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Pebrero 2016

Kapintas sa Armas
LIG-ON NGA PAGHUPOT SA ATONG PAGSALIG UG PAGLAUM 

SAMTANG ANG KALIBOTAN 
NANINGKAMOT sa paglatid sa dalan nga 
maoy maggiya alang sa tuig nga bag-o pa 
lang nagsugod, kini giubanan sa kahadlok ug 
pagduhaduha. Ang wala masulbad nga mga 
problema nga nahibilin sa niaging tuig ang 
nagpabilin sa pultahan sa 2016 nga usa ka dili 
maayong gasa. Bisan tuod nga ang tuyo sa uban 
dalaygon, ang mga kalisdanan sa karon ingon sa 
gawas sa abilidad sa mga nagdumala nga mga 
awtoridad sa kalibotan sa pagsulbad. Gawas 
niini, walay paagi nga kita makahibalo kon 
unsa pa ang dugang ug tingali mga problema 
nga moabot sa sunod nga mga bulan nga wala 
damha.

Sa Estados Unidos, usa sa daghang wala 
masulbad nga mga problema sa nangaging 
mga tuig mao ang kasamok pinaagi sa armas. 

Bisan tuod ang kadaghanan mouyon nga ang kabayolente sa pag gamit sa 
armas mao ang usa ka mayor nga problema, ang mga lider sa gobyerno ug 
daghan sa mga Amerikano ang nabahinbahin sa ilang panglantaw kon sa 
unsang paagi ang pag-atubang niini. Kini miresulta sa usa ka nabag-o, ug 
hilabihan nga kainit nga lantugi, mahitungod sa pagkontrolar sa armas. 

SA BAG-O LANG NGA BALITA
Dugang sugnod sa nagpadayon nga lantugi kabahin sa pagkontrolar 

sa armas, sa panahon sa unang semana sa bag-ong tuig, si Presidente 
Barack Obama mipagawas sa pipila ka mga sugong ehekutibo nga 
gidisenyo aron sa pagpalapad sa mga pagimbestigar sa kagikan ug sa 
paghatag ug dugaang nga mga pagdili sa mga armas nga gibaligya ilalum 
sa pipila ka mga kahimtang. Ang nag-unang pokus sa plano sa Presidente 

“Ang ilang mga 
pinuti himoon nila 
nga mga lipya-sa-
daro, ug ang ilang 

mga bangkaw himoon 
nga mga galab..... 

Sila manlingkod ang 
tagsatagsa ka tawo 

ilalum sa iyang parras 
ug ilalum sa iyang 

kahoy-nga-igos; ug 
walay magahadlok 

kanila: kay ang baba 
ni Jehova sa mga 

panon nagsulti niini.” 

—Miqueas 4:3,4
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mao ang pag-implementar sa hugot nga lagda sa pagbaligya sa mga 
dili lisensyadong ahente, sama niadtong nagabaligya online ug sa mga 
gun shows. Kaning bag-ong mga lagda nagkinahanglan nga ang  mga 
dealers/ahente kinahanglan nga adunay lisensiya sa sa pagbaligya ug 
usab kinahanglan nga maghimo ug pagsusi sa mga kaagi sa ilang tanan 
nga mga pumapalit.

Sama sa gilauman, ang mga kaaway sa Presidente nagingon  nga ang 
maong aksyon nagbalewala sa Ikaduhang Amendment nga “katungod sa 
pagdala sa mga armas,” pinaagi sa paghimo niini nga malisud alang sa 
mga lungsoranon nga masinundanon sa balaod sa pag-angkon sa armas. 
Daghan usab ang moinsistir nga kini mao usa ka laing paagi diin ang 
gobyerno adunay dugang nga pagkontrolar sa mga pribado nga kinabuhi 
sa mga Amerikano, ug sa ingon makadugang ug paglimitar sa ilang 
kagawasan.

Ang uban makiglalis nga mas makahimo ug  maayo ug maayo ang 
gobyerno pinaagi sa dugang pa nga pag-punting sa sayo pa ug mas maayo 
nga detection, ug pagtambal sa may mga sakit sa panghunahuna nga 
maoy hinungdan nga sila kahadlokan. Kini nga panghingusog, samtang 
sa pagkatinuod balido, ang makapasiugda lamang sa usa ka pangutana: 
Ang problema ba sa pagka bayolente sa armas nakagamot ba diha sa 
kinaiya sa tawo nga magabuhat sa usa ka krimen, o sa hinagiban nga 
gigamit sa paghimo niini?

Sa usa ka bahin, ang usa ka pusil, espada, kutsilyo, o bisan unsa nga 
uban nga mga hinagiban maoy usa ka butang nga dili makahimo sa 
pagpatay o makaangol sa kang bisan kinsa gawas kon kini gigamit alang 
niana nga katuyoan pinaagi sa kamot sa usa ka tawo nga nagbakyaw 
niini. Sa laing bahin, tin-aw nga ang bugtong katuyoan sa paghimo sa 
bisan unsa nga armas o sa uban nga hinagiban, gawas tingali sa paggamit 
niini isip gamit sa pagpangayam, mao ang pagpatay o sa pagpasakit sa 
lain nga tawo kon kini gamiton. Busa, kita mangutana pag-usab, diin 
nahimutang ang problema- sa hinagiban, o sa nigamit niini?

PINAAGI LAMANG SA KAALAM SA DIYOS
Dili atong katuyoan ang paglaban sa bisan asa mahitungod sa debate sa 

pagkontrolar sa armas. Kon atong tan-awon ang Kasulatan ug makita ang 
walay katapusan nga katuyoan sa Diyos, kita makaamgo nga ang walay 
pulos nga pagpaningkamot sa tawo nga masulbad ang mga problema sa 
pagpanlupig, pagbuno, gubat, ug sa pagkontrolar sa mga hinagiban nga 
gigamit sa niini nga mga kalihokan, dili molampos, sa walay pagtagad 
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kon sa asa man nga bahin sa maong debate ang iyang gilabanan. Ang 
kaalam ug gahum lamang sa Diyos ang makasulbad niini ug sa daghan 
uban pang grabe nga mga problema nga giatubang sa sa makasasala ug 
masakiton nga kalibutan.

Kon tan-awon ang kasinatian sa katawhan, ang usa ka kamatuoran 
ang tin-aw. Ang matag usa sa mga binilyon nga nabuhi sukad niining 
planetaha namatay. Kini usab walay pagduha-duha ang tinuod nga nga 
ang kadaghanan ang nangamatay tungod sa mga rason gawas sa mga 
pag-atake sa mga armas, mga bomba, mga espada, o sa uban nga mga 
hinagiban. Daghan, sa pagkatinuod, ang moingon nga ang kadaghanan 
sa mga tawo namatay “gikan sa natural nga mga hinungdan.” Samtang 
tingali kini makataronganon alang sa tawhanong pangatarungan, pero 
dili kini mao ang giingon sa Kasulatan.

