sala nga mga tawo,
mga babaye, ug mga bata. Ang grupo gitudlo nga usa ka terorista nga
organisasyon sa daghan nga mga nasud, uban sa kapin sa kan-uman ka
mga nasud nga direkta o dili direktang nakiggubat batok kanila.
Samtang ang 2015 nagpadayon, ang ISIS nagpadayon sa pagpalapad
sa iyang impluwensya. Pagka tunga-tunga sa tuig, dugang sa mga
nasod nga gihisgotan, aduna na usab nga ISIS sa Yemen, Niger, Chad,
Cameroon, ug Uzbekistan. Sulod sa 2015 sila naghimo sa halos walay
hunong nga teroristang pag-atake sa tanan nga mga matang, pagpatay ug
kadaot sa napulo sa mga linibo ug sa paglaglag kabtangan, mga balay,
mga negosyo, ug daghan sa karaang, makasaysayanon nga mga dapit. Sa
samang higayon, daghan nga mga nasud ang nagsugod pagbomba batok
sa mga kuta sa ISIS, ilabi na sa Siria ug Iraq.
Sa bag-ohay nga mga semana, ang usa ka Russian nga pampasaherong
eroplano ang mibuto ug nahagsa ngadto sa Egipto sa Peninsula sa Sinai
wala madugay human mogikan sa resort nga siyudad sa Sharm el-Sheikh
niadtong Oktubre 31. Ang tanan nga 224 nga sakay ang namatay. Bisan
tuod ang imbestigasyon nagpadayon, dako kaayo ang pagduda nga
usa ka bomba ang gitanom sa eroplano, ug nga kini mahimong gihimo
niadtong may direkta nga kalambigitan sa ISIS o niadtong may simpatiya
sa ISIS. Sa Nobyembre 13, ang teroristang pag-atake sa Paris, France
ang nagbilin ug 129 ka mga patay ug kapin sa 350 nga naangol, ug ang
ISIS nag-angkon sa responsibilidad alang niining makamatay nga pagatake. Lagmit kini nga buhat ang ilang pagbalos nining mga nasud nga
may kalambigitan sa pagpakig-away batok sa ISIS. Bisan pa niana, kita
makaingon nga ang gubat batok niining mga terorista nga organisasyon
ang sa pagkatinuod padayon nga magdako samtang mosulod ang 2016.

SA ESTADOS UNIDOS

Samtang ang balita sa 2015 sa ang gidominahan nga gigamhan sa
masa nga pagpamatay, sa usa ka mohon sa yuta nga nagharing sa Korte
Suprema, sa Santo Papa sa pagbisita sa niini nga nasud, ug sa internal
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politika. Sa Hunyo, usa ka tawo ang mipusil sa 199-ka-tuig-nga panuigong
simbahan sa Charleston, South Carolina, atol sa usa pag-ampo, nga
nagpatay sa siyam ka mga tawo, lakip na ang senior pastor sa simbahan.
Ang akusadong mamumuno, human sa iyang pagdakop, misugid nga
siya naghimo sa pagpamatay uban sa paglaum nga kini maoy maghaling
sa gubat tali sa kaliwat.
Sa wala pay upat ka balin human ang panghitabo, sa usa ka hilom
nga dapit sa habagatan-kasadpang Oregon, usa ka mamumuno ang
namusil sa usa ka komunidad sa kolehiyo, nga nagpatay sa siyam ka mga
tawo ug pito ka dugang pa nga samaran, sa wala pa niya pusila iyang
kaugalingon. Ang gunman giingon nga adunay pagbatok sa relihiyon
ug sa mga kiling, uban sa hataas-nga-termino mental health isyu. Ang
maong masa nga pagpamatay nga sama niini sa 2015 nga sa makausa
pag-usab gibanhaw sa atubangan sa mga isyu sa lumba nga relasyon sa
Estados Unidos, ingon man ang kaayo kontrobersyal nga hilisgutan sa
gun control.
Wala pay upatka bulan sa ulahi, sa usa ka hilom nga dapit sa habagatankasadpang Oregon, usa ka mamumuno ang namusil sa usa ka komunidad
sa kolehiyo, nga nagpatay sa siyam ka mga tawo ug dugang nga pito ka
samaran, ug dayon mipusil sa iyang kaugalingon. Ang gunman giingon
nga may pagbatok sa relihiyon ug kalabaw sa mga putiinubanan sa hataas
nga problema sa mentlidad.Ang pagpamatay nga sama niini sa 2015 ang
makausa pa nagbanhaw pag-usab sa mga isyu mahitungod sa relasyon
sa kaliwatan o kolor sa Estados Unidos, ingon man ang kontrobersyal
kaayo nga hilisgutan sa pagkontrolr sa mga armas.
Sa Hunyo, ang Korte Suprema sa Estados Unidos ang nipabor sa
pagtugot sa kaminyoon sa parehong babaye o lalaki o gitawag nga samesex sa tibuok nasud. Ang balaodnon nagingon nga ang magtiayon nga
same-sex adunay sukaranan nga katungod sa pagminyo ug ang tagsa
tagsa ka estado o mga lungsod dili moingon nga ang kaminyoon
gitagana alang sa mga lalaki / babaye nga mga magtiayon. Kini tingali
uban sa katingala nga kita makaamgo nga ang usa ka nasud nga gitukod
pinasikad sa mga morala nga prinsipyo sa Kasulatan 239 na ka tuig ang
milabay, pinaagi sa mga buhat sa mga lider niini, mibiya sa tin-aw nga
mga pagtulon-an sa Bibliya bahin niini nga ulohan (tan-awa ang Lev.
18:22; 20 : 13; Roma. 1: 26-28).
Ang lider sa Romano Katoliko nga Simbahan, si Santo Papa Francis,
mibisita sa Estados Unidos sa Septyembre. Siya gidawat ni Presidente
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Obama ug nahimong unang Santo Papa nga nisulti atubangan sa Kongreso.
Samtang sa Washington, usa ka makaiikag nga pagtuis sa iyang pagduaw,
siya nakigkita sa usa ka dayag nga mga bayot nga magtiayon usa ka
adlaw sa wala pa ang miting uban sa usa ka county klerk nga hingpit
nga supak sa homoseksuwalidad. Siya usab miadto sa New York, diin
siya namulong sa General Assembly sa United Nations, ug ngadto sa
Filadelfia, diin siya miduaw sa pipila sa mga makasaysayan nga mga
dapit nga may kalabutan sa sa pagkatukod sa nasud.
Bisan tuod nga ang presidential election sa Estados Unidos dili pa
hangtud Nobyembre 2016, ang politikanhong mga kampanya sa mga
kandidato alang niana nga buhatan nagsugod na sa panahon sa summer.
Ang unang debate sa taliwala sa mga kandidato gihimo sa Agosto, uban
sa daghan pa nga mosunod. Sa usa ka panahon o sa laing panahon sa tuig,
adunay kawhaan ug tulo ka mga mayor nga kandidato-unom ka Demokrata
ug napulo ug pito ka Republicans-ang nipahayag nga modagan alang sa
labing taas nga buhatan. Sa tunga-tunga sa Nobyembre, ang gidaghanon
mikunhod ngadto sa napulo ug walo-tulo ka demokrata ug napulo ug
lima ka Republicans. Kini segurao nga ang politika ang padayon nga
mopatigbabaw sa mga nagunang sa tibook umaabot nga tuig.

