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Mga Atabay nga Walay Tubig

TUYO NA NI SATANAS sukad sa iyang 
pagkapukan ang pagbabag sa disenyo sa Diyos 
alang sa pagpasig-uli sa katawhan. Sa wala pa 
ang Lunop, siya nagmalampuson sa paghugaw 
sa lkatawhan uban sa tanan nga matang sa 
pagkadautan, gawas sa pipila ka matinud-anon 
nga mga indibidwal sama kang Enoch ug, sa 
kataposan, si Noe ug ang iyang pamilya-ang 
walo ka mga binuhat nga giluwas sa Diyos 
gikan sa Lunop. (Gen. 5: 22-24.; 1Pedro 3:20) 
Sukad sa Lunop, ang Diyos nagpadayon sa 
pagtugot kang Satanas sa paghimo ug dautan 
dinhi sa yuta, gawas sa kamatuoran nga 
siya pugngan kon mahulga ang balaan nga 
katuyoan. (Salmo 76:10) Ang Diyos nagtugot  

niini aron makita sa iyang tawhanon ug  espirituwal nga nilalang ang 
makalilisang nga mga resulta sa sala.-Roma. 7:13

Sa diha nga ang Diyos nagsugod sa pagpakiglabot sa nasod sa Israel, 
iyang gihatag kanila ang iyang balaod uban sa saad nga siya mopanalangin 
kanila sa “binukag ug ... pagtipig” kon sila lamang mapainubsanon ug 
maghimo sa matinuoron nga paningkamot sa pagkamasulundon. (Deut. 
28: 1-14) Dugang pa, siya miingon nga kon si bisan kinsa nga makahimo 
sa pagtuman sa iyang mga balaod siya hingpit nga makaangkon ug 
kinabuhi. (Lev. 18: 4,5) Isip usa ka nasud, kon matinud-anon, ang Israel 
gisaaran, “Kamo mahimo nga usa ka kaugalingon nga bahandi alang 
kanako labaw sa tanang mga katawohan: ... Ug alang kanako kamo 
mahimo nga usa ka gingharian sa mga sacerdote, ug usa ka balaan nga 
nasud.” (Exodo 19:. 5,6) Kini mao ang bililhong mga saad ug maoy usa 
ka lig-on nga motibasyon sa pagkamasinugtanon. Apan, ang kasaysayan 
sa mga Judio ilalum sa mga Balaod usa ka taas ug masulub-on nga 
sugilanon sa pagkamasupilon ug sa sunod-sunod nga silot. 

“Kay ang akong 
katawohan nakahimo 

ug duruha ka 
kadautan: sila 

mingbiya kanako, 
ang tuburan sa mga 

tubig nga buhi, ug sila 
nanagkutkot ug mga 

atabay, mga atabay 
nga likian, nga dili 

kasudlan ug tubig.”

—Jeremias 2:13
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Sa panahon nga ang Diyos nagsugod sa pagpakiglabot sa Israel isip 
usa ka nasud, si Satanas nakagamot na ug maayo sa mga gobyerno ug 
katawhan nga ilang mga silingan. Kini nga mga nasud nagasimba sa 
mga  dios-dios ug nagbuhat sa tanang matang sa imoralidad. Ang mga 
Israelinhon nakasinati  niini nga matang sa kinabuhi samtang sila mga 
ulipon sa Ehipto. Sa ulahi, human sila  malig-on isip usa ka nasud diha sa 
ilang kaugalingon nga yuta, ilang nakita ang pagpatuyang sa ilang mga 
silingan nga nahimong usa ka dako nga pagsulay aron mobalik ngadto 
sa unang mga butang nga ilang nasaksihan sa Egipto. Dayag nga gibati 
nila nga ang mga pagdili nga gipahamtang kanila sa Balaod malupigon 
ug busa misugod sa pagbalewala niini. Ingon sa daw ilang nakalimtan 
o ubos  ang ilang pagtamod sa mga saad sa panalangin ug pabor nga 
gitanyag sa Diyos kon sila maningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo 
taman sa ilang mahimo.

MGA MINING  PROPETA SA  ISRAEL
 Usa sa labing epektibo nga gigamit ni Satanas sa pagtintal sa 

Israel mao ang mga mini nga propeta. Pinaagi sa maulog-ulogon ug 
mga malimbongong mga pulong, ilang nakuha ang  mga hunahuna 
sa  katawhan ug mga magmamando sa Israel. Ang Jeremias 23: 1-40 
maoy usa ka asoy sa kasuko sa Ginoo batok  niini nga mga mini nga 
mga propeta ug sa iyang kasubo sa mga anak sa Israel nga nahisalaag 
pinaagi kanila. Ang teksto mabasa, “Ang akong kasingkasing sa sulod 
kanako mao ang masulub-on nga tungod kay sa mga manalagna; ... 
Kay ang yuta napuno sa mga mananapaw; tungod kay sa panumpa 
ang yuta nagabangutan; sa maanindot nga mga dapit sa kamingawan 
nangauga, ug ang ilang ginalaktan nagapadulong sa kadautan, ug 
ang ilang kusog dili mao ang matarung. Kay ang manalagna ug ang 
sacerdote mahilayon man; oo, sa akong balay hingkaplagan ko ang 
ilang pagkadautan, nagaingon si Jehova. ... Nakita ko usab sa mga 
manalagna sa Jerusalem sa usa ka makalilisang nga butang: sila 
nanapaw, ug nagalakaw sa mga kabakakan; sa paglig-on nila ang 
mga kamot sa mga mamumuhat sa kadautan, sa pagkaagi nga walay 
mobalik gikan sa iyang kadautan: silang tanan alang kanako ingon sa 
Sodoma, ug ang mga pumoluyo niini ingon sa Gomorra’ (ber 9-11,14.) 
sa laing dapit sa Diyos, pinaagi sa profeta, nga nag-ingon, “usa ka 
kahibulongan ug makalilisang nga butang maoy nahitabo sa yuta. 
Ang mga manalagna nanagpanagna sa bakak, ug ang mga sacerdote 
nanagmando pinaagi sa ilang kahimoan; ug ang akong katawohan 
nahigugma nianang mga butanga.”- Jeremias 5: 30,31  
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Si Propeta Jeremias masulob-on mahitungod sa pagkadili-masinugtanon 
sa Israel tungod kay ang tibook nga yuta napuno sa mga mananapaw, ug 
malapason  ug dautan nga mga tawo. Apan, ang katawhan sa gihapon 
mipadayon sa ilang dautan nga dalan, ug nagbuhat sa sayop uban sa 
kadaot ug uban sa ilang tanan nga gahum, mahigugmaon “nga makabaton 
niini.” Niini nga pagkadili-matarong, ang ilang mini nga mga manalagna 
ug dautan nga mga pari ang mga pangulo sa mga rebelde-nga migamit pa 
sa Templo sa paghimo sa ilang mga krimen batok sa Ginoo.  