USA KA MAMUMUNO
Ang Pulong sa Diyos nagsulti kanato nga ang kamatayon, sa tanan 

nga matang, naglungtad taliwala sa katawhan tungod kay sila mga 
biktima sa “pagpatay,” nga gihimo sa walay lain kon dili kay Satanas. Si 
Jesus miingon nga ang yawa mao ang “usa ka mamumuno sukad pa sa 
sinugdan,” ug “walay kamatuoran diha kaniya. ... siya usa ka bakakon, ug 
ang amahan niini. “(Juan 8:44) Ang Kasulatan dugang nga nagpamatuod 
nga ang “Yawa, ug si Satanas,” mao ug pareho ingon sa “ang daan nga 
bitin,” nga naglaraw sa pagpatay batok sa atong unang mga ginikanan.-
Pinadayag 20: 2

Ang “pagpatay” ni Adan ug Eva wala gibuhat pinaagi sa usa ka armas, 
espada, o sa bisan unsa nga hinagiban. Hinunoa, sama sa gisugyot sa 
mga pulong ni Jesus, ang hinagiban ni Satanas mao ang mga bakak ug 
limbong. Pinaagi sa malinglahong paggamit niini batok sa atong unang 
mga ginikanan, iya sila nakombinsir nga sila makabenepisyo, ug dili 
mamatay, pinaagi sa pagsupak sa tin-aw ug yano nga sugo sa Diyos, ug sa 
ingon niana sila mikaon sa gidili nga bunga. Nagsugod diha-diha dayon 
ang proseso sa kamatayon, si Adan ug Eva sa kataposan nakaangkon sa 
kamatayong atake ni Satanas, mamatay ug mobalik ngadto sa abug, “kay 
abog ka, ug sa abog ikaw mopauli.” - Gen. 2:17; 3:19

Ang tibuok tawhanong kaliwat, ang tanan nga gikan ni Adan, ang 
sunod namatay. Ang Apostol nga si Pablo yano nga nag-ingon niini, 
“Diha kang Adan ang tanan mamatay.” (I Cor. 15:22) Ang tanan moadto 
sa lubnganan, gikan man sa mga hinagiban sa gubat, ang pag gamit sa 
pusil, ang pagpatay pinaagi sa mga espada, o gikan sa mga “natural 
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nga mga hinungdan” sa sakit ug balatian. Ang tanan makasinati niining 
dako nga trahedya sa tawo tungod sa usa nga “mamumuno gikan pa sa 
sinugdanan.”

PAGHIULI SA MGA BIKTIMA GISAAD
Salamat kay, ang atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan adunay 

mas labaw nga gahum kay kang Satanas. Sa tukma nga panahon, ang 
Diyos maglaglag niini nga mamumuno sa “ang yawa nga nagpasalaag” 
sa katawhan. (Pinadayag 20:10) Maingon nga importante, ang Diyos 
usab walay katapusan ang iyang gugma alang sa iyang mga gilalang nga 
katawhan, ug naghimo  ug tagana alang sa pag-ayo sa tawo gikan sa 
kamatayon pinaagi sa halad lukat sa iyang “bugtong nga Anak.” (Juan 
3:16) Isip resulta niini nga probisyon sa lukat, ang saad ni Jesus sa 
pagkatinuod mahinabo, nga “ang takna moabut nga ang tanan nga anaa 
sa mga lubnganan makadungog sa iyang tingog, ug mogula.” Juan 5: 
28,29 

Ubos sa matarong nga mga kahikayan sa gingharian ni Kristo sa yuta, 
ang mga nahibilin nga mga pulong ni Pablo nga gikutlo ganina ang 
mahitabo sa mga tawo nga “moabut” gikan sa lubnganan. Ingon nga “diha 
kang Adan” ang tanan nangamatay, ang tanan nga “diha kang Kristo ang 
... mangabuhi,” pinaagi sa kinasingkasing nga pagsunod sa mga balaod 
sa Diyos nga gipahamutang sa tibuok yuta.- 1 Cor. 15:22

DEATH ALSO THE WAGES OF SIN
Sa niining puntoha, kini mao ang importante nga timan-nga bisan tuod 

si Satanas sad-an sa paggamit sa “pagpatay hinagiban” sa mga bakak ug 
limbong diha sa Tanaman sa Eden, ang atong unang mga ginikanan usab 
nanganak responsibilidad. Sila nakasala batok sa sugo nga gihatag sa Dios 
kanila, nga naglakip sa iyang pamahayag sa unsa ang silot nga alang sa 
pagkadili masulundon-kamatayon. Ang Kasulatan sa ubang dapit sa mga 
tin-aw niini nga butang, nga nag-ingon, “Ang kalag nga makasala, kini 
mamatay,” ug “ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” - Ezeq. 18: 4; 
Roma. 6:23 niini nga bahin, importante nga timan-an nga bisan tuod si 
Satanas sad-an sa paggamit sa “hinagiban sa pagpatay” nga mga bakak 
ug paglimbong diha sa Tanaman sa Eden, ang atong unang mga ginikanan 
usab adunay responsibilidad. Sila nakasala batok sa sugo nga gihatag sa 
Diyos kanila, nga naglakip sa iyang pamahayag kon unsa ang silot alang sa 
mga masinupakon- nga mao ang kamatayon. Ang Kasulatan  tin-aw niini 
nga butang, nga nag-ingon, “Ang kalag nga makasala, kini mamatay,” ug 
“ang bayad sa sala mao ang kamatayon.” - Ezeq. 18: 4; Roma 6:23
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Samtang ang tanan nga kaliwatan ni Adan nahimong biktima sa 
kamatayon isip resulta sa gibuhat ni Satanas kanhi, sila usab nakapanunod 
sa makasasala nga kinaiya diin ang atong unang mga ginikanan nahulog 
isip resulta sa pagkamasinupakon. Dinhi usab, ang Pulong sa Diyos tin-
aw nga nagpahayag, sama sa gisulti ni Pablo diha sa Basahon sa mga 
Taga-Roma: “Walay bisan kinsa nga matarung, wala, bisan usa.” “Kay 
ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios” “Pinaagi sa usa ka 
tawo ang sala misulod sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala; ug 
sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay ... ang tanan 
nakasala.”- Roma. 3: 10,23; 5:12