SA US UG GLOBAL NGA EKONIMIYA

Samtang ang 2015 walay bisan unsa nga “katalagman” sa ekonomiya
sama sa nasinati sa kalibutan sa panahon sa pinansyal nga krisis sa 2008
ug 2009, daghang walay kasiguroan ang padayon nga nagbitay sa global
nga ekonomiya. Kabalaka sa posible nga paghinay sa China, nagaluya
nga merkado sa mga nasud, ug ang mga epekto sa Federal Reserve ni
“sa pag-usab usab” ang paagi sa pagpataas sa interes rates, tanan walay
nahimo sa pagwagtang sa kinatibuk-ang masulub-ong panglantaw sa
umaabot
Ang hilabihan kahuyang nga ekonomiya ang gihulagway niini nga tuig,
sa labing gamay nga bahin, pinaagi sa usa ka 12% nga pagkunhod sa
mga mayor nga equity markets sa Estados Unidos equity mga sulod sa
pipila lamang ka adlaw sa panahon sa Agosto. Bisan tuod nga halos ang
tanan nga mga pagkunhod nakabawi sa panahon sa fall, padayon kini nga
nagbilin sa kadaghanan nga “mabalaka” sa pagpamuhunan sa merkado,
ilabi na nga sila mahinumdom sa mga hitabo may pito na ka tuig ang
milabay.
Kabahin sa China, may maayo nga rason nga mabalaka kon ang usa
ka paghinay sa ekonomiya mahitabo didto. Pinaagi sa paggamit sa
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gibanabana nga 2015 Gross Domestic Product (GDP) numero (way
labot sa purchasing power ajustments), gawas sa bugtong nga Estados
Unidos, ang China mao karon ang kinadak-ang ekonomiya sa kalibutan.
Mag-uban, kini nga mga duha ka lamang ang naglangkob sa 38% sa
kinatibuk-ang kalibutan GDP, o sa usa ka gibana-bana nga $ 39 trilyon
sa 2015, labaw pa sa siyam ka pilo kay sa sunod nga kinadak-ang
ekonomiya-Japan. Napulo ka tuig nga nangagi, ang ekonomiya sa China
ekonomiya miabot lamang ug 17% nga ingon kadako sama sa nga sa
Estados Unidos. Sa 2015, kini misaka ngadto sa 62% sa US nga total.
Nagkasumpaking mga pahayag pinaagi sa mga gitawag nga mga
eksperto, sulod ug gawas sa China, ang naghaling sa walay kasiguroan
sa umalabot sa maong nasud. Ang uban nga ekonomista sa kalibotan
ekonomista moinsistir nga ang China nagsugod na sa pagbalhin gikan
sa investment-led nga pagtubo ngadto sa consumption-led nga pagtubo,
ug nga kini dili malikayan ang magdala sa pagkunhod sa kinatibuk-ang
pagtubo sa GDP. Ang uban, lakip na sa mga Chinese policymakers, usab
nagmakuli pagtoo nga ang nasud magpadayon pagtubo sa 6-7% nga
tinuig nga rate sa umaabot.
Ang desisyon sa Federal Reserve, o tingali ingnon, kakulang niini, sa
pagdugang sa interes rates tingali ang pinakatalagsaon, kon dili man
makapahingawa sa kadaghanan, sa pangwartang palisiya sa kasaysayan sa
U.S. Sa pagkatinuod, walay kasiguroan ug kabalaka kabahin sa umaabot,
uban sa panglantaw sa nahitabo sa nangagi, ingon sa nagpakita sa mga
sentimento sa kadaghanan mahitungod sa kahimtang sa ekonomiya sa
kalibutan samtang ang 2015 naghinapos na.