PAGTAGNA SA UMALABOT
Ang Apostol nga si Pedro nagsulti kanato nga ang nahitabo sa Israel 

uban sa ilang mga mini nga mga manalagna mao ang usa ka paglantaw 
sa kon unsay mahitabo sa tinuod nga simbahan hangtod sa Panahon sa 
Ebanghelyo. Ang apostol nag-ingon, “Apan diha usab ang mga mini 
nga profeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo 
aduna usab gayuy mobarug nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago 
magapasulod sa makapadaut nga mga herejia, ug magapanghimakak pa 
gani sa Agalon nga maoy nagpalit kanila, ug busa magpahimutang sa kalit 
nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. Ug daghan ang managsunod 
sa ilang pagpatuyang sa kaulag, ug tungod kanila pagapasipad-an ang 
dalan sa kamatuoran. Ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion 
pinaagi sa tinumotomo nga mga pulong; sukad pa kaniadto sa karaan ang 
hukom kanila sa silot wala maghunong, ug ang ilang pagkalaglag wala 
magkatulog.”-. II Ped. 2: 1-3 

Lakip sa mga nag-unang mga sekta nga nagsamok sa Unang Simbahan 
mao ang mga Nostiko.[Gnostic]. Kini nga mga madasigon nga pilosopo 
nanghambog nga makahimo sila sa pagpasig-uli sa katawhan ngadto sa 
kahibalo sa tinuod ug labing gamhanan nga binuhat, nga ilang fitoohan 
nga nawala sa kalibutan. Pipila niini nga mga mini nga mga propeta 
ang gihisgotan sa mga apostoles, sa diha  nga sila misulay sa paghimo 
ug kausaban sa tinuod nga mga doktrina ug sa pagsimba sa Diyos ug sa 
iyang Anak nga si Kristo Jesus, ug gipatindog ang usa ka bag-ong relihiyon 
pinasikad sa ilang kaugalingong mga hunahuna. Ang Apostol nga si Pablo, 
sa iyang tambag ngadto kang Timoteo, miingon, “Kini nga sugo akong 
ginatugyan kanimo, Timoteo, anak, sumala sa mga tagna nga nagtultol sa 
dalan kanimo, aron tungod kanila magapakig-away ka sa maayong pag-
away; Naghupot sa hugot nga pagtuo, ug sa usa ka maayo nga kaisipan; 
nga sa uban, ug ang mahitungod sa hugot nga pagtuo ug nangalunod: Nga 
kanila mao si Himeneo ug si Alejandro, nga gitugyan ko kang satanas, aron 
matudloan sila sa dili pagpasipala.”¬I Timoteo 1: 18-20  
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SAYOP NGA SISTEMA SA SIMBAHAN
Usa sa mga kasaypanan nga nagsugod pagsulod  sa simbahan niadtong 

panahon sa mga apostoles mao ang pagtulon-an nga si Cristo niabot sa 
ikaduha nga higayon ug nga busa kini ang ang panahon sa pagtigom 
sa mga simbahan ngadto sa Ginoo. Si apostol Pablo nagpasidaan sa 
simbahan, sa pag-ingon, “Himoa nga walay tawo nga maglimbong 
kaninyo sa bisan unsa nga paagi: kay sa adlaw” -ang adlaw sa Ikaduhang 
Presensya ni Kristo “kadtong adlawa dili pa moabut hangtud nga 
mahitabo una ang pag-supil, ug ang pagtungha sa tawo sa kalapasan, ang 
tawong pagalaglagon.” (II Tes 2: 3.) Unya ang apostol nagpadayon sa 
paghubit  nga kini nga “tawo sa sala” magabayaw sa iyang kaugalingon 
labaw sa Diyos, ug sa pagtukod sa iyang kaugalingon diha sa templo 
sa Diyos. Si Pablo nagpasidaan nga kini nga “misteryo sa kasal-anan” 
ang naglijok na-ang mga binhi sa dakung kasaypanan gipugas na. Siya 
nagpadayon sa  pag-ingon nga sa tukma nga panahon “ang masupilon 
[usa ka] igapadayag, nga pagapatyon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba, 
ug pagalaglagon uban sa  pagpadayag sa iyang pag-anhi [sa Grego: 
parousia-presensya].” - Bersikulo 4-8  

Kita nasayud gikan sa kasaysayan nga ang mga liso nga gipugas sa 
naunang panahon ang nagdalla sa usa ka dakung bakak nga sistema sa 
simbahan. Kini mao ang labing mahinungdanon sa mga mini nga mga 
propeta, tungod kay si Satanas nagpasupot niini isip pangongtra  sa 
tinuod nga Kristo ug sa tinuod nga gingharian. Gikan sa Pagtolun-an sa 
Kasulatan [Studies of the Scriptures], Anib 2, panid 272, mokutlo kita: 
“Kini nga tawo sa sala mao ang usa ka sistema, ug dili usa ka tawo, sama 
sa daw gihunahuna sa kafaghanan; nga ingon nga ang Cristo naglangkob 
sa matuod nga Ginoo ug ang tinuod nga Simbahan, mao nga ang 
Antikristo mao ang usa ka mini nga sistema nga naglangkob sa usa ka 
bakak nga ginoo ug usa ka apostata nga simbahan, diin sa usa ka panahon 
gitugotan sa paghimo batok sa kamatuoran, sa pagpraktis sa limbong ug 
sa mini nga pagsunod sa awtoridad ug umaabot nga paghari sa matuod 
nga Ginoo ug sa iyang Simbahan, ug sa paghubog sa mga nasud sa mga 
bakak nga mga pangangkon ug mga pagpakaingon.” 

Gikan niining dakong sistema sa ulahi natawo ang daghan nga mga 
“anak” ang matag usa nagmantala sa iyang kaugalingon nga mensahe nga 
nagbalit-ad “sa pagtoo nga sa makausa gitugyan ngadto sa mga balaan.”  
(Judas 3) Ang Apostol Pedro nagsulti nga sa tanan niini nga mga sistema: 
“Kini mao ang mga tinubdan nga walay tubig, mga dag-um nga gipalid 
sa usa ka unos; kang kinsa ang gabon sa kangitngit mao ang gitagana 
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alang sa walay katapusan. Kay sa diha nga sila mosulti sa mga paborot 
nga mga pulong sa kakawangan, gihaylo nila sa mga kailibgon sa unod, 
pinaagi sa mga kalaw-ayan, kadtong mga limpyo nga nakakalagiw gikan 
kanila nga nagakinabuhi sa kasaypanan. Samtang nagasaad kanila sa 
kagawasan, sila sa ilang kaugalingon mao ang mga ulipon sa pagkadunot; 
kay kadto nga tawo sa pagbuntog sa, sa sa mao gihapon nga siya gidala sa 
pagkaulipon “- II Ped.. 2: 17-19  

MINI NGA SISTEMA GIBUTYAG
  Si Apostol Pablo nipahayag nga sa hustong panahon kining dautan 

nga mga sistema ug ang ilang mga kasaypanan ang ipadayag pinaagi sa 
kamatuoran sa Pulong sa Diyos, ug sa katapusan pagalaglagon isip kabahin 
sa mga panghitabo sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo, o presensya. (II Tes 
2: 8.) Unya ang apostol nipaila sa matood nga kaaway ug tigpaluyo niini 
nga mga sistema. Siya miingon nga sila “ang buhat ni satanas sa tanan 
nga gahum ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak, Ug sa tanang 
limbong sa pagkadili-matarung diha kanila nga mga nagakawala; tungod 
kay sila wala modawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta mangaluwas 
sila. Ug tungod niini nga hinungdan, ang Diyos nagapadala kanila sa 
buhat sa kasaypanan, aron managtoo sila sa bakak: nga silang tanan unta 
panghimarauton [pagahukman] nga wala motoo sa kamatuoran, hinonoa 
nahimuot sa pagkadili-matarong” – bersikulo 