Ang kaladmon sa sala diin ang tawo nahulog nagkalainlain sa mga 
indibidwal ug mga grupo sa tibuok nga mga kapanahonan. Daghan ang, 
sa pagkatinuod, nagpuyo sa pagkamatarung sa ilangg  kinabuhi taman 
sa ilang mahimo, apan bisan kini sila dili hingpit. Gipahinumdoman 
kita sa duha ka mga matinud-anong mga alagad sa Diyos diha sa Daang 
Testamento, si Moises ug si David, nga gigamit pag-ayo aron matuman 
ang mga katuyoan sa Ginoo. Bisan pa niana, ang talaan sa Kasulatan 
tin-aw nga nagpakita nga sila nakahimo sa mga sayop ug mga sad-an sa 
sala. Diha sa Bag-ong Testamento, si Pedro ug Pablo ang mga apostoles 
ni Kristo ug maoy yabeng  instrumento nga gigamit sa pagtukod sa 
Unang Simbahan. Apan, sila usab, dili hingpit. Si Pablo nagpamatood 
sa iyang kaugalingong makasasala nga kinaiyahan ug ang resulta nga 
pakigbisog sa adlawadlaw, nga naga-ingon, “Busa, pinaagi sa akong 
salabutan ang ginaalagaran ko mao ang kasugoan sa Diyos, apan pinaagi 
sa akong lawas ang ginaalagaran ko mao ang kasugoan sa sala.” (Roma. 
7:25) Sa pagkatinuod, ang tanan nga mga katawhan sa Diyos hangtod sa 
mga katuigan nga naningkamot sa pagpuyo sa pagkamatarung ang walay 
duhaduha mipalanog sa mga pagbati ni Pablo.

Ang uban sa mga katawhan, bisan pa niana, nahulog sa mas lawom 
nga sala, ug sa pipila ka mga kaso, nakakuha sa mga kinaiya nga 
gipanag-iya ni Satanas -pagpamakak, panglimbong, ug mamumunong 
kasingkasing. Ang maong giladmon nga sala nga mosangpot sa tawo nga 
mopatay sa isig niya katawo tawo wala moabut nga yano lamang tungod 
kay nadiskobrehan niya ang usa hinagiban, ug dayon makahukom sa 
paggamit niini aron sa pagpatay. Bisan unsa man ang gigamit sa paghimo 
niining mangilngig nga buhat-bisan mga espada, kutsilyo, mga pusil, mga 
bomba, o bisan mga kamot-ang mas dako nga hinagiban mao kadtong 
makasasala nga mga kinaiya diha sa kasingkasing ug sa hunahuna, nga 
nakagamot ug nakapabunga sa maong dautan nga mga buhat .
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CAIN—UNANG NATALA NGA MAMUMUNO
Usa ka panig-ingnan niini nga kahimtang ang makita diha sa kasinatian 

ni Cain ug Abel, nga narekord sa Genesis 4: 1-15. Kini mao ang unang 
natala nga pagpatay nga nahimo sa tawo ngadto sa isig ka tawo. Sa 
pagbasa lamang sa asoy sa Genesis, atong makita nga gipatay ni Cain ang 
iyang igsoon nga si Abel sa kalit nga kasuko tungod lamang sa pagdawat 
sa Diyos sa halad ni Abel imbes sa iyaha. Sa niini nga kapungot, tingali 
nakakita siya ug usa ka hinagiban ug sa walay paghunahuna sa pipila 
gihimo ang dili maisip nga buhat sa pagpatay.

Kita nagtuo, bisan pa niana, nga adunay daghan pa diha sa hunahuna ug 
kasingkasing ni Cain nga nagtukmod kaniya sa pagpatay kang Abel. Diha 
sa Bag-ong Testamento, ang Apostol Juan naghisgot sa kamahinungdanon 
sa inigsoon nga gugma tali sa mga sumusunod ni Kristo. nag-ingon siya 
nga ang “mga anak sa Diyos” ug sa “mga anak sa yawa” makita pinaagi 
sa ilang pagpaningkamot sa pagbuhat sa matarung ug sa paghigugma sa 
ilang igsoon nga lalake, o pinaagi sa ilang dili pagbuhat sa ingon. (Juan 
3:10) Niini nga konteksto, si Juan unya naghisgot kang Cain, nga nag-
ingon nga ang mga anak sa Diyos kinahanglan nga “dili sama kang Cain, 
nga iya sa dautan, ug gipatay niya ang iyang igsoon. Ug hinungdan nga 
gipatay niya? Kay ang iyang mga buhat mga dautan, ug matarung sa 
iyang igsoon. “- Vs. 12

Atong mamatikdan ang pamahayag ni Juan mahitungod kang Cain 
ug Abel. Siya una nga nag-ingon nga si Cain” usa ka daotan.” Dayag 
nga, tungod sa nagadugang nga pagkadautan sa panghunahuna ug 
kasingkasing, sulod sa mga  panahon iyang nakuha ang pipila ka mga 
dautan nga kinaiya nga makita diha sa Kaaway. Unya, si Juan nag-
ingon, nga tungod kay naghambin na niini nga mga hiyas ug sa kanunay 
nagapamalandong niini, si Cain “nipatay sa iyang igsoon.”

Ang apostol nag-ingon nga ang buhat ni Cain mao ang  “buhat mga 
dautan” samtang  ang kang Abel mga “matarung.” Ang “mga buhat” 
ni Abel nga giisip sa Diyos nga matarong wala lamang naglangkob sa 
halad nga iyang gihimo sa “mga panganay sa iyang mga carnero,” ni 
magsugod sa mao nga buhat. (Gen. 4: 4) Gipakita sa Apostol Pablo nga 
kini “pinaagi sa hugot nga pagtuo,” nga anaa na diha sa kasingkasing 
ni Abel, nga siya “mihalad ngadto sa Diyos sa usa ka halad nga labing 
maayo kay sa kang Cain,” ug pinaagi niana nga pagpakita sa hugot nga 
pagtuo “siya nakabaton ug saksi nga siya matarung.” (Heb 11: 4) Sa 
pagkatinuod, ang gidawat nga halad ni Abel naghulagway sa halad ni 
Jesus, nga giingon ni Pablo nagsulti sa bisan “mas maayo nga butang kay 
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sa kang Abel.” (kapitulo 12:24). Bisan pa niana, dili lamang kining usa 
ka buhat nga gihimo ni Abel nga matarung sa atubangan sa Diyos, kon 
dili ang kasingkasing sa hugot nga pagtuo nga iyang naugmad sa mga 
panahon, ug nga iyang gipakita pinaagi sa iyang mga halad.