KALAMIDAD—NATURAL UG HINIMO SA TAWO

Ang tuig 2015 nakaangkon sa natural nga mga kalamidad ug uban
pang mga trahedya nga mikuha sa daghang mga kinabuhi, ug naghatag
ug grabeng kadaot sa daghang mga bahin sa kalibutan. Sa Marso, usa
ka German nga jetliner ang nahagsa, nga walay pasidaan nga gihatag,
ngadto sa Pranses nga Alps, nga nagpatay sa 150 ka mga pasahero ug
mga tripulante. Sa ulahi nahinaw-an nga ang piloto gitrangkahan gawas
sa cockpit sa kaubang piloto ug unya tinuyong gihagsa ang eroplano aron
sa pagtuman sa iyang kaugalingon nga paghikog. Sa Abril, kapin sa 800
nga lalin ang namatay sa dihang ang usa ka barko nga nagdala kanila
nalunod diha sa Dagat Mediteranyo sa baybayon sa Libya. Gibanabana
nga labaw pa kay sa 2,000 nga mga lalin ang nangamatay sa 2015 sa
pagpaningkamot nga makatabok sa Mediteranyo ngadto sa Uropa.
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Duha ka makusog nga mga linog ang nahitabo sa Asya sulod sa
tuig, usa sa Nepal ug ang lain sa Habagatang Asya, nga mikalas sa mga
kinabuhi sa kapin sa 4,000 ka mga tawo, niangol sa tinagpulo ka libo, ug
nigun-ob sa liboan ka mga istruktura. Atol sa ting-init sa 2015, ang usa ka
grabe nga kainit mipatay sa labaw sa 2,000 sa India. Sa Estados Unidos,
usa ka pinakadakong nahitala niini nga tuig nga wildfire, uban sa kapin
sa 11 ka milyon ka mga acres ang nasunog, kadaghanan didto sa unom
ka mga estado sa kasadpan.
Ang pagbuto sa warehouse kemikal sa China sa pantalan sa siyudad sa
Tianjin sa Agosto ug usab sa Oktubre ang mikalas sa mga kinabuhi labaw
sa 170 ka mga tawo ug niguba sa mga bodega, negosyo, apartment,
ug mga panimalay. Ang katalagman nakahimo ug mga mga pangutana
mahitungod sa korapsyon ug sa kaepektibo sa gobyerno, sa diha nga kini
nadiskobrehan nga ang mga bodega nahimutang haduol sa residential
nga mga dapit kay sa gitugot sa balaod, ug nagtipig sa daghan nga mas
peligroso nga materyal nga gitugotan. Bisan ang mga relihiyosong
pangilin ang usab nahiagom sa kalamidad. Sa Septyembre, sulod sa
pinakasagradong kahimoan, sobra 700 ka tawo ang namatay ug 800 ang
samaran sa usa ka stampede samtang naghimo sa pilgrimage sa Mecca,
Saudi Arabia.
Ang nahisgotan nagrepresentar lamang sa kon unsay pwedeng
makonsiderar nga mga mayor nga nag-unang balita sulod sa tuig. Para sa
kadaghanan sa kalibutan, hinoon, ang mga adlaw-adlaw nga pakigbisog
nga adunay sapot, kapuy-an, ug mga kalan-on, ug ang dili maihap nga
mga gubat batok sa sakit, sa pisikal ug mental, ang sobra na kaayo nga
mahimo ang 2015 nga lain na usab nga lisud nga tuig sa mga talaan sa
kasaysayan sa tawo . Igo na kini nga makapatingala sa usa ka sinsero nga
kasingkasing kon ang kalibutan makakaplag pa ba sa tinuod nga solusyon
sa mga problema ug makasinat sa kalinaw, seguridad, maayong kabubuton, panglawas ug kalipay. Pagkadako sa paglaom kon kita adunay rason
nga motuo nga kini nga kahimtang posibleng mahitabo.

“IYANG ABAGA”