Ang propesiya nag-ingon nga kini nga bug-os nga dautan nga sistema 
mao ang buhat ni Satanas, ug siya mopakita sa dakung gahum, mga 
ilhanan, ug mga milagro pinaagi niini. Samtang atong tan-awon ug balik 
ang kasaysayan niini nga mga sistema, atong makita kon sa unsang 
paagi ang panglimbong, ug ang gahum ni Satanas, uban sa tanan nga 
matang sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan, nga nag-angkon nga 
ilang nakopya ang mga milagro ni Kristo ug sa iyang mga apostoles, 
sama sa Egiptohanong mago “Janes ug si Jambres misukol kang 
Moises.” (II Tim 3: 8; Exodo 7:. 11,22.) Ang maong tiunay nga mga 
malimbongon sama niini hangtud sa mga katuigan ang nagpakita  sa mga 
dagkung mga pasundayag, inubanan sa tanan nga matang sa pagpangilaf 
ug panglimbong, diin ang mga tawo sa tanan nga mga nasud sa ilang 
mga maayong panghunahuna ug pagsabut nalingla. Mao nga  kini anaa 
na sa mini nga sistema sa simbahan saPanahon sa Ebanghelyo. Daghan 
sa kalibutan ang nalimbongan ngadto sa usa ka pagdayeg, usa ka buta 
nga balaan nga pagtahud, ug sa usa ka bug-os nga pagpasakop sa mga 
palabilabihon nga mga pangangkon ug misanay nga sayop ug mga sala 
niini nga “buhat sa kasaypanan.”  
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Dili nato dinhi hisgotan sa detalye ang panahon sa Repormasyon, 
sugod sa palibot AD 1400, o sa panahon sa kalamposan ni Napoleon sa 
pagsumpo sa pipila sa gahum sa “tawo sa sala” nga sistema sa katapusan 
sa ika-18 nga siglo. Bisan pa sa pagkawala sa gahum sibil, kining dakung 
bakak nga sistema nagpabilin pa sa gihapon ug dakong impluwensiya 
sa mga hunahuna sa mga katawhan, ug walay timailhan nga makita sa 
iyang pagkabungkag. Apan, sa Ikaduhang-Pag-anhi sa atong Ginoo, nga 
nagtimaan sa sinugdanan sa Pag-ani Panahon sa Ebanghelyo, moabot 
ang panahon nga  ang “kilat moabut gikan sa silangan, ug mosilang bisan 
ngadto sa kasadpan.” (Mateo 24:27) Angg pasabot mao nga ang kahayag 
sa kamatuoran, nga maoy resulta sa presensya sa Ginoo, mao ang karon 
motuhop sa matag hilisgutan, nga nagpadayag sa kamatuoran ug sa 
pagbutyag sa sayop. Kini moresulta, sumala sa tagna, sa usa ka dakung 
pakigbisog diin ang “mga gahum sa langit” matay-og. (bersikulo 29) Kini 
nga pag-uyog dayon maglukop sa tanan nga mga aspeto sa katilingban 
ug mosangko ngadto sa usa ka dako nga “panahon sa kasamok,” nga 
gipahayag sa ubang mga dapit isip adlaw sa kapungot sa Diyos. (Dan 
12: 1; Mat 24:21; Sof 1:18...) Dinhi niining tumatapos nga “panahon sa 
kasamok” nga ang tanan nga sistema  niining “dautan nga kalibutan” ang 
pagalaglagon ug si Satanas gapuson. (Galacia 1: 4; Pinadayag 20: 1,2) 
Usa niini mao ang apostata nga iglesia nga sistema-usa sa mga punoan sa 
mga instrumento ni Satanas

PAGDAGSANG SA KAHIBALO
Ang “kahayag” nga gihisgotan ni Pablo sa II Tesalonica 2: 8, ug “kilat” 

nga gitagna ni Jesus sa Mateo 24:27, mga simbolo sa dugang kahibalo, 
ingon man usab sa gitagna ni Daniel sa iyang gisulti nga “panahon sa 
kataposan.” (Dan 12: 4.) Sugod sa ulahing bahin sa katuigan sa 1800, 
atong makita ug sugod ang usa ka dako nga pagbuto sa kahibalo sa tanang 
mga linya-sa relihiyoso ingon man sa tanang uban pang mga natad sa 
paningkamot. Himatikdi ang lista sa ubos, nga mao ang usa lamang ka 
pananglitan sa mga imbensiyon nga resulta niini nga pagtaas sa kahibalo.  

1876 Telepono, four-stroke nga makina

1877 Ponograpo

1879 Sugang Dagitabnon

1886 Dry-cell nga baterya, sakyanan nga gasolina

1893 Diesel nga makina
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1900 Transmisyon pinaagi sa Radyo

1903 Eroplano

1907 Artipisyal nga Plastik

1909 Telebesyon

1928 Penicillin

1931 Mikroskopyo

1938 Awtomatikong computer, nukleyar fission

1947 Transistor

1951 Nuclear power 

1960 Laser

1970 Pocket calculator

1971 Microprocessor, electronic mail

1984 Cell phone

1990 World-wide web

1995 Optical disc storage [DVD]

Mahimong dali natong mahikalimtan nga ang pagdugang sa kahibalo sa 
kalibutan karon mao ang usa ka butang nga kalit lang naugmad, kompara 
sa mga linibo ka mga tuig sa nangagi nga panahon diin gamay lamang 
ang pagtubo sa kahibalo. Ang kinatibuk-ang edukasyon sa katawhan ug 
mga butang sa siyentipikanhong kalampusan, mga natigom nga kahibalo 
ang kalit lang nga mitubo sa imaging usa ka siglo ug tunga kon itandi sa 
miaging unom ka libo ka tuig. Dinhi sa 2016, gibanabana nga ang natipon 
nga kahibalo gidoble sa matag napulo ug duha ka bulan-usa gayud ka 
talagsaong pagtubo sa pagkatinuod.   

SUMUSUNOD SA LAKANG NI KRISTO GIALAGARAN
Ang una, hinoon, nga panalanginan sa mahayag nga-kasanag sa 

presensya sa atong Ginoo mao ang iyang kaugalingon nga mga katawhan, 
ang iyang mga sumusunod sa lakang. Ang kahibalo sa Kamatuoran 
mahitungod sa plano sa Diyos alang sa kaluwasan sa tawo ang 
gisimbolohan  ingon nga kalan-on. Si Jesus miingon nga sa diha nga siya 
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mibalik siya “magbakus sa iyang kaugalingon,” ug ang iyang mga alagad 
nga matinud-anon nga nagtan-aw ang “managlingkod sa pagkaon,” ug 
siya “moduol ug magaalagad kanila.” (Lucas 12:37) Kini nga saad, ug sa 
gihapon mao, ang  katingalahan nga matuman. 