Sa samang paagi, ang mga buhat ni Cain mga “buhat nga dautan.” 
Ang dautan nga mga kinaiya nga inanay nga nigamot diha sa iyang 
kasingkasing, ug ang iyang dayag nga kakulang sa hugot nga pagtuo 
diha sa Diyos, ang dayag nga hinungdan nga nawad-an sa gugma sa 
iyang igsoon. Posible, iyan nakita ang kalainan sa mga hiyas sa hugot 
nga pagtuo ug gugma nga dayag sa kinaiya ni Abel, ug ang resultang 
mga panalangin nga niabot kaniya. Ug sa inanay, ang kakulangon sa 
gugma mitubo ngadto sa kasina ug pagdumot, tingali hangtod sa punto 
diin siya gitintal ni Satanas sa pagbuhat ug dautan sa iyang igsoon. Sa 
kataposan, ang pagsalikway sa iyang halad, ug pagdawat sa Diyos sa 
halad ni Abel ang nagtukmod kaniya sa pagbuhat. Gipasidan-an siya sa 
Diyos nga ang “sala naghulat diha sa pultahan.” (Gen. 4: 7) Bisan pa 
niana, ang nahiloan nga kasingkasing ni Cain dili na makapugong, ug 
iyang gihimo ang labing dako nga buhat sa pagdumot alang sa iyang 
igsoon-pagpatay.

Walay bisan unsa nga giingon mahitungod sa hinagiban nga gigamit 
ni Cain sa pagpatay ni Abel. Kini tungod kay ang importanteng 
yabeng leksyon dili mahitungod sa hinagiban nga gigamit, kon dili ang 
sulod sa kinaiyahan nga naugmad. Busa, mao kini ang tinuod sa mga 
katuigan hangtod karon. Ang makitang mga hinagiban sa pagpatay o 
sa uban pang mga buhat sa pagpanlupig daghang matang. Apan, ang 
nagpatigbabaw nga hinungdan sa maong mga buhat masubay mismo sa 
mga dautan nga kinaiya nga unang gipakita ni Satanas, ug unya pinaagi 
sa pagkamasupilon sa tawo, ngadto sa mas o dili kaayo makasasala nga 
kinaiya  nga napannunod gikan sa kaliwatan ngadto sa sunod.

TAWHANONG PANIMALOS WALA GITUGOT
Human sa pagpatay ni Abel, ang Diyos miingon kang Cain, “dugo sa 

imong igsoon nagatu-aw kanako gikan sa yuta. Ug karon ikaw tinunglo ...; 
magalaaglaag ug magadumuloong ikaw sa yuta.” (Gen. 4: 10-12) Mitubag 
si Cain nga nag-ingon, nga ang maong silot dili niya maantos, ug “sa 
matag usa nga makakaplag kanako mopatay kanako” (ber. . 13,14) Unya 
gibuhat sa Diyos ang usa ka makapaikag, apan importanteng pamahayag. 
“Ang Diyos nag-ingon kaniya, busa bisan kinsa nga magapatay kang 
Cain, ang panimalus ipahamtang kaniya sa pito ka pilo. Ug gibutangan ni 
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Jehova ug patik si Cain, tingali unya bisan kinsa nga makakita mopatay 
kaniya.-bers. 15

Ang Diyos naghatag sa usa ka dakung kamatuoran niini nga mga 
pulong. Si Cain nakapatay, ug makadawat sa silot sumala sa matarung 
nga kabubut-on sa Diyos. Apan, dili kini para kang bisan kinsa nga tawo 
ang pagpanimalos sa pagpatay ni Cain kang Abel. Aron sa paghatag 
ug dugang nga gibug-aton niini nga importanteng leksyon, ang Diyos 
miingon nga ang si bisan kinsa nga tingali mopatay kang Cain makadawat 
sa pito ka pilo sa silot nga iyang gihatag. Gani iyang gibutangan si Cain 
“sa usa ka timaan” timailhan para sa tanan nga makakita kaniya nga usa 
ka dakong paglapas sa balaod sa Diyos ang paghimo sa pagpanimalus 
batok kaniya.

Kini nga prinsipyo nahimutang sa tibuok Kasulatan. Si Pablo miingon 
nga nagtumong sa Daang Testamento, “Kami nakaila kaniya nga miingon, 
Akoa ang panimalus, ako mao ang magabalus, nagaingon ang Ginoo.” 
(Heb 10:30.. Deut 32:35) Ang Apostol nagpasabot usab niini nga samang 
punto sa mga sumusunod ni Kristo nga nag-ingon, “mga hinigugma, 
ayaw ipanimalos ang inyong kaugalingon: ... kay nahisulat kini nga 
nagaingon: ako ang pagpanimalus; ako ang magabayad, nagaingon ang 
Ginoo.”- Roma. 12:19

ANG PANIMALOS SA DIYOS MAO ANG MAGDALA 
NGADTO SA PAGHIULI

Gikan sa nahisgotang konsiderasyon, tin-aw nga ang plano sa Diyos 
nga paghiuli alang sa katawhan, nga gihisgotan sa nangagi natong mga 
leksyon, kinahanglan nga maglakip sa probisyon isip dugang pa sa mga 
benepisyo nga matigom sa tawo gikan sa lukat, pagkabanhaw gikan sa 
mga patay, ug ang pagsalikway sa dautan ni Satanas impluwensya. Kini 
tanan mga importanteng elemento sa pagpasig-uli sa tawo, apan ang usa 
ka dugang nga yabe mao ang kinahanglan nga kausaban sa kasingkasing 
ug kinaiya sa tawo gikan sa pagkamakasasala  nga kinaiya ug moresulta 
ngadto sa pagkamatarung- nga anaa kang Adan sa wala pa siya mosupak, 
nga maoy naghulog kaniya ug sa tanan niyang kaliwatan ngadto sa sala 
ug sa kamatayon.

Kini nga bahin sa pagpahiuli sa tawo mahitabo usab sa panahon sa 
gingharian ni Kristo. Sa pagdawat unya sa mga kaayohan sa lukat, 
ug gibanhaw gikan sa pagkatulog sa kamatayon, ang proseso sa pag 
edukasyon magsugod. Kini nga programa adunay duha ka katuyoan-una, 
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ang pagwala sa walay katapusan nga makasasala, bisan pa sa pagpatay, 
nga mga kinaiya nga naghampak sa katawhan sa tibuok sa iyang 
pagpakabuhi; ug ang ikaduha, ang pagbutang sa ilang dapit ang mga 
matarung nga mga elemento nga kinaiya nga nakakapsula sa diosnong 
kalidad sa gugma.