Kini nga bulan, ang kadaghanan sa kalibutan mapahinumduman
pagusab sa pagkatawo ni Jesus, ang Prinsipe sa Kalinaw, bisan tuod nga
ang tinuod nga anibersaryo sa iyang pagkatawo anaa dapit sa Oktubre
1. Pipila lamang sa bibilyon sa yuta ang nakaamgo nga sa pagkatawo,
kamatayon, ug pagkabanhaw ni Jesus kita makabaton sa tinuod nga
solusyon sa tanang problema sa kalibotan. Usa sa mga panagna sa iyang
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pagkatawo nagpadayag niini: “Ngadto kanato ang usa ka bata natawo,
alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag; ug ang kagamhanan
igatungtong sa iyang abaga.” (Isa. 9: 6) Mga mahuyang ug walay gahom
nga mga tawo ang naningkamot kutob sa ilang mahimo karon sa pagpasan sa mga responsibilidad sa pagsunod sa mga kalinaw, ug sa paghatag sa
mga panalangin ibabaw sa tinunglo-sa-sala ug himalatyon nga kalibutan,
ug sila napakyas sa hilabihan.
Apan, adunay paglaum nga sa dili madugay kini mausab. Karon
nagpuyo kita sa panahon sa transisyon. Ang kalibotan ni Satanas ang
hinay-hinay, ug sa pagkamatuod, nagpadulong ngadto sa kalaglagan. Sa
dili madugay, ang gingharian ni Kristo ang mamugna diha sa iyang dapit,
ug ang kalibutan makakat-on nga si Kristo mao lamang ang makahimo
ug magatukod sa kalinaw sa kalibutan ug “kadait sa mga tawo.” (Lucas
2:14) “Ang gobyerno sa ibabaw sa iyang abaga”-pagka makahuluganon
nga ekspresyon kini! Sa dihang si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay,
siya nagpahibalo ngadto sa iyang mga tinun-an, “Ang tanan nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta.” (Mat. 28:18) Uban sa “tanan nga
gahum,” pagkapuno niya sa gahum nga mopas-an sa iyang abaga sa mga
mga responsibilidad sa kalinaw sa kalibotan, ug sa pagdala sa kasulbaran
sa daghang mga problema sa katawhan.
Si Isaias dugang misulat mahitungod kang Jesus, Ang Prinsipe sa
Kalinaw, nga “sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait
walay kataposan.” (Isa. 9: 7) Kini nagpasabot nga sa ngadto-ngadto, sa
ilalum sa mga pagmando ni Cristo, kalinaw ug pakigdait ang mahimong
tibook kalibutan na sama sa kahadlok ug kagubot karon.Ang gingharian
ni Kristo sa pakigdait ang magkaylap sa mga kaayohan ibabaw sa tanan
nga mga kontinente, ug ibabaw sa mga pulo sa kadagatan. Ang mga
problema sa kasamok nga nagsakit sa katawhan karon ang dali ra niyang
sulbaron, ug magdala sa katumanan sa saad nga “ang matag tawo”
magapuyo sa kalipay ug kalinaw” ilalum sa iyang parras ug ilalum sa
iyang kahoy nga higuera; ug walay bisan kinsa ang maghadlok kanila.
“- Miqueas 4: 1-4
Walay problema nga giatubang sa kalibutan karon ang dako ra para
sa Ang Prinsipe sa Kalinaw aron sa pagsulbad. Ang kinadak-an sa
mga problema sa katawhan, nga walay tawhanong magmamando
ang sukad misulay sa pagsulbad, nga mao ang dakung kaaway-ang
kamatayon. Karon, bisan kon ang kalinaw mahimong anaa sa tanan
nga bahin sa yuta, ug ang seguridad sa ekonomiya mahatagan ug
kaseguroan ngadto sa tanang mga binilyon nga katawhan, ang mga
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tawo sa gihapon mangamatay sa kapin sa 150,000 kada adlaw, uban
ang tanan nga mga sakit ug pag-antos niini.
Apan, diha sa bag-ong kalibutan ni Kristo ang mga problema sa sakit
ug kamatayon ang masulbad. Ang mga tawo mamatay tungod kay sila
sakop man sa tinunglo-sa-sala ug himalatyon nga kaliwat, nga resulta sa
kalapasan ni Adan. Apan, si Pablo nagpasalig kanato nga “sama sa kang
Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan
mangabuhi” pinaagi sa pagkamasulundon ngadto sa mga matarong nga
mga balaod sa gingharian. Si Kristo maghari, si Pablo nag-ingon, hangtud
nga ang dakung kaaway nga kamatayon malaglag-I Cor. 15: 21,22,26
Ang walay pahulay nga dinaguok sa dagat ug sa mga balud ang gigamit
sa Bibliya sa pagsimbolo sa kalibutan sa katawhan sa iyang kahimtang
karon diha sa kagubot ug sa kasakit. Usa sa mga panagna sa gingharian
nagpasalig kanato sa panahon nga ang “dagat wala na.” Kini mao ang
dayon, ang tagna nagpadayon, nga pinaagi kang Kristo, ang Diyos
“magapuyo” uban sa mga katawhan, ug “pahiran ang tanang luha gikan
sa ilang mga mata; ug didto wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak,
ni may bisan unsa nga kasakit: kay ang unang mga butang nangagi na.”Pinadayag 21: 1-4
Sa diha nga ang Pulong sa Diyos nagpasalig kanato nga “wala nay
kamatayon,” kini nagpasabot nga bisan kadtong mga tawo nga namatay
ang iuli sa kinabuhi. Kini sila tanan ang gilukat gikan sa kamatayon
pinaagi sa bililhon nga dugo ni Kristo. Ang Propeta nga si Isaias misulat,
“Ang mga linukat ni Jehova mobalik [gikan sa kamatayon], ug moadto
sa Sion uban sa mga awit, ug walay katapusan nga kalipay diha sa ilang
mga ulo: sila makadawat sa kasadya ug kalipay, ug ang kasubo ug ang
pagpanghayhay manglagiw.” (Isa. 35:10) Kini nga mga panalangin sa
kalinaw ug kinabuhi dili moabot sa kalibutan sa 2016, apan kini haduol
na, tungod niini kita mahimong maglipay.
■
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Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 6, 2015

Ang Adlaw sa Ginoo
Aron mahatagan ug hustong bili ang
kahulogan sa adlaw nga igpapahulay mao
ang pagsabut sa iyang gigikanan isipa bahin
sa pagpakiglabot sa Diyos sa Israel. Iyang
gisagop ang nasud sa mga Judio nga daw
—Exodo20:8 iyang espesyal nga giangkon gikan sa tanan
Piniling Kasulatan: nga katawohan sa kalibutan, nga iyang
gipahayag, “Kamo lamang ang akong giila
Exodo 20:8-11; sa tanang mga kabanayan sa yuta.” (Amos 3:
31:12-17 2) Uban kanila ang Diyos naghimo sa mga
Pakigsaad sa Balaod pinaagi kang Moises
didto sa Sinai. Sa ulahi, iyang gipadala kanila ang iyang mga sulogoon,
mga manalagna, ug sa katapusan, ang iyang Anak. Walay laing nasud nga
nakadawat niini nga espesyal nga pabor gikan sa Diyos. Sa diha nga ang
mga Judio nagsalikway ni Jesus, ug iyang gikuha ang Pakigsaad sa Balaod
“gikuha kini sa taliwala, ug gilansang kini sa iyang krus,” wala gayud kini
gihatag sa bisan asa nga nasud, ni simbahan.-Colossas 2:14
Yabeng Bersikulo:
“Hinumdumi ang
Adlaw Igpapahulay, ug
pagbalaan niini.”

