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Ang Halawom nga Bahandi sa 
Kahibalo sa Diyos

Pipila ka oras sa wala pa si Jesus ilansang 
sa krus, siya miingon sa iyang Langitnong 
Amahan, “Kini mao ang kinabuhi nga walay 
katapusan, aron sila makaila unta kanimo nga 
mao ang bugtong tinuod nga Diyos, ug kang 
Jesukristo, nga imong pinadala.” (Juan 17: 3) 
Kini naghatag sa hustong pagsabot sa Diyos ug 
ni Jesus nga mahinungdanon alang niadtong  
mga tawo nga naningkamot sa pag-angkon sa 
kinabuhi nga dayon pinaagi sa probisyon sa 
Amahan diha sa gasa sa iyang hinigugma nga 
Anak. Tungod kay sa pagkatinuod dili nato 

makita ang Diyos, ang atong kahibalo sa kaniya nag-agad sa pagpadayag 
nga iyang gihimo sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang Pulong. Busa, 
ang makugihon nga pagtuon sa Kasulatan ang importante alang sa 
tanan nga gusto nga mahibalo sa tinuod nga Diyos, ug magtinguha nga 
mahiuyon diha kaniya.

Daghan ang nag-ingon nga responsibilidad sa ilang ministro, pastor, o 
pari nga makaangkon ug pagsabot sa Kasulatan, ug sa paghatag sa ilang 
gituohan nga gikinahanglan sa mga tawo. Apan, kini, wala mahiuyon sa 
daghan nga mga pamahayag sa Biblia, nga-awhag sa matag Kristohanon 
sa “pagtuon” ug sa “pagpangita” sa Pulong aron nga siya unta makabaton 
sa kahibalo sa Diyos nga maoy importante aron kahimot-an niya. (II Tim 
2:15; Juan 5:39; Prov. 2: 3-5.) Kalagmitan, kini nagtumong lamang sa 
mga panalangin nga naghulat sa mga makasasala sa tiilan sa krus, ug 
wala magdasig sa mga magtutuo sa pag-angkon sa usa ka mas lawom nga 
kahibalo sa Diyos nga maoy resulta gikan sa usa ka komprehensibo nga 
pagsabut sa iyang plano sa kaluwasan. 

Importante usab nga maglikay sa panglantaw niadtong mga tawo 
nga nangita sa pag-angkon sa daghan nga kahibalo, apan kansang 

“ O ang kahilabihan 
gayud sa kadagaya 
ug sa kaalam ug sa 

kahibalo nga iya 
sa Dios! Pagkadili 
matugkad sa iyang 
mga paghukom ug 

pagkadili matukib sa 
iyang mga paagi!” 

—Roma 11:33
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mga paningkamot moresulta lamang sa pag-usbaw sa intelektuwal nga 
pagsabut. Kon kita maghunahuna sa kahibalo diha sa husto, isip paagi 
diin ang Diyos nagpadayag sa iyang kaugalingon ug modasig sa atong 
debosyon ngadto kaniya, dili pwede nga hatagan ug importansya ang 
posisyon sa atong mga kasingkasing ug mga kinabuhi. Bisan pa niana, 
kon dili nato tan-awon ang kahibalo niini nga pamaagi, ang pagpangita 
niini ang magdala kanato nga mobati nga labaw sa uban sa espirituhanon. 
Maghimo kini nga ang kahibalo anaa sa ulo imbes kay sa kasingkasing

Ang Bag-ong Testamento naghisgot sa “lawom nga mga butang sa 
Diyos,” “gatas,” “lig-on nga kalan-on,” ug ang “misteryo” sa Diyos uban 
sa paghisgot sa pipila ka bahin sa atong kahibalo kaniya. (I Cor 2:10; Heb 
5:. 13,14; ako Ped 2:.. 2; Col. 1: 26-28; 2: 2) Kini nga mga hugpong sa 
mga pulong nasaypan sa pagsabot, bisan tuod nga tingali sila sinsero sa 
ilang mga panglantaw ug pagsabot niini. Mao nga importante gayud nga 
atong susihon ang kahulogan niini sa mas lawom nga detalye.  

ANG KAYANO SA EBANGHELYO
Walay gisugyot diha sa Bibliya nga kadto lamang nga adunay dako 

ug hataas nga salabutan ang makasabut sa mahinungdanon nga mga 
kamatuoran sa plano sa kaluwasan sa Diyos, ni ang  Kasulatan nag-ingon 
nga ang espesyal nga espirituhanong mga hiyas gipanag-iya niadtong uban 
nga dili mahimo sa “anaa sa ubos nga ranggo” sa katawhan sa Ginoo. Si 
Pablo nagtambag kanato sa pagpadayon diha sa “kayano nga anaa kang 
Kristo,” ug nagpasidaan batok sa “gikuha ... ngadto sa laing Maayong 
Balita.” (II Cor. 11:3; Gal. 1:6,7) Ang sukaranan nga kamatuoran sa 
plano sa Diyos, ingon man sa mga sumbanan sa pagkamatarung ug sa 
espirituwal nga pagtubo nga naglambigit niini,  mao usab ang alang sa 
tanan nga mga konsagradong  magtutuo. Kini mao ang mga “lawom 
nga mga butang sa Diyos,” ug masabtan sa tanan nga gitawag sa lumba 
“ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Diyos diha kang Cristo 
Jesus.” - Filipos 3:14    

Dili nato angay isalikway ang kamahinungdanon sa bisan unsa nga 
kamatuoran nga anaa sa Pulong sa Diyos. Ang dakong kamatuoran sa 
balaan nga gugma, ug sa pribilehiyo sa atong kalamboan ngadto sa 
kinaiya sa dagway sa Diyos ug ni Cristo, mao ang importante kaayo. 
Ang mga matang ug mga hulagway sa Daang Testamento, nga gigamit 
aron sa pagdugang sa pagdan-ag sa plano sa Diyos, mao ang hilabihan 
gayud kabililhon sa atong pagtubo diha sa kahibalo. Daghan usab nga  
mga propesiya ang gibutang sa Bibliya alang sa atong espirituwal nga 
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pagpalig-on, ingon usab sa nagkalain-laing mga bahin sa panahon nga 
may kalabutan sa plano sa kaluwasan. Ato kini tanang gamiton alang 
sa pagpalig-on sa atong hugot nga pagtuo, ug sa pagtubo diha sa grasya 
ug kahibalo. Himoa nga walay usa kanato nga mahimong mawad-an sa 
kadasig, apan, pinaagi sa sayop nga pangagpas nga adunay pipila ka mga 
“lawom nga mga butang” sa Pulong nga dili nato makaya sa pagsabot, 
ug nga ang Diyos nagbuot nga kini masabtan lamang sa pipila lamang sa 
iyang mga katawhan.   

Sa atong pakig-ambitay sa usa’g usa atong makadiskobre nga dunay 
pipila ka panglantaw ug mga detalye sa kamatuoran nga daw dili