 Kini ungod kay mao ang katuyoan sa Diyos, ang iyang “panimalos” 
dili ang paglaglag sa katawhan o walay katapusan nga pag-antos, apan 
sa pagtudlo ug paggiya kanila ngadto sa mahigugmaong panag-uyon 
uban sa usag usa, ug sa ilang Maglalalang, sa kang kansang “larawan” 
sila orihinal nga gihimo. (Gen. 1: 26,27) Isip parte sa mga kahikayan sa 
gingharian, ang Diyos magtukod sa usa ka “Bag-ong Pakigsaad” sa yuta 
sa katawhan. Ubos niini nga kahikayan siya nag-ingon, “Ibutang ko ang 
akong Kasugoan sa ilang sulod nga mga bahin, ug isulat kini sa ilang 
mga kasingkasing; ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimo nga 
akong katawohan. Ug sila dili na gayud magtudlo ... sa pag-ingon: Ilhon 
Jehova: kay silang tanan managpakaila kanako, gikan sa labing diyutay 
kanila ngadto sa labing daku kanila, nagaingon si Jehova” ang Diyos 
dayon “mopasaylo sa ilang kasal-anan, ug ... dili na hinumduman ang 
ilang mga sala.”- Jer. 31: 31-34

ANG PAGPAMATOOD NI ISAIAS
Sa Isaias kapitulo 59, ang manalagna naghatag og usa ka matahum nga 

daklit sa plano sa Diyos alang sa tawo, nga nagtakdo sa panginahanglan 
sa usa ka sukod sa pagpanimalus sa iyang mga gitagana nga katuyoan 
sa pagdala sa tawo balik ngadto sa iyang pabor. Si Isaias una nagsulti 
nga ang Diyos “nakakita nga walay tawo” nga makahimo sa paghatag sa 
katubsanan sa tawo. Apan, ang iyang bugtong Anak- “ang iyang bukton” 
-ang miadto sa yuta isip Manunubos sa tawo ug “magdala sa kaluwasan.” 
Sa pagpadayon sa mga propesiya, si Isaias nag ingon nga ang Diyos 
“nagbutang sa mga bisti sa panimalus, ... Sumala sa ilang mga buhat, mao 
ang iyang pagpanimalus , ... siya magabayad ug tumbas. “- vss. 16-18

Ang propeta dayon mipunting sa katapusan nga katuyoan sa Diyos, 
nga nag-ingon sa sunod nga bersikulo nga ang maong mga tawo nga 
nakadawat sa gikinahanglan nga sukod sa balus “ang ... mahadlok 
[balaan nga pagtahud] sa ngalan ni Jehova gikan sa kasadpan, ug 
sa iyang himaya gikan sa . pagsubang sa adlaw.” Mahitungod kang 
Satanas-ang “kaaway, ... ang Espiritu ni Jehova mobakyaw sa usa ka 
bandila batok kaniya. Ug ang Manunubos moabut sa Sion, ug ngadto 
kanila nga nanaglikay sa kasal-anan diha kang Jacob, nagaingon si 
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Jehova.” Ang paerhong mga sumusunod sa lakang ni Kristo sa karon nga 
Panahon sa Ebanghelyo-sa langitnong Sion-ug ang tanan nga nahibilin 
sa katawhan-nga gisimbolohan dinhi isip si Jacob- nga “motalikod 
gikan sa” sala sa umaabot nga yutan-ong gingharian, ang makadawat sa 
hingpit nga mga benepisyo nga gihatag sa “Manunubos.” - vss. 19,20

Ang propesiya ni Isaias nagtapos sa mga pulong nga gipasalig sa Diyos 
nga kini nga mga butang sa pagkatinuod mahinabo. “Mahitungod kanako, 
kini mao ang akong tugon uban kanila, nagaingon si Jehova; Ang akong 
espiritu nga anaa sa ibabaw kanimo, ug ang akong mga pulong nga akong 
gibutang sa imong baba, dili mobulag gikan sa imong baba, ni gikan 
sa baba sa imong kaliwat, ni gikan sa baba sa binhi sa imong binhi ni, 
nagaingon si Jehova, gikan sa sukad karon ug sa walay katapusan. “(Isa. 
59:21) Sumala sa giingon sa Diyos pinaagi sa propeta sa laing dapit, “ang 
akong pulong ... nga magagula gikan sa akong baba ... dili mobalik kanako 
nga walay kapuslanan, kondili nga kini magatuman sa akong ikalipay, 
ug kini magapauswag sa butang nga kini akong ipadala. “- Isa. 55:11

Nan managkalipay kita samtang nagpaabot sa panahon nga ang mga 
espada, bangkaw, pusil, ug bomba, ang tanan isalikway sa katapusan--
-salsalon “ngadto sa mga punta sa daro ... ug galab” (Miq. 4: 3) Hinaot 
nga kita usab mahimuot diha sa paglaom nga makabaton sa kinaiya “mga 
hinagiban” sa mga bakak, limbong, pagdumot, ug mga dautan nga tuyo, 
nga makita diha sa nahulog nga tawo, nga pulihan sa balaan nga mga 
hiyas sa pagkamabination, kalumo, kalinaw, ug gugma. (. Gal 5:22) Sa 
pagkatinuod, ang Diyos motuman sa iyang saad ngadto sa mga tawo 
nga, bisan gikan sa mga pusil o pagdumot, “Ang pagpanlupig dili na 
madungog diha sa imong yuta.” – Isaias. 60:18                                     ■ 
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HUMAN SA NAGSUNODSUNOD nga  
siyam ka hampak sa Egipto, ang Diyos 
naghatag kang Moises ug kang Aaron ug mga 
instruksiyon bahin sa ikanapulo ug katapusang 
hampak nga ipatuman nga maoy magpagawas 
sa mga Israeilita gikan sa ilang pagkabinihag. 
Ang pagtuman niini nga panudlo nailhan sa 
mga Judio nga pagsaulog sa Paskuwa.