Matod pa, dili para kanato nga ipanghingusog nga ang mga lider sa
Kristohanong kalibutan magpatuman sa Igpapahulay sa mga Judio o sa
bisan unsa nga ipatuman sa Igpapahulay. Angay natong hinumduman
nga ang mga gingharian sa yuta anaa pa sa ilalum sa kamandoan sa “dios
niini nga kalibutan,” pinaagi sa pagtugot sa Diyos. (II Cor. 4: 4) Busa,
wala siya nagsugo nga ang katawhan motuman sa espesyal nga adlaw sa
Igpapahulay o sa bisan unsa nga bahin sa Balaodnon ni Moises. Ang mga
Kristohanong magtutuo wala sa ilalum sa mga Pakigsaad sa Balaod, sama
sa gipahayag sa apostol, “Kamo wala sa ilalum sa Kasugoan, kondili sa
ilalum sa grasya.” - Roma. 6:14
Isip gawasnon gikan sa usa ka kahikayan pinasikad sa hingpit
nga pagkamasinugtanon diha sa unod, angayan nga kita malipay sa
paghunahuna nga si Abraham, Isaac, ug Jacob ang gidawat sa Ginoo nga
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wala sa Balaod. Ang ilang hugot nga pagtuo diha sa Diyos naglangkob
sa usa ka obligasyon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos kutob sa ilang
kahibalo ug abilidad. Kini usab matood para kanato nga mga sumusunod
ni Kristo. Ang Kasulatan nagpasalig kanato nga kita gisagop ngadto sa
pamilya sa Diyos ug mag-aambit sa iyang Espiritu. (Roma. 8: 15,16)
Naglakaw “dili sumala sa unod, kondili uyon sa Espiritu,” nagpasabot
nga ang atong pagbuhat kinahanglan karon nga diha sa gugma, tungod
kay “ang gugma mao ang katumanan sa kasugoan.” - Roma. 8: 1; 13:10
Niini nga basehan atong makita nga ang Diyos nagtukod sa usa ka bag-o
nga grupo sa mga mga indibiduwal nga gitigum gikan sa tanan nga mga
nasud, kinsa giingon sa apostol, “Kamo mao ang ... usa ka harianong
pagkapari, usa ka balaan nga nasud, usa ka pinasahi nga katawhan.” (I
Ped. 2: 9 ) Bisan tuod kita gawasnon gikan sa Moisesnong Balaod, kita
nakaangkon ug dako nga panalangin pinaagi sa pagsusi niini tungod kay
kita nakaila nga kini matarung, balaan, ug maayo. Angay natong hatagan
ug bili ang iyang matood nga kahulogan ug ang espirito niini, inubanan sa
pag-ila nga kita gipakamatarung pinaagi sa bililhon nga dugo ni Cristo, ug
dili pinaagi sa “mga buhat sa balaod.” - Roma. 5: 8,9; Gal. 2:16
Busa, samtang atong tan-awon ang Dekalogo atong masabtan ang
giladmon sa iyang kahulogan. Uban sa pagtahod sa mga sugo, “Hinumdumi
ang adlaw nga igpapahulay,” isip mga espirituwal nga mga Israelinhon
atong maamgohan nga kita wala sa ilalum sa pagkaulipon sa usa ka adlaw.
Hinunoa, kita nakaila sa katuyoan niini nga kasugoan ug maningkamot nga
anaa sa panag-uyon uban sa iyang espiritu. Atong makita nga ang tinuod
nga kahulogan sa Igpapahulay mao ang “pahulay” sa hugot nga pagtuo,
base sa pagdawat ni Jesus ingon nga atong Manunubos ug sa paghimo sa
usa ka pagpahinungod sa atong kabubut-on sa pagbuhat sa kabubut-on
sa Diyos. Busa, kita nagsugod sa pagsulod ngadto niini nga kapahulayan.
Sukad karon, kon kita matinud-anon ngadto sa Ginoo ug magpabilin diha
sa iyang gugma, ang atong adlaw nga igpapahulay dili gayud matapos.
“Kita nga mingtoo nga makasulod ngadto sa kapahulayan.” - Heb. 4: 3
Ang atong “pahulay” sa hugot nga pagtuo kinahanglan nga magpadayon
sa tanan nga mga adlaw sa tibook semana. Kini mao ang ingon nga ang
espirituwal nga Israel nagabantay sa adlaw nga igpapahulay-matag adlawnagpahulay sa nahuman na nga buhat ni Kristo, pag-undang gikan sa
atong kaugalingon nga mga buhat, ug gikan sa tanang mga paningkamot
sa pagpakamatarong sa atong kaugalingon pinaagi sa Balaod. (Heb. 4:10)
Alang kanato, ang matag adlaw angay nga hinumduman, “sa paghimo
niini nga balaan.” 						
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 13, 2015