Ang Kasulatan tin-aw nga nagtudlo nga si Jesus, sa iyang Unang Pag-
anhi, miabut aron sa pagpakamatay kang Adan ug sa iyang bug-os nga 
kaliwat, nga sila unta makaangkon ug usa ka oportunidad nga ipahiuli 
sa kinabuhi sa ibabaw sa yuta, ug kon matinud-anon sa mga balaod sa 
gingharian, makaangkon ug walay katapusan nga kinabuhi . Si Apostol 
Pablo nipahayag niining maong butang niini nga paagi, “Ingon nga diha 
kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang tanan 
mangabuhi.” (I Cor. 15:22) Ang panahon diin ang tawo mapasig-uli sa 
kinabuhi sa ibabaw sa yuta ang gihulagway pinaagi ni Apostol Pedro 
nga “mga panahon sa pagpahiuli sa tanang mga butang, nga gisulti sa 
Dios pinaagi sa baba sa tanan niyang mga balaang profeta sukad pa sa 
pagsugod sa kalibutan.” (Buhat 3:21) Kini nga dako nga paglaum alang 
sa kalibutan ang nakita karon sa mga matinud-anon nga mga magbalantay 
sa Sion, isip usa sa mga bidlisiw sa masanag nga kahayag, ug usa ka 
makatagbaw nga bahin sa “kalan-on” diin sila gialagaran. Kini nga 
kahibalo ang nakalipay sa mga kasingkasing sa mga tawo nga nakakita, 
pinaagi sa hugot nga pagtuo, ang kahayag sa presensya sa Ginoo. 

KAPUNGOT SA DIYOS—UNYA IYANG GINGHARIAN
Ang mga panalangin sa kahibalo sa kamatuoran niining panahon sa 

Pag-ani ang gihatagan lamang ug bili sa gamay lamang nga gidaghanon 
sa katawhan—kadtong mga “nagtan-aw” alang sa katumanan sa plano 
sa Diyos. Apan, pinaagi sa pagtaas sa kinatibuk-ang edukasyon ingon 
man sa komunikasyon, ang kinatibuk-ang kasanag ang nakaabot na sa 
masa sa katawhan, lakip na ang mga kabus nga mga katawhan. Kini 
miresulta sa usa ka makusog nga singgit alang sa hustisya ug kaangayan, 
ug pagpangayo sa mga katungod. Kini nga pakigbisog ang nagtukmod 
sa  katawhan sa duha ka gubat sa kalibutan ug sa dili maisip nga mga 
gagmayng mga gubat, mga panagbangi, - sa natad sa gubat ingon man 
sa panagbangi sa mga pulong ug mga ideolohiya. Dinhi ingon sa walay 
makita nga katapusan  gikan sa tawhanong panglantaw.  

Ang mga butang nga giisip sa ang unang mga parapo, ingon man usab 
ang daghan pang  uban nga mga ebidensiya, ang nagpunting sa atong 
panahon ingon sa panahon sa dili-makitang presensiya ni Kristo ug sa 
adlaw sa kapungot sa Diyos. Isip “bukton” sa gahum sa Diyos, ang atong 
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mibalik nga Ginoo ang maglaglag sa mga dautan nga mga sistema sa 
yuta, lakip na ang, sa tukma nga panahon, si Satanas, ang “diyos” niining 
dautan nga kalibutan karon. (II Cor. 4: 4)  Ang Ginoo magbuhat niini 
uban sa “espiritu sa iyang baba.” (II Tes 2: 8.) Ang espiritu sa baba sa 
Ginoo mao ang Pulong sa Diyos, ug kini mao ang kalamboan sa mga 
paspas nga paagi sa pag-imprinta nga nabahaan ang kalibutan sa Bibliya 
aron sa pag-andam alang sa Pag-ani sa Panahon sa Ebanghelyo, ug ang 
mahayag nga kahayag sa presensya sa atong Ginoo. 

Nasayud kita gikan sa tagna sa Mateo 24:22 nga “ang pinili” - ang 
nakompletong iglesya uban kang Kristo isip ang ulo-adunay pribilehiyo 
sa pagtapos sa paghari ni Satanas dinhi sa yuta. Ang mga detalye sa 
mga pakigbisog nga magresulta sa kamatayon ni Satanas ang gitagna 
pinaagi sa simbolikanhong pinulongan diha sa Pinadayag 19: 11-21. Ang 
Daang Testamento naghisgot usab niini nga panahon: “Himoa nga ang 
mga balaan sa pagdaug sa himaya: ... Itugot nga ang hataas nga mga 
pagdayeg sa Dios anha unta sa ilang mga baba, ug sa usa ka espada nga 
duruhay sulab, sa ilang kamot; Aron sa pagpanimalus sa mga nasud, Ug 
sa mga silot diha sa ibabaw sa mga katawohan; Aron sa paggapus sa ilang 
mga hari sa mga talikala, ug sa ilang mga harianon sa mga talikala nga 
puthaw; Aron pagabuhaton kanila ang paghukom nga nahasulat: Kini 
mao ang kadungganan nga tanan niyang mga balaan. “(Sal 149: 5-9.) 
Sa Pinadayag 20: 1-3, atong mabasa ang resulta niini nga kulba-hinam 
nga bahin sa Panahon sa Kasamok: “Nakita ko usa ka manolonda [ang 
Cristo] nga nanaug gikan sa langit, nga may yawi sa kahiladman nga 
gahong, ug ang usa ka daku nga talikala sa iyang kamot. Ug gidakup niya 
ang dragon, kadtong daan nga bitin, nga mao ang Yawa ug si Satanas, ug 
gigapus siya sa usa ka libo ka tuig, ug gitambog siya ngadto sa bung-aw, 
ug gitakpan kini, ug gibutang sa usa ka patik sa ibabaw niya, nga siya dili 
na makapanglimbong pa sa mga kanasuran.”  

Sa diha nga si Satanas ug ang iyang panon sa mga mini nga profeta ang 
wala na tugoti sa “paglimbong sa mga nasud,” ang gingharian sa Diyos, 
ilalum sa pagmando ni Kristo, ang pagatukoron sa yuta. Adunay daghan 
nga mga talagsaon nga mga tagna ang gisulti niini nga panahon. Usa 
na niini mao ang sa Isaias 25: 6-9, nga mabasa: “Siya laglagon niining 
bukira [gingharian] sa nawong sa tabon gisalikway sa ibabaw sa tanan 
nga mga katawohan, ug ang pandong nga nabuklad ibabaw sa tanan nga 
mga nasud.” Ang “tabon” sa pagkakaron sa ibabaw sa tanan nga mga 
katawhan ug “tabil” sa tanan nga mga nasud mao ang ang pagkawalay 
alamag, patuotuo, ug pagduhaduha nga si Satanas ang namugna ug 
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nagpasiugda ug mga paagi aron sa paglimbong sa katawhan. Apan, nag-
ingon ang manalagna nga ang Ginoo mao ang motangtang  niini nga mga 
tabon sa limbong ug sayop.  