 “ Ug si Jehova misulti kang Moises ug kang 
Aaron sa yuta sa Egipto nga nagaingon;  Kining 
bulana mamahimo nga sinugdan sa mga bulan 
alang kaninyo; mamihimo alang kaninyo nga 
unang bulan sa tuig. Magsulti kamo sa tibook 
nga katilingban sa Israel nga magaingon: Sa 
ikapulo niining bulana sila magakuha ang 
tagsatagsa ug usa ka nating carnero sumala sa 
gidaghanon sa mga panimalay sa ilang mga 
amahan, usa ka nating carnero alang sa usa ka 
panimalay. Ug kong ang panimalay diriyut da 

nga dili makahurot sa pagkaon sa usa ka nating carnero, unya mokuha 
siya ug ang iyang nsilingan nga sunod sa iyang balay ug usa ka book, 
sumala sa gidaghanon sa mga tawo; ang tagsatagsa ingon sa iyang 
makaon mao ang iyang paghimo sa pag-isip sa nating carnero.”- Exodo. 
12: 1-4 

Sa pagpangandam alang sa kagawasan sa Israel gikan sa pagkaulipon 
sa Ehipto, ang matag pamilya nga Hudiyo gisugo sa pagpili sa usa ka 
carnero “sa unang tuig” sa panon sa mga carnero, nga walay sakit o 
ikasaway. Ila kini nga patyon sa gabii sa ika-14 sa Nisan, ug isablig 
ang dugo niini sa mga haligi sa pultahan sa ilang mga Balay. Pinaagi sa 
pagsunod sa mga sugo sa Diyos, ug sa pagpabilin sa sulod sa sa ilang 

Yabeng Bersikulo: 
Ug kining adlawa 

mahimong usa 
ka handumanan 

alang kaninyo, ug 
pagasaulogon ninyo 

ingon nga pista kang 
Jehova: ngadto sa 
inyong kaliwatan 

pagasaulogon ninyo 
kini nga usa ka pista 

pinaagi sa usa ka 
tulomanon nga walay 

katapusan. 

—Exodo 12:14  

Piniling Kasulatan: 

Exodo12:1-14

Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon Para sa Pebrero 7, 2016

Paskwa
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mga balay sa diha nga ang anghel sa kamatayon  “molabay” niana nga 
gabii, ang mga Israelinhon maluwas-bersikulo 5-13

 Ang atong yabeng bersikulo nagpahinumdom kanato nga ang Diyos 
nagtinguha nga amg mga Judio sa paghandom “niini nga adlaw” isip 
handumanan sa kaluwasan sa “mga panganay” nga nahitabo may liboan 
na ka tuig ang milabay. Ang ilang kaluwasa miresulta sa sunod-sunod 
nga kagawasa sa tibook nasudug ang mga Hudiyo sa tibook kalibutan 
nagpadayon sa pagsaulog niini nga Paskwa.

Apan, ang nasod sa Israel napakyas sa pag amgo nga ang Paskwa ug ang 
ubang bahin sa Pakigsaad sa Balaod ang gidisenyo aron mahimong usa 
ka “magtatagad,” nga magdala kanila ngadto sa pagdawat kang Kristo. 
Siya mao ang matuod nga Paskwa ang “nating carnero,” nga gihalad 
alang sa pagkuha sa ilang mga sala.-Gal. 3:24; 1 Corinto 5: 7,8; Juan 1:29

Ang mga konsagradong magtutoo sa Panahon sa Ebanghelyo ang 
migahin sa ilang kaugalingon sa bili sa maulaong dugo ni Kristo ug 
naghimo ug relasyon sa pakigsaad uban sa Diyos. Si Pablo naghisgot 
sa “tibook nga katilingban ug iglesia sa mga panganay nga nahisulat na 
sa langit, ug ... ang dugo sa pagsablig nga nagasulti ug labi pang maayo 
kay sa kang Abel.” (Heb 12:. 23,24) Isip   mga sakop sa mahulagwayong 
panganay, ang Espiritung gipanganak lamang ang napasa gikan sa hampak 
ni Adan sa pagkahinukman sa silot nga nagpabilin sa mga katawhan. 
Ang dugo nga gisablig nagrepresentar sa merito sa halad lukat nga giisip 
alang sa simbahan. Kini ang naghatag sa matag gibalaang magtotoo ang 
pagpamatarung pinaagi sa hugot nga pagtuo diha kang Kristo pinaagi sa 
paglimpyo sa gahum sa iyang dugo.

Unsa ka anindot nga kahigayonan ang gihatag alang sa mga iglesia, ang 
gilandongan panganay. Sila motabang kang Cristo Jesus sa pagpanalangin 
sa tanan nga mga kabanayan sa yuta sa dili madugay nga panahon nga 
pagatukurong Gingharian sa Diyos, ug sa pagpalingkawas sa tanan nga 
mga katawhan gikan sa dugay nga pagkaulipon sa sala ug kamatayon.  ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Pebrero 14, 2016

Ang Pista sa mga Semana

NAGKA LAINLAING tipikal nga mga 
seremonyas sa nasod sa Israel ang naghulagway 
sa kahikayan sa Diyos diin sa katapusan ang 
tanan nga katawhan makaangkon sa oportunidad 
alang sa kaluwasan. Kini mahimong ang paghari 
sa langit uban kang Kristo, o mahimong mga 
sakop sa usa ka gingharian uban sa paglaom nga 
mabuhi sa yuta sa usa ka gipahiuli nga paraiso.

Human sa Paskwa sa ika-14 sa Nisan, sama sa 
gihisgotan sa atong miaging leksyon, ang mga 
Judio gisugo sa pagsaulog sa Pista sa Tinapay 
nga Walay Levadura. “Sa ikanapulo ug lima ka 
adlaw sa maong bulan mao ang pista sa mga 
tinapay nga walay levadura alang kang Jehova: 
pito ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay 
nga walay levadura.” - Lev. 23: 6

Dugang pa, sa ika-16 sa Nisan, ang adlaw human sa pista-adlaw nga 
igpapahulay, usa ka “binugkos,” o hakup, sa sebada ang gipaypay “sa 
atubangan ni Jehova.” Kini nagtimaan sa sinugdanan sa pag-ani sa sebada, 
nga mao lamang ang mag-una sa mas dako nga ting-ani sa trigo nga moabot 
sa dili madugay.-ber. 9-14

“Ug manag-isip kamo alang kaninyo sukad sa adlaw nga mosunod sa 
adlaw nga igpapahulay, sukad sa adlaw nga managdala kamo sa binangan 
sa halad-nga-tinabyog; hangtud nga matangkod ang pito ka adlaw nga 
igpapahulay.” (vs. 15) Ang atong yabeng bersikulo nagpakita nga sa sunod 
nga adlaw,” human sa ikapito ka adlaw nga igpapahulay, “may mahimong 
usa ka espesyal nga-kalan-on nga gipahinungod ngadto sa Diyos alang sa 
pag-ani sa trigo sa Israel. Kini nga pista sa mga semana nahitabo kalim-an 
ka mga adlaw human gipresentar ang binangan nga cebada.

Yabeng Bersikulo: 
“Manag-isip kamo 

ug kalim-an ka adlaw 
hangtud sa adlaw 

nga mosunod sa 
ikapito ka adlaw nga 

igpapahulay: ug unya 
managhalad kamo ug 
bag-o nga halad-nga-
kalan-on alang kang 

Jehova.”