Madawat Nga Mga Halad

SA KARON nga Yabeng Bersikulo atong
madiskubre ang basehan sa atong relasyon diha
sa Diyos. Sa nag-unang mga kapitulo sa iyang
sulat ngadto sa mga taga-Roma, si Apostol
Pablo naglatid sa relasyon taliwala sa Diyos ug
sa Israel ilawom sa mga Pakigsaad sa Balaod.
Siya miingon nga sila may usa ka “kasibot sa
Diyos, apan dili sumala sa kahibalo.” (Roma.
10: 2) Si Pablo usab mipasabut nga “si Cristo
mao ang katapusan sa Kasugoan ngadto
sa pagkamatarung alang sa tagsatagsa nga
mingtoo.” (bers. 4) Sa ulahi, siya miingon nga
ang Diyos wala sa kahangturan nagsalikway
—Roma 12:1 sa Israel, apan tungod sa ilang pagbatok sa
iyang mga sugo, ang mga Gentil usab karon
Piniling Kasulatan: gitugutan sa pag-ambit sa “gamut ug sa
Levitico 22:17-25, katambok” sa pabor sa Diyos. Kini, matod pa
ni Pablo, gisumbak ngadto sa “kahoyng olibo”
31-33
nga mao ang Israel tungod kay ang mga “sanga
gipamutol.” - Roma. 11: 17Yabeng Bersikulo:
“Busa hangyoon ko
kamo, mga igsoon,
tungod sa mga kalooy
sa Dios, sa pagtugyan
sa inyong mga lawas
ingon nga halad
nga buhi, balaan ug
hinangponon sa Diyos,
ang halad nga mao ang
inyong espirituhanong
pagsimba.”

Kadtong “gisumbak” ngadto sa kahoyng olibo mao ang mga
konsagradong mga sakop sa lawas ni Kristo-matuod nga mga magtutuo.
Sila midawat sa imbitasyon sa atong yabeng bersikulo, pinasikad sa bugos ug hugot nga pagtuo sa dugo ni Jesus ingon nga ilang bugtong paagi sa
kaluwasan. Si Pablo sa ulahi nagpatin-aw nga ang Panahon sa Ebanghelyo,
diin kita karon nagpuyo, mao ang “usa ka adlaw sa kaluwasan” alang
niadtong modawat niini nga pagdapit aron sa paghalad. (II Cor. 6: 2,
The Emphatic Diaglott) Ang usa ka linain nga adlaw sa kaluwasan ang
nagahulat sa Israel ug sa kalibutan human nga makumpleto ang miyembro
sa iglesya-Roma. 11: 25,26
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Kinahanglan nato nga masabtan nga ang pagdapit sa paghalad
kinahanglan nga isipon nga usa ka pribilehiyo, dili usa ka katungdanan
o usa ka sugo. Gipasabot ni Pablo ang kamatuoran nga ang atong halad
kinahanglan nga balaan aron mahimong madawat sa Diyos. Sa atong
pinili nga mga Kasulatan gikan sa Levitico, atong makita nga ang
Israel gisugo sa paghalad sa bug-os, nga walay buling nga halad, nga
naghulagway nga ang hustisya sa Diyos nagkinahanglan sa kahingpitan
alang sa kapasayloan sa mga sala. Atong makita kini usab nga prinsipyo
sa mga halad nga natala Bibliya mahitungod ni Cain ug Abel. Samtang
ang duha naghalad sa labing maayo sa ilang mga kabtangan, ang kang
Abel lamang ang gidawat tungod kay kini naglakip sa pagpaagas sa dugo,
nga mao lamang ang angay nga halad aron sa pagpakita sa hulagway nga
gusto sa Diyos.
Ang pulong “halad” sa atong yabeng bersikulo gihubad gikan sa
Griyegong pulong nga thusia, ang gamut niini nagpasabot sa usa ka
“pagpamatay,” o usa ka hayop nga gipatay. Si Pablo nagpatin-aw nga kita
natawo ingon nga natural-o hayop-tawo. (I Cor. 15: 44-47) Kon kita, diha
sa bug-os nga paggahin alang sa Diyos, gidawat si Jesus ingon nga atong
lukat, ang atong pagkatawo dili na atong kaugalingon, apan “gipalit na
sa usa ka bili.” (I Cor. 6:19, 20) Kon kita nagtinguha sa pagpuyo ug
paghari uban kang Kristo sa langit, kinahanglan nga kita mosunod sa
iyang panig-ingnan sa paghatag sa atong yutan-ong kinabuhi uban sa
tanang mga katungod ug mga pribilehiyo nga gisaad ngadto sa kalibotan
sa katawhan sa Diyos sa umalabot nga gingharian sa yuta. Ang halad
lamang ni Jesus ang gikinahanglan aton mabalanse ang timbangan sa
hustisya nga may kalabutan sa lukat. (I Cor. 15: 21,22) Hinoon, kita
gidapit nga motahan sa atong kinabuhi pinaagi sa “paglubong uban
kaniya pinaagi sa bunyag ngadto sa kamatayon,” uban sa saad nga, kon
matinud-anon, kita pagabanhawon “sa dagway sa iyang pagkabanhaw.
“- Roma. 6: 3-5
Atong timan-an nga kini nga pagdapit sa pagpresentar sa atong mga
lawas ingon nga buhing halad gihimo diha sa hatag-as ug halangdon nga
mga linya. Wala kini bisan unsa nga mga lit-ag, kondili pinaagi sa usa ka
apelar sa rason. Si Jesus miingon, “Si bisan kinsa nga tawo ang mosunod
kanako, talikdan niya ang iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang
krus matag adlaw, ug magasunod kanako.” (Lucas 9:23) Kon ang atong
sakripisyo matinud-anon nga tumanon, kita mahimong mag-aambit sa
diosnong kinabuhi.-II Ped. 1: 4 				
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 20, 2015