Ang Diyos, nga namulong pinaagi ni Propeta Jeremias, nagpatin-aw 
kon sa unsang paagi ang katawhan tudloan sa gingharian: “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 ang tagsatagsa ka 
tawo sa iyang isigkatawo, ug ang tagsatagsa ka tawo sa iyang igsoon nga 
lalake, nga nagaingon: Ilhon mo si Jehova: kay silang tanan managpakaila 
kanako, gikan sa labing diyutay kanila ngadto sa labing daku kanila, 
nagaingon si Jehova.”- Jer.. 31: 33,34  

Sa pagkatinuod, nianang daku ug mahimayaon nga adlaw adunay usa 
ka atabay sa tubig. Kini mahimong usa ka “putli nga suba sa tubig sa 
kinabuhi, matin-aw ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Diyos 
ug sa Cordero. Sa taliwala ... niini, ug sa ibabaw sa bisan asa nga dapit 
sa kilid sa sa suba,” mao ang “kahoy sa kinabuhi, ... ug ang mga dahon 
sa kahoy” alang sa “pag-ayo sa mga nasud.” Ang tanan sa katawhan ang 
gidapit sa ilimnon niining putli nga tubig: “ang Espiritu ug ang Pangasaw-
onon nagaingon: Umari ka. Ug siya nga nagapatalinghug ingon: Umari 
kamo. Ug siya nga mao ang giuhaw moabut. Ug bisan kinsa nga, himoa 
nga siya sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.”- Pinadayag 22: 1,2,17     ■
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SA PANGBUKAS NGA BERSIKULO sa 
atong leksyon karon, si Jesus miingon sa iyang 
mga tinun-an, “Kini mao ang imposible apan 
sa paghimog sala magaabut: apan alaut ngadto 
kaniya, nga pinaagi kaniya moabut sila” (Lucas 
17: 1) Ang “mga sala,” ang anaa na karon nga 
panahon tungod kay si Satanas mao man ang 
prinsipe niini nga kalibutan. Ang kadaghanan 
sa mga katawhan ang anaa ubos sa iyang 
impluwensya-nabutaan sa sayop, patuotuo, ug 
nagahimo sa sala.-Efe. 2: 2; II Cor. 4: 4   

Si Jesus nagpasidaan nga ang pipila, ubos sa impluwensya ni Satanas, 
ang motuyo sa pagsulay sa paglit-ag sa iyang mga sumusunod. Siya 
miingon mahitungod sa maong tawo nga mas maayo pa nga ang usa ka 
“galingan nga bato ang ibitay sa iyang liog, ug siya itambog ngadto sa 
dagat.” (Lucas 17: 2) Ang malumos sa dagat nagpasabot sa pagkawala sa 
kinabuhi karon, apan dili ang oportunidad alang sa umaabot nga kinabuhi 
sa gingharian ni Kristo. Apan, sa mga tawo nga nagtuyo sa paglutos sa 
mga sumusunod sa Ginoo ug nagtinguha sa pagpabalik kanila gikan sa 
pagsunod sa pagkamatarung, sa pagbalit-ad sa ilang mga kaugalingon nga 
tanlag ug sa ingon magpaubos sa ilang kaugalingon, kini sila mag lisod 
sa paguyon sa kahimtang sa gingharian, sa panahaon nga sila banhawon 
gikan sa lubnganan.  

Sa bersikulo 3 sa atong leksyon, gipakita ni Jesus ang kamahinungdanon 
sa paghinulsol ug sa kalooy. “Kon ang imong igsoon makasala batok 
kanimo, badlongon mo [tambagi] siya; ug kong siya maghinulsol [hunahuna 
sa lahi nga paagi, o reporma], pasayloa siya.” Kita nagkinahanglan sa 
tanan nga kalooy sa Diyos, tungod kay kita dili hingpit. Bisan pa niana, 
kita kinahanglan gayud nga “mareporma” ang atong mga hunahuna, mga 
pulong, ug mga lihok, ug dad-on kini ngadto sa pagkamasulundon sa 

Yabeng Bersikulo: 
“Ang mga apostoles 

miingon sa Ginoo, 
Dugangi ang among 

pagtoo.”

—Lucas 17:5

Piniling Kasulatan:

Lucas 17:1-10

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 1, 2016

Nitubo nga Faith
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mga baruganan ug mga sumbanan sa Diyos hangtod sa atong mahimo.

Ang mga tinun-an nakaamgo kon unsa kalisod ang paggamit niini 
nga mga leksyon diha sa ilang mga personal nga kinabuhi. Sama sa 
gipahayag sa atong Yabeng Bersikulo, sila mihangyo ni Jesus, “Dugangi 
ang among pagtoo.” Ang iyang tubag niini nga pangutanan ang  hilabihan 
gayud nga wala masabut sa kadaghanan. Siya miingon, “Kon kamo may 
pagtoo nga ingon sa usa ka lugas sa mostaza, magaingon kamo niining 
kahoyng sicomoro: Maibut ka sa gamut, ug matanum ka sa dagat; ug kini 
mosugot kanimo.” (bers. 6) Dayag nga dili gusto ni Jesus nga ang iyang 
mga sumusunod litiral nga magsugo sa kahoy nga sa milagrosong paagi 
pagalukaton ug igasalibay ngadto sa dagat. Hinunoa, ang leksyon mao 
nga kita magbaton ug hingpit nga pagsalig diha sa mga panudlo ug mga 
saad nga gihatag kanato diha sa Pulong sa Diyos. Busa, kinahanglan nga 
kita mopaddayon uban sa “kahoy-nagalihok”  nga pagtuo, sa pagdawat 
sa tanan nga mga saad diin ang Diyos nagpasalig kanato diha sa iyang 
Pulong. 

Ang buhat sa grasya sa Diyos diha sa atong kinabuhi maoy usa ka pabor 
para kanato, ug ang atong pagkamasulundon ngadto sa iyang mga sugo 
maoy alang sa atong pagtubo ug paglambo. Ang bisan unsang pag-alagad 
nga atong igahatag alang sa Ginoo maoy usa ka pribilehiyo. Kon atong 
gibuhat ang tanan nga gisugo kanato, dili kita makapasigarbo. Ang labing 
maayo, nag-ingon si Jesus, “kita mapuslanon nga mga sulugoon,” tungod 
kay ato lamang gibuhat ang atong moral nga obligasyon. (bers 10) Ang 
Diyos tingali mas daling makahimo sa iyang buhat sa laing paagi. Siya 
sa paggamit sa laing tawo, o sa mga anghel, o sa uban nga mga tagana sa 
iyang halapad nga gingharian. Walay usa kanato nga mao ang importante 
sa buhat sa Dios. 

Busa, ang kahigayonan sa pagsulod sa ubasan sa Ginoo ug ang paghago 
niina alang lamang sa kaugalingon natong kaayohan. Ang maong pag-
alagad naghatagkanato  ug kalipay ug mga panalangin. Dugang pa, kini 
nagdala kanato sa pipila ka mga kasinatian nga gikinahanglan sa atong 
espirituhanong kalamboan. Hinaut nga ang Ginoo motabang sa matag 
usa kanato samtang kita maningkamot sa pagpalambo sa atong pagtuo 
diha kaniya ug sa tanan niyang mga saad.           ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Mayo 8, 2016

Mapasalamatong Pagtoo

SA KAPANAHONAN SA BIBLIYA,             
ang mga sanglahon giisip nga mga sinalikway.  
Ang sanla, niadtong panahona, usa ka sakit 
nga walay kaayohan, ug giisip nga mananakod 
kaayo. Tungod sa usa ka hinay-nga nagtubo 
nga matang sa bakterya, kini moresulta ug 
grabe nga, modaot sa hitsura sa panit ug ingon 
man ugat. Kini usab mahimong, makapabakol 
o makapabuta. Ubos sa Balaod sa Judio, ang 
mga sanlahon magpabilin nga linain. (Lev. 
13:46) Dili sila makahimo sa pangita ug 
panginabuhian ug nagsalig lamang sa ilang 
pamilya, o pinaagi sa kalooy sa ilang mga 

higala o mga dumuloong.  