  —Levitico: 23:16

Piniling Kasulatan:

Levitico: 23:15-22
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Ang dakung kamahinungdanon mahitungod niining tanan nga 
paghinumdum sa Israel mao ang kamatuoran nga kini adunay espirituwal 
nga kahulogan. Ang pagwarawara sa binanganng cebada sa ika-16 sa Nisan 
nagahulagway sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus sa human sa paglansang  
kaniya sa krus. Dugang pa, sa ulahi sa ika kalim-an ka adlaw, sa dihang 
ang unang mga bunga sa naani nga trigo nga gipresentar ngadto sa Diyos, 
duha ka “igatabyog  nga tinapay” nga “pagalutoon nga may levadura” 
alang niini nga katuyoan. (Vs. 17) Kini nga mga hulagway sa Gamay’ng 
Panon ug sa Dakong Panon, nga giisip nga mao ang unang bunga niini nga 
Panahon sa Ebanghelyo.

Ang Adlaw sa Pentekostes nahitabo kalim-an ka adlaw human sa 
pagkabanhaw ni Kristo ug gipadayag pinaagi sa pagbubo sa Balaan nga 
Espiritu sa ibabaw sa gipahinungod nga mga magtutuo. (Buhat 2: 1-4) 
Kini nagtimaan sa pagsugod na sa pagpalambo sa langitnong bahin sa 
gingharian sa Diyos. Si Kristo mao ang “una” sa mga unang bunga nga 
klase. Apan, ang mga miyembro sa iyang “lawas” nga mosunod sa iyang 
mga lakang ug gipresentar sa halad ingon nga usa ka halad alang sa sala 
ang nalakip  usab sa unang bunga.

Ang laihokan sa Espiritu Santo niining Panahon sa Ebanghelyo, nagsugod 
sa Pentekostes, alang sa katuyoan sa pagtabang sa gipahinungod nga mga 
magtutuo sa pagpuyo sa usa ka matarung nga kinabuhi sa pagsakripisyo. 
Kini mao ang pag-andam kanila aron makig-uban kang Kristo sa gingharian 
sa Diyos aron sa pagpahinabo sa mga panalangin ug sa pagpasig-uli sa 
tawhanong pamilya. Ang katuyoan sa Diyos mao ang pagdala sa katawhan  
ngadto sa panag-uyon uban sa matarung nga pagpuyo sama sa Tanaman sa 
Eden sa wala pa nahitabo ang sala ug kamatayon isip  resulta sa pagsupak 
ni Adan.-Roma. 5:19

Si Pedro usab misulti sa umaabot nga operasyon sa Espiritu Santo nga 
moabut sa “tanan nga unod.” (Buhat 2:17) Ang katawhan nianang panahona 
ang dili makasinati ug usa ka kausaban sa kinaiyahan gikan sa yutan-ong 
ngadto sa espirituhanon, apan sila panalanginan sa hilabihan gayud –wala  
na ang mga luha, kasubo, kasakit o kamatayon.-Pinadayag 21: 3,4          ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Pebrero 21, 2016

Ang Adlaw sa Pagtabon sa Sala o 
Pag-ula

HUMAN SA KAMATAYON ni Nadab ug 
Abihu tungod sa paghalad “sa atubangan 
ni Jehova” diha sa paglapas sa kon unsay 
gisugo sa Diyos, piho ug detalyadong 
mga instruksiyon ang gihatag ngadto kang 
Moises mahitungod sa kon unsang maayo 
ug may kataha nga paagi si Aaron moduol sa 
Labing Balaan sa Tabernakulo. Kay kon dili, 
siya, usab, mamatay tungod sa pagpakyas 
sa pagsunod sa mga kasugoan sa Diyos.-
Levitico 16: 1,2

Human niini, gihatag sa Diyos ang mga 
instruksiyon kon sa unsaon paghimo ni 
Aaron  ang pagsaulog sa  Israel nga Adlaw sa 
Pag-ulao Pagtabon sa Sala. Kini naglakip sa 
pagdala sa usa ka laking baka isip paghalad 
sa sala ingon man sa duha ka mga kanding ug 
usa ka laking carnero aron sa pagkompleto sa 
halad sa pagtabon. (ber. 3-5) Usa ka serye nga 
mga detalyadong pamaagi ang naghulagway 

sa aktwal nga han-ay sa mga lakang nga sundon ni Aaron sa pag gamit sa 
dugo sa lingkuranan sa kalooy [Mercy Sear] aron moepekto ang pagtabon 
sa sala.-ber. 6-15

Ang atong yabeng bersikulo nagpamatuod nga human sa paggamit sa 
dugo sa kanding, nga gitratar sama nga paagi isip dugo sa laking baka, 
ang halad sa sala nahuman. Ang nasod sa Israel gihinloan gikan sa ilang 
nangaging mga sala ug gipahiuli ngadto sa ilang relasyon uban sa Diyos 
alang sa mosunod nga tuig.

Bisan tuod adunay daghang mga detalye nga nalambigit sa asoy sa 

Yabeng Bersikulo: “Ug 
pagabuhaton niya ang 

pagtabon-sa-sala sa dapit 
nga balaan, tungod sa 

mga kahugawan sa mga 
anak sa Israel, ug tungod 

sa ilang mga paglapas, 
ug sa tanan nila nga mga 
sala: sa maong pagkaagi 

magabuhat usab siya 
alang sa balong-balong 
nga pagatiguman, nga 

nagapuyo sa taliwala 
nila sa kinataliwad-an sa 
ilang mga kahugawan.”

—Levitico 16:16

Piniling Kasulatan:

Levitico 16:11-19
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kasaysayan sa Adlaw sa Pag-ula, kini dayag nga kining maong seremonya 
nga gikinahanglan sa Balaod ni Moises nga kinahanglan pagahimoon sa 
tinuig wala na karon ginahimo. “Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo, 
nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan 
sa kasugoan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtud ang 
tanan matuman.”(Mat. 5:18) Wala na karon nga labawng sacerdote nga 
Judio ang nagpagpahigayon sa mga ritwal nga gihulagway sa unahan niini 
nga leksyon tungod kay kadto nga mga seremonyas ang  tipikal sa mga 
butang nga mas dako pa. Kay kon dili man, wala unta kini mahunong.