Pagpahinungod sa Panganay
ANG LEKSYON KARON NAGTUDLO sa
kalainan tali ni Jesus ug ang iglesya isip mga
unang natawo. Sa atong Yabeng Bersikulo,
atong makita ang kada aspeto sa kinabuhi ni
Jesus sa pagsunod sa balaodnon ni Moises,
tungod kay siya usa man ka Judio ug mao nga
obligado nga motuman niini. Siya miingon,
“Think not that I am come to destroy the law,
or the prophets: I am not come to destroy, but
—Lucas 2:22 to fulfil.”—Matt. 5:17
Piniling Kasulatan: Atong makita diha sa Lucas asoy sa atong
Exodo 13:13-15; leksyon nga ang mga ginikanan ni Jesus
nagdala kaniya ngadto sa Templo sa diha
Lucas 2:22-32 nga siya may kap-atan pa ka adlaw ang
panuigon. Kini sumala sa mga kinahanglanon
mahitungod sa bag-ong natawo nga mga
anak sa ilalum sa Balaod. (Lev. 12: 1-7) Ang asoy nag-ingon nga
may usa ka debotado nga tawo nga ginganlan ug Simeon didto sa
Jerusalem nga gipasalaigan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nga sa
dili pa siya namatay makita niya ang dugay nang gipaabot nga Mesiyas.
Pinangunahan pinaagi sa Espiritu ngadto sa templo, ug gisapnay niini
ang panganay nga bata sa iyang mga bukton, iyang gipanalanginan ang
Dios ug miingon, “Ang akong mga mata nakakita sa imong kaluwasan,
Nga imong gitagana sa atubangan sa nawong sa tanang katawohan; Usa
ka kahayag alang sa pagbanwag sa mga Gentil, ug sa himaya sa imong
katawhan nga Israel.”- Lucas 2: 25-32
Yabeng Bersikulo:
“Ug sa pag-abut na
sa panahon alang sa
pagputli kanila sumala
sa kasugoan ni Moises,
ang bata ilang gidala sa
Jerusalem aron ihalad
siya ngadto sa Ginoo.”

Si Juan mipasabot nga si Jesus mao ang kahayag. (John 1:9) Siya
mao ang “panganay gikan sa mga patay,” ang Manluluwas ug ang “ulo
ug lawas, ang iglesya” niining Panahon sa Ebanghelyo. (Col. 1:18-23)
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Si Jesus usab mao ang magluwas sa Israel ug sa tanang katawhan sa
umalabot niyang gingharian sa yuta. (Rom. 11:25,26) Si Pablo padayon
nga mipasabot nga si Jesus gihimo nga pari “human sa kasamahan ni
Melchisedec. “Siya” wala magkinahanglan sa adlaw-adlaw ..., aron sa
paghalad sa mga halad, una alang sa iyang kaugalingong mga sala, ug
unya alang sa mga tawo: kay kini iyang gibuhat sa makausa, sa diha nga
naghalad siya sa iyang kaugalingon. “- Heb. 7: 15,26,27
Sukwahi kang Jesus, nga wala magkinahanglan Manunubos, ang
panganay nga gihisgotan diha sa atong mga pinili nga Kasulatan ang
gipili sa Diyos aron pagabalaanon alang sa iyang pag-alagad. (Exodo.
13: 2) Sa ulahi kini nga mga panganay ang girepresentaran sa banay ni
Levi. (Num. 3:12) Exodus 13: 13-15 ang nagsunod sa asoy sa miaging
kapitulo sa orihinal nga gabii sa Paskuwa, sa panahon nga ang anghel sa
kamatayon miagi sa yuta sa Egipto, sa pagpatay sa tanang panganay sa
yuta, sa mga tawo ug mapintas nga mananap. Aron sa pagpanalipod sa
panganay sa Israel gikan niini nga hampak, gisugo sa Diyos ang matag
panimalay sa pagkuha sa usa ka walay lama nga nating carnero sa ikapulo
ka adlaw sa bulan, sa pagpatay niini sa ika napulog upat ka adlaw, ug
magasablig sa dugo niini sa ibabaw sa mga haligi ug ibabaw nga haligi
sa pultahan sa balay. -Exod. 12: 3-14
Atong makita ang usa ka matahum nga hulagway sa mga panghitabo
sa gabii ingon nga sila may kalabutan sa mga panganay. Dili sama kang
Jesus, kini nga mga panganay gikinahanglan nga mapanalipdan gikan
sa kamatayon. Ang Karnero sa Paskwa, kansang pagpatay ug pag-ula
sa dugo nga naghatag niini nga panalipod, mao ang usa ka hulagway ni
Jesus, ang atong Manunubos, nga tin-aw nga gipaila ni Apostol Pablo:
“ang atong pasko nga naghalad alang kanato.” - I Cor. 5: 7
Busa atong makita nga si Jesus “mao ang ulo sa lawas, ... ang panganay
nga gikan sa mga patay,” ug ang sumusunod sa iyang lakang mao “ang
iglesia sa mga panganay.” (Col. 1:18; Heb. 12:23) Sa kataposan, si Pablo
nag-ingon nga ang Anak sa Diyos mao “ang panganay sa daghan nga
mga kaigsoonan.” (Roma. 8:29) Magmaya kita nga nakaangkon sa usa
ka gamhanan nga Manunubos ug mahigugmaon nga Diyos.
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 27, 2015