Sa atong leksyon, samtang nagsingabot si Jesus sa Jerusalem pinaagi 
sa Samaria ug sa Galilea, may napulo ka sanglahon sa daplin sa dalan. Sa 
diha nga sila nakadungog nga si Jesus nga Nazaretnon milabay, gilayon 
sila mitawag kaniya sa makusog nga tingog taman sa ilang mahimo. 
Kasagaran, ang mga hangyo sa usa ka sanlahon mao ang salapi, apan 
niini nga higayon “Magtutudlo, kaloy-i kami.” - Lucas 17: 11-13  

Sa tubag sa ilang pagtu-aw, si Jesus miingon sa napulo ka mga sanglahon, 
“Lumakaw kamo ug magpakita sa mga sacerdote.” (bers 14) Sumala sa 
kahikayan sa Diyos sa mga Judio ubos sa ilang Balaod sa Pakigsaad, ang 
mga pari ang maghukom sa mga sanglahon, sa pagtino kon tinood ba o 
dili nga ang ilang sakit sanla, o kon ang usa ka tawo mahinlo. (Tan-awa 
sa Levitico kapitulo 13 ug 14) Ang panudlo ni Jesus nagpasabot sa usa ka 
posibilidad sa pag-ayo, nga nagpasabot nga sa diha nga sila makaabot na 
ngadto sa mga sacerdote, sila igapamahayag nga mahinlo. 

Ang napulo ka mga sanglahon nagpakita sa ilang pagtuo, ug imbes nga 

Yabeng Bersikulo: 
“Usa kanila, sa iyang 

pagkakita nga siya 
maayo na, mibalik 

ug sa ma-kusog nga 
tingog nagdayeg sa 

Diyos.”

—Lucas 17:15

Piniling Kasulatan:

Lucas 17:11-19
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mangalyup nga ayuhon dayon, sila yano nga misunod lamang sa sugo ni 
Jesus. Samtang sila naglakaw padulong ngadto sa mga sacerdote, ilang 
nakita ang ilang mga kaugalingon nga nangaayo. Unsa ka dinalian  nga 
sila makaadto sa mga sacerdote aron makita ang ilang mga kaugalingon 
ug ipahayag nga mahinlo, aron sila sa katapusan tugotan sa pagbalik 
ngadto sa ilang mga pamilya ug mga higala. 

Human ipahayag nga mahinlo, ang usa sa mga kanhi sanglahon ang 
mibalik kang Jesus, mihapa sa iyang mga tiil, sa paghimaya sa Diyos, 
sumala sa gipahayag diha sa atong Yabeng Bersikulo. Siya usa ka 
Samarianhon, usa ka grupo kinsa ang mga Israelinhon kasagaran wala 
makig-lambigit. (Juan 4: 9Gihatagan ni Jesus ug pagtagad ang kamatuoran 
nga usa lamang sa napulo  ang mibalik aron sa pagpasalamat kaniya. 
Apan, niadtong usa ka tawo siya miingon, “Tumindog ka, lumakaw ka 
sa imong dalan: ang imong hugot nga pagtuo nakahimo kanimo nga bug-
os.” - Lucas 17: 17-19  

Sa Bibliya, ang sanla nagsimbolo sa sala. Ang napulo ka mga sanlahon 
sa daghang mga paagi nahisama sa nahulog nga kaliwat sa katawhan, nga 
daghan kanila ang nakaamgo sila mahugaw ug misinggit ngadto sa Ginoo 
alang sa paghinlo, pag-ila sa iyang pagkadaku, ug sa gahum isip Anak sa 
Diyos. (Efe 1: 7.; Col. 1:14) Daghan ang nagpahayag sa Ginoo sa ilang 
tinguha alang sa kapasayloan sa mga sala, apan samtang nanglabay ang 
sa panahon nalimot sila sa ilang mga pribilehiyo nga miresulta sa maong 
panalangin. Pipila lang sa pagkatinuod ang nakahinumdom sa ilang 
mga pag-ampo ngadto sa Ginoo alang sa kalooy, ug busa nahikalimot 
sa paghimaya sa Diyos diha sa ilang adlaw-adlaw nga mga kalihokan sa 
kinabuhi.   

Ang Samarianhon sa atong leksyon ang maayong nagrepresentar sa 
gamay nga klase nga mapasalamaton nga mga sumusunod sa Ginoo diin 
uban sa pagpasalamat ug hugot nga pagtuo, nagapangita sa paghatag 
kaniya sa himaya diha sa ilang mga pulong, mga hunahuna ug mga 
buhat. Ang langitnong tawag nining Panahon karon sa Ebanghelyo mao 
ang pagpangita ug pagpalambo sa mga pipila nga maoy maglangkob sa 
Pangasaw-onon nga  klase, ang mahimong kauban ni Jesus diha sa iyang 
gingharian. Hinaot ang matag usa kanato magpadayon sa pagpalambo, 
uban sa pagpasalamat, hugot nga pagtuo diha sa atong Langitnong 
Amahan ug sa iyang hinigugma nga Anak, si Kristo Jesus, sa mas labaw 
pa nga pagpadapat sa mga panudlo ug prinsipyo sa Ginoo diha sa atong 
adlaw-adlaw nga paglakaw.             ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 15, 2016

Mapaubsanon nga Pagtoo

SI JESUS MISUGILON sa usa ka sambingay 
aron sa pagtambag sa mga tawo nga nagtoo 
nga sila mga matarung, ug nagtan-aw sa uban 
nga ubos kanila. Siya miingon, “duha ka tawo 
ang  mitungas ngadto sa templo aron sa pag-
ampo; ang usa Fariseo, ug ang usa tigpaningil 
sa buhis. Ang Fariseo mitindog ug nag-ampo 
sa mosunod; Nagapasalamat ako kanimo, Oh 
Diyos, nga ako dili sama sa ubang tawo nga, 
mga kawatan, salbahis, ug imoral, o bisan 
sama sa tigpaningil sa buhis. Kaduha sa usa ka 
semana ako magpuasa; sa tanan nako nga kita 
ako gabayad ako sa ikapulo”- Lucas 18: 9-12

Sama sa gipahayag sa atong Yabeng 
Bersikulo, ang taxgatherer-o “maniningil sa 
buhis”-lahi ang pagbati. Wala niya makita ang 
iyang kaugalingon nga angayan sa  pagtan-aw 
sa langit, apan yano lamang nga nangamuyo 
sa kalooy sa Diyos. Gitapos ni Jesus ang 

sambingay sa pag-ingon nga kini nga tawo ang “mipauli nga gidawat sa Diyos 
kay sa niadtong Fariseo; kay ang tanan nga nagpataas sa iyang kaugalingon 
ipaubos, ug siya nga magapaubos sa iyang kaugalingon ang ipataas.”- bers. 14 

Gikan sa panglantaw sa Diyos, ang mga lalaki diha sa sambingay mga 
makasasala ug nagkinahanglan sa kapasayloan. Ang Fariseo misalig sa iyang 
kaugalingon nga mga buhat ug wala mangayo sa kapasayloan niini, samtang 
ang maniningil sa buhis nakaamgo sa iyang kahimtang ug nag-ampo alang 
sa kalooy. Sa panahon ni Jesus, ang mga Pariseo mao ang usa ka inila nga 
relihiyosong grupo nga nagtahud sa Balaod ug nagtudlo niini ngadto sa 
mga tawo. Apan, pinaagi sa mga nagkalain-laing mga sambingay, si Jesus 
nagpunting nga kadaghanan  kanila ang relihiyon usa lamang ka pakitang 
tawo, ug ang pagbantay sa mga Balaod maoy usa lamang sa pagpakita sa 

Yabeng Bersikulo:  
“Apan ang maniningil 

sa buhis nga nagtindog 
nga nagpalayo, wala 

gani mopayahat 
sa iyang mga mata 

ngadto sa kahitas-an, 
hinonoa nagpanampok 

siya sa iyang dughan 
ug nagkanayon, `O 

Dios, kaloy-i ako nga 
makasasala!`”

—Lucas 18:13

Piniling Kasulatan:

Lucas 18:9-14
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ilang  pagkamasulundon, nga wala magagikan sa ilang mga kasingkasing.   