Human mibiya ang atong Ginoo sa langitnong gingharian, siya 
nahimong usa ka tawo. Isip usa ka hingpit nga tawo, siya ang nahimong 
gilandongan laking baka sa edad nga katloan. Iyang gihalad ang iyang 
kinabuhi alang sa katuyoan sa pagtubos sa katawhan, sa paghalad sa 
iyang kaugalingon aron sa pagwagtang sa sala. Ingon sa gitala ni Pablo, 
mipasabot ang atong Ginoo, nga nagkutlo gikan sa Salmo 40, nga ang 
Diyos walay kalipay sa mga nagkalain-laing mga halad nga  mananap 
alang sa sala, ug nga kini nga mga tipikal nga mga paghalad  ang giwala 
aron nga si Kristo ang tinuod nga halad alang sa mga sala. Heb. 10: 4-9

Base niini, gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi isip nga usa ka “lukat 
alang sa tanan.” (1 Timoteo 2:6) Ang iyang mga konsagraong sumusunod-
mga sakop sa lawas- ang gitabonan sa ilang mga sala pinaagi sa merito sa 
iyang bililhon nga dugo. Busa, sila gidawat sa Diyos ug giisip nga ingon 
sa kanding nga klase diha sa Ginoo. Kini sila karon adunay oportunidad 
sa pagpakigbahin diha sa halad nga sa katapusan magwagtang sa sala.

Unsa ka daku nga pribilehiyo ang mosunod alang sa mga matinud-anon 
nga nagsunod sa ehemplo sa Ginoo. Ang tanan makadawat sa usa ka 
langitnong ganti ug suod nga makig-uban kang Kristo sa pagpanalangin 
sa katawhan. “Sila mahimong mga sacerdote sa Diyos ug ni Cristo, ug 
magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig.” - Pinadayag 20: 6     ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Pebrero 28, 2016

Ang Pista sa mga Payagpayag

SAMA SA UBANG inilang pista, ang 
Pista sa mga Tabernaculo may usa ka literal 
nga aplikasyon nga iya sa mga Judio, apan 
usab usa ka simbolikanhong katumanan nga 
mas komprehensibo. Ang pagsaulog niini 
nailhan usab isip “kapistahan sa paghipos 
sa abut,” ug may kalabutan sa sa pag-ani 
sa trigo, bino, ug lana.-Exodo. 23:16; Deut. 
11:14

“Si Jehova misulti kang Moises, nga 
nagaingon: Isulti mo sa mga anak sa Israel, 
nga magaingon: Sa ikapulo ug lima ka adlaw 
niining ikapito ka bulan mao ang fiesta sa 
mga tabernaculo kang Jehova sulod sa pito 
ka adlaw. Sa nahauna nga adlaw adunay usa 
ka balaan nga pagkatigum: walay bisan unsa 
nga bulohaton nga inalagad nga pagabuhaton 
ninyo. Pito ka adlaw magahalad kamo ug 
halad nga hinimo pinaagi sa kalayo alang 
kang Jehova: sa ikawalo ka adlaw kamo 

may usa ka balaan nga pagkatigum; ug kamo magahalad ug halad nga 
hinimo pinaagi sa kalayo alang kang Jehova: kini mao ang pagkatigum 
nga katapusan; kamo dili magabuhat sa bisan unsa nga bulohaton nga 
inalagad.”- Levitico 23: 33-36

Kini nga tinuig nga pista sa pagmaya mao ang usa ka walay katapusan 
nga hitabo. Sa unang adlaw sa pagsaulog niini sa matag tuig, ang mga 
tawo magdala ug mga sanga sa mga nagkalain-laing mga kahoy, ug 
maghimo sa payag-payag-aron ilang  puloy-anan sa nabilin nga mga 
adlaw sa semana nga kapistahan.-bersikulo 40,41

Yabeng Bersikulo: “Sa 
mga payag magapuyo 

kamo sulod sa pito 
ka adlaw: ang tanan 
nga natawo sa Israel 

magapuyo sa mga payag: 
Aron manghibalo ang 

inyong mga kaliwatan nga 
sa mga payag gipapuyo ko 
ang mga anak sa Israel, sa 

pagkuha ko kanila gikan 
sa yuta sa Egipto. Ako 

mao si Jehova nga inyong 
Diyos.”

—Levitico 23:42,43

Piniling Kasulatan:

Levitico 23:33-43
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Ang atong yabeng bersikulo nagpatin-aw nga kini nga pista ang 
magsilbi nga pahinumdum kon sa nga paagi ang Diyos misuporta sa mga 
Israelinhon samtang didto sa kamingawan. Kini Iyang sulod sa panahon 
sa kap-atan ka tuig, sa panahon nga sila walay permanente nga dapit nga 
ilang kapuy-an.-Neh. 9:21¬¬

Usa ka dakong katumanan niini nga selebrasyon ang gisugyot sa 
mosunod nga mga propesiya ni Zacarias. “Si Jehova mahimong hari 
sa ibabaw sa tibook nga yuta: niadtong adlawa usa lamang si Jehova, 
ug ang iyang ngalan usa ra. ... Ug ang Juda usab makig-away didto sa 
Jerusalem; ug ang bahandi sa tanang mga nasud nga nagalibut kanila 
pagatigumon sa tingub, ang bulawan, salapi, ug panapton, nga daghan 
kaayo. ... Ug kini mahitabo, nga ang tagsatagsa nga mahabilin sa tanang 
mga nasud nga mianha batok sa Jerusalem, moanha sa tagsa tagsa ka tuig 
sa pagsimba sa Hari, si Jehova sa mga panon, ug sa pagsaulog sa pista sa 
mga tabernaculo.”- Zac. 14: 9,14,16

Ang aplikasyon sa konteksto sa nahisgotan mao ang  umaabot, sa diha 
nga ang gingharian sa Diyos matukod dinhi sa yuta. Ang tanan nga mga 
masuluondong miyembro sa tawhanong banay ang magpasalamat, ug sila 
walay katapusan nga magahatag sa pagdayeg ug kadungganan ngadto sa 
Langitnong Amahan ug kang Kristo Jesus. Kini unya ang panahon nga 
adunay usa ka “bag-ong langit ug bag-ong yuta,” ug ang “balaan nga 
ciudad, ang bag-ong Jerusalem,” ang makita sa  tanan nga nahigugma sa 
balaan nga mga kahikayan sa Diyos.-Pinadayag 21: 1,2

Sa pagpadayon, atong mabasa ang mahitungod niana nga adlaw: “Ug 
nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa langit, nga nagaingon: 
Ania karon, ang tabernakulo sa Diyos uban sa mga tawo, ug siya magapuyo 
uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Diyos sa iyang 
kaugalingon uban kanila, ug mahimo nga ilang Diyos. Ug pagapahiran 
sa Diyos 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.”- bersikulo 3,4,                               ■

 