Gitugahan sa Pagpaubos
Yabeng Bersikulo:
“Bisan kinsa nga
magapahitaas sa iyang
kaugalingon iga-pahiubos,
ug bisan kinsa nga
magapaubos sa iyang
kaugalingon igapahitaas.”
—Mateo 23:12
Piniling Kasulatan:
Mateo 23:2-12;
Marcos 12:38-44

SA ATONG YABENG BERSIKULO
karon atong makita ang kinaiya sa
pagkamapainubsanon nga gitandi sa
kinaiyahan sa garbo. Ang atong mga pinili
nga mga Kasulatan nagpunting sa garbo
ug ambisyon sa mga escriba ug sa mga
Fariseo, nga nahigugma sa mga nagunang
mga lawak, ug sa mga dagkong posisyon.
Mahitungod niini, si Jesus miingon, “Ang
tanan nga ilang ginaingon kaninyo, nga
pagabuhaton ug pagabantayan; apan dili
kamo sumala sa ilang mga buhat, kay sila
nanag-ingon, ug sa pagbuhat sa dili. “¬Mat. 23: 3

Sukwahi sa kakuwangan ug paghunahuna niini nga mga relihiyosong
nagamando, kanunay natong mabasa ang mga mapainubsanon nga
kinaiya sa atong Magtutudlo. “Kay kamo nasayud sa grasya sa atong
Ginoong Jesu-Cristo, nga bisan tuod siya adunahan, apan tungod
kaninyo siya nagpakakabus, aron nga kamo pinaagi sa iyang pagkakabus
mahimong adunahan.” “Himoa kini nga panghunahuna diha kaninyo, nga
diha usab kang Cristo Jesus: Kinsa ... ang naghimo sa iyang kaugalingon
nga walay reputasyon, ug naghimo sa iyang kaugalingon sa dagway sa
usa ka ulipon, ug gihimo diha sa dagway sa mga tawo: ug sa nakita siya
diha sa dagway sa usa ka tawo, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug
nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon
sa krus. “- II Corinto 8: 9; Filipos 2: 5-8
Dinhi adunay usa ka panig-ingnan sa relasyon tali sa
pagkamapainubsanon, garbo, ug gibayaw. Samtang ang mga escriba
ug ang mga Fariseo nagbayaw sa ilang mga kaugalingon tungod sa
garbo sa ilang mga posisyon, si Jesus gibayaw sa Diyos alang sa iyang
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pagkamapainubsanon ug sa pagkamasulundon ngadto kaniya. Si Pablo
nagpadayon sa pag-ingon nga ang y nagbayaw kang Jesus, ug mihatag
kaniya sa usa ka “ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan: aron nga sa
ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit, ug
sa mga butang sa yuta; ... Ug aron ang tanang dila magasugid nga si JesuCristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Diyos nga Amahan. “- Filip.
2: 9-11
Ang si bisan kinsa, nga pinaagi sa garbo gapangita sa pagtuboy sa ilang
kaugalingon, sa pagbuhat sa ingon diha sa usa ka tinguha alang sa karon
nga kadungganan. Kinahanglan nga kita maglikay niini nga kahuyang
sa unod, sama sa gisugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an: “Kon ikaw
magahatag ug limos, dili ka magpatunog ug budyong sa imong atubangan,
sama sa mga nagpakaron ingnon, ... nga sila himayaon sa mga tawo.
Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, nga sila adunay ganti.
“(Mat. 6: 2) Ang atong kahimayaan dili gilauman niini nga kinabuhi,
apan sa sunod-human ang atong mga halad mahingpit. “Sa diha nga
ang pangulong Magbalantay mopatiim-aw, kamo makadawat ug usa ka
korona sa himaya nga dili madunoton. ... Pagsuol-ob kamo sa pagpaubos;
kay ang Diyos nagabatok sa mga palabilabihon, ug nagahatag sa grasya
sa mga mapaubsanon. Magpaubos kamo sa inyong kaugalingon ilalum sa
gamhanan nga kamot sa Diyos, aron nga kamo iyang bayawon sa hustong
panahon. “- 1 Pedro 5: 4-6
Si Jesus naghatag ug importante nga leksyon, pinaagi sa panig-ingnan
sa usa ka gamay nga bata, sa kon unsang paagi kita makadawat sa usa ka
langitnong kahimayaan. “Sa samang panahon ang mga tinun-an miadto
kang Jesus, nga nagaingon: Kinsa ba ang labing daku sa gingharian sa
langit? Ug gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya,
ug gibutang siya diha sa taliwala kanila, ug miingon: Sa pagkamatuod
nagaingon ako kaninyo, nga gawas kon mangausab kamo, ug
mangahimong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod
sa gingharian sa langit. Busa, bisan kinsa nga magpakaubos sa iyang
kaugalingon sama niining gamayng bata, siya mao ang labing daku sa
gingharian sa langit. “- Mat. 18: 1-4
Usa ka dugang nga panig-ingnan sa usa ka gitugahan sa pagpaubos
gihatag sa atong mga pinili nga Kasulatan sa Marcos 12: 38-44. Dinhi
nga mga teksto, atong makita ang “duha ka kuwartang diyot” sa kabus
nga balo nga labaw nga gasa kay sa mga adunahan, kinsa mihatag “sa
ilang kadagaya.” Maningkamot kita nga mapainubsanon nga kinaiya
sama sa gihulagway sa kabus nga balo, ug sa usa ka gamay nga bata. ■
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