Daghang mga Fariseo nga may ubos ang pagtan-aw  sa mga maniningil sa 
buhis, nga naglikay sa pakig-uban kanila. Gisaway nila si Jesus sa pagkaon 
uban kanila ingon man niadtong miangkong  makasasala. (Lucas 5:30) Si Jesus 
wala motan-aw panagway sa gawas, apan sa sulod sa kasingkasing. Wala siya 
mahigugma sa mga maniningil sa buhis tungod kay sila mga makasasala, ni 
mouyon sa mga Fariseo tungod kay nagbantay sa Balaod. Dili nato sabton nga 
ang Diyos labaw nga mahimuot sa mga tawo nga nagpuyo diha sa sala kay sa 
mga tawo nga naningkamot sa pagpuyo nga uyon sa iyang Balaod. Hinunoa, 
ang leksyon nga kinahanglan natong bantayan kanunay sa attong  hunahuna 
mao nga kitang tanan nakabsan sa kahingpitan ug kinahanglan ang kaluoy 
sa Diyos. Ang makasasala nga miila niini mao ang labaw nga makapahimuot 
sa Diyos, ug mas haduol sa kapasayloan, kay sa mas moral nga tawo nga 
napakyas sa pagtan-aw sa iyang kaugalingong mga sala ug mga kasaypanan.   

Kini nga kasaypanan sa mga Fariseo ang gihisgotan ni Jesus, nga nagaingon, 
“Sila nga mga bug-os nga wala magkinahanglan sa mananambal; ... Ako mianhi 
dili sa pagtawag sa mga matarung, kondili sa mga makasasala aron sa paghinulsol.” 
(Ber. 31,32) Si Jesus nagtinguha  sa pagkuha sa pagtagad diha sa kamatuoran 
nga ang mga Fariseo usab makasasala bisan tuod nga sila nag-angkon nga mga 
matarung. Sila mga dili hingpit ug makasasala, ug nanginahanglan sa usa ka 
Manluluwas. Bisan pa niana, sila wala sa kahimtang sa kasingkasing paghatag ug 
bili sa ilang panginahanglan ug sa pag-adto ngadto sa Ginoo alang sa kapasayloan

Ang duha ka mga klase ang gihulagway sa mga Kristohanon karon. Ang 
uban nagsalig sa ilang pagka miyembro sa simbahan ug sa pagtambong niini, 
mga buhat sa kaluoy, o kinatibuk-ang moralidad alang sa ilang kaluwasan, 
samtang gibalewala ang kamatuoran nga “ang tanan nakasala, ug nakabsan 
sa himaya sa Dios.” (Roma. 3:23) Ang ubang mga magtutuo, tingali dili 
mamatikdan, mas daling nakaila sa ilang kaugalingong mga kahuyang ug 
gikompisal kini, nidawat sa kapasayloan sa mga sala ug sa saad sa kinabuhi 
nga walay katapusan ingon nga takos nga gasa sa Diyospinasikad sa halad sa 
iyang bugtong Anak. (Efe 1:. 6,7) Busa, dili kita mosalig sa atong kaugalingong 
pagkamatarung, ni magatamay sa uban, apan magpadayon sa pagpalambo sa 
atong hugot nga pagtuo, uban sa pagpaubos sa kasingkasing     ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 22, 2016

Pagtoo Sama sa Gamay’ng Bata

ANG APOSTOLES NAKADUNGOG 
sa mga pagtulun-an ni Jesus mahitungod 
sa gingharian, ug natural nga nagsugod 
paghunahuna bahin sa dakong paglaum. 
Si Jesus sa dili madugay mahimo nga 
hari sa Israel, ug sila ang mahimutang sa 
pinasidungang  posisyon isip iyang mga 
kauban. Ila pa gani nga gidebatehan kon sa 
unsa nga posisyon sila mahimutang ug si 
kinsa kanila ang labing labaw. (Lucas 9:46) 
Si Jesus nagtinguha sa pagtudlo sa iyang 
mga tinun-an nga kini dili alang sa ilang 
kaugalingon kon dili ang pabor sa Diyos 
ngadto kanila. Sila makabaton sa espiritu 
sa pasalamat sa buhat sa grasya sa Diyos 

diha sa usa ug usa, diha sa pagkonsiderar sa usag usa ingon nga mga 
representante ni Jesus ug sa iyang Amahan sa langit.  

Sa diha nga ang mga bata gidala ngadto ni Jesus aron sa pagdawat 
sa iyang panalangin, ang mga tinun-an, nga mibati nga ang panahon sa 
Ginoo bililhon kaayo, nibadlong sa mga ginikanan. (Lucas 18:15) Apan, 
si Jesus mimando nga ang mga bata kinahanglan nga tugutan sa pag-adto 
kaniya. “Pasagdi [tuguti] ang mga bata nga moduol kanako, ug ayaw 
ninyo sila pagpugngi: kay ingon niana ang gingharian sa Diyos.” - bers. 
16 

Unya misulti si Jesus sa mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo. Uban 
niini nga pamahayag, iyang gikuha ang oportunidad sa pagtudlo sa iyang 
mga tinun-an sa usa ka importante nga leksyon. Ang uban kanila nagsugod 
sa pagbati usab nga sila lakip sa nagharing gingharian klase. Wala pa sila 
nakahibalo sa importante nga mga pagsulay nga gihatag ngadto sa mga 
tawo nga nagtinguha nga malakip nga takus nga maglingkod uban sa 

Yabeng Bersikulo: “Sa 
pagkatinuod, magaingon 

ako kaninyo, nga bisan 
kinsa nga dili modawat 

sa gingharian sa Dios 
maingon sa dinawatan sa 

gamayng bata, siya dili 
makasulod niini.” 

—Lucas 18:17

Piniling Kasulatan:

Lucas 18:15-17
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Manunubos sa iyang Mesiyanikong trono sa himaya, ug sa pag-apil uban 
kaniya sa pagpanalangin sa tanan nga mga kabanayan sa yuta. 

Ang Kasulatan nagpamatuod: “Ngadto kaniya nga makabuntog  ang 
ipalingkod ko uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab 
nakadaug, ug ako milingkod uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.” 
“Ang pagsulay sa inyong pagtoo, labi pang bililhon kay sa bulawan nga 
mahanaw, bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto 
sa pagdayeg, ug himaya, ug kadungganan, sa pagpadayag ni Jesukristo. 
“- Pinadayag 3:21; 1 Ped. 1: 7  

Ang leksyon nga gitinguha ni Jesus nga mapasabut sa iyang mga 
sumusunod mao nga sila dili makasulod ngadto sa gingharian gawas kon 
sila mga bata, matudloan, ug masaligon. Ang mga anak nga natudloan ug 
maayo ang mga masulundon ug may bug-os nga pagsalig diha sa kaalam 
sa ilang ginikanan ug pag-atiman alang kanila. Ingon man usab, ang tanan 
nga mahimong mga anak sa Diyos kinahanglan nga maka kab-ot niini nga 
sama nga kahimtang sa kasingkasing. Sa laing higayon, nangutana ang 
mga tinun-an ni Jesus, “Kinsa ang labing dako sa gingharian sa langit?” 
Ang  Magtutudlo mitawag sa usa ka gamay nga bata ngadto kanila, ug 
miingon, “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  

Isip mga sumusunod ni Jesus, kita dili mga anak sa diwa sa pagsabot 
o kalamboan sa kinaiya. Si Apostol Pablo misulat, “ayaw na kamo 
pagpakabata sa inyong pamuot...... apan sa panimuot magpakahamtong na 
kamo.” (I Cor 14:20.) Mao nga, kita kinahanglan gayud nga makadawat 
sa mensahe sa gingharian uban sa pagpaubos ug sa kayano, ingon nga 
mga anak, apan motubo sa pagsunod sa pagkahamtong diha kang Cristo.  

Kadtong gitawag karon aron sa paglingkod uban kang Kristo sa iyang 
trono sa tukma nga panahon kinahanglan nga “managpasakop nga 
misinugtanon ug managsul-ob sa pagpaubos alang sa usa ug usa,  kay 
ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon, ug nagahatag sa grasya sa 
mga mapaubsanon.” (1 Ped. 5: 5) “Salig kang Jehova uban sa tibuok nga 
kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa 
tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga 
alagianan.”--- Prov. 3: 5,6        ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 29, 2016

Malipayong Pagtoo

SAMTANG NAGPANAW PADULONG 
SA JERUSALEM, diin siya patyon sa 
dili madugay, si Jesus miagi sa siyudad sa 
Jerico. Ang naglibot nga yuta tabunok ug 
mabungahon, ug isip resulta  dagkong buhis 
ang nakolekta niini nga dapit. Samtang si 
Jesus misulod sa Jerico, “dihay usa ka tawo 
nga ginganlan ug Zaqueo, ... pangulo sa 
mga maniningil sa buhis, ug siya dato.” - 
Lucas 19:2

Si Zaqueo usa ka Judio, ug usa ka maniningil sa buhis alang sa gobyerno 
sa Roma. Niadtong mga adlawa, ang mga maniningil sa buhis mao usab 
ang tigbanabana [tasador], ang maghukom kon pila ang angay bayaran sa 
matag tawo. Kadaghanan sa mga maniningil sa buhis ang nagpahimulos 
sa ilang posisyon ug gahum, ug nagpasobra sa pagpaningil o nidawat 
ug mga suborno, nga sa ingon nakadugang sa ilang mga personal nga 
bahandi. Mao nga sila, gitamay ug giisip nga usa ka daotang grupo sa 
mga tawo. Si Zaqueo mao ang “punoan sa mga maniningil sa buhis,” nga 
lagmit siya adunay mga pipila ka maniningil ilalum kaniya sa pagtabang 
niini nga buhat.  

Si Zaqueo “nagtinguha sa pagtan-aw kang Jesus,” ug sa pagpakigsayod 
kon kinsa siya, apan dili makahimo sa pagbuhat tungod sa bagang panon 
sa katawhan, ug “tungod kay siya gamay ang gidak-on.’ Siya midagan sa 
unahan ug ‘misaka sa usa ka kahoyng sicomoro” aron makakita kangg 
Jesus sa iyang paglabay. “Sa pag-abot ni Jesus sa maong dapit, siya 
mihangad ug nakita siya ug miingon kaniya: Zaqueo, pagdali, ug kanaug; 
kay karong adlawa kinahanglan ako sa imong balay.” Kini maoy usa ka 
dakong dungog nga wala damha ni  Zaqueo. “Siya nagdali ug nanaug,” 
midawat kang Jesus nga malipayon. (Ber. 3-6) Si Zaqueo sa walay 
duhaduha natingala sa dihang gitawag siya ni Jesus sa iyang ngalan. 

Yabeng Bersikulo: “ 
Kay ang Anak sa Tawo 

mianhi sa pagpangita ug 
pagluwas sa nawala.”

—Lucas 19:10

Piniling Kasulatan:

Lucas 19:1-10
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Tingali si Jesus nakadungog sa panon sa katawhan nga nagyagayaga ug 
nagkatawa niining mubo, dato nga maniningil sa buhis, diha sa iyang 
talagsaon nga pagsaka sa kahoy.  

Sa dihang nakita sa mga tawo ang nahitabo, “silang tanan 
nanagbagutbot,” nga niakusar kang Jesus nga mahimong bisita sa “usa 
ka tawo  nga makasasala.” Si Zaqueo miingon kang Jesus, “katunga sa 
akong kabtangan ihatag ko sa mga kabus; ug kong ako nakalimbong sa 
bisan unsa gikan sa bisan kinsa nga tawo pinaagi sa bakak nga sumbong, 
ibalik ko kini kaniya sa upat ka pilo.” (ber. 7,8) Si Jesus nahibalo nga 
si Zaqueo haduol na sa hustong tinamdan sa kasingkasing kay sa mga 
tawong nagpatoong  matarung nga nagsaway kaniya. 

Ug unya si Jesus miingon, “Kining adlawa ang kaluwasan moabut 
ngadto sa balay; sanglit siya usab mao ang usa ka anak ni Abraham.” 
Ang  kasingkasing ni Zaqueo misugod na sa pagbiya gikan sa sala ug 
sa kahakog, ug karon gitumong ngadto sa Diyos ug sa pagkamatarung. 
Sa susama, ang kaluwasan nahiabut na niining Panahon sa Ebanghelyo 
ngadto sa tanang mga espiritohanong binhi ni Abraham-sa mga tawo nga 
naghinulsol sa ilang mga sala ug mosulod sa panag-uyon uban sa Ginoo, 
ug naninguha sa paglakaw sumala sa iyang dalan. “Samtang kini nga 
mga dagko nga mga saad maanaa kanato, mga hinigugma, hinloan ta 
ang atong kaugalingon gikan sa tanan nga mga butang nga makahugaw 
sa bisan unod o sa espiritu; atong ipahingod nga  bug-os sa balaan nga 
pagtahud alang sa Diyos.”- II Cor. 7: 1

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpunting sa usa ka importante nga 
kamatuoran. Tungod sa pagkadili-masinugtanon ni Adan, ang tawhanong 
kahingpitan ug ang kinabuhi nga dayon ang “nawala” alang kang Adan 
ug sa tanan nga iyang kaliwat. Si Jesus mianhi “sa pagpangita ug sa 
pagluwas” sa nawala pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi nga “usa 
ka lukat alang sa tanan.” Sa “tukma nga panahon,” ang matag sakop sa 
kaliwatan ni Adan, human nga banhawon gikan sa mga patay, ang dalhon 
ngadto sa usa ka “kahibalo sa kamatuoran” ug hatagan sa usa ka bug-os 
nga oportunidad sa pagbalik ngadto sa Diyos. (1Tim 2: 3-6.) Ang hugpong 
nga pulong “Anak sa tawo” diha sa atong Yabeng Bersikulo mao ang usa 
ka titulo nga nagtawag  sa atong pagtagad ngadto sa dakong pagpadayag 
sa pagkamapainubsanon sa bugtong Anak sa Diyos, nga mianhi sa yuta 
aron mahimong Manunubos sa katawhan. Unsa kamalipayong  pagtuo 
ang kinahanglan nga maato!        ■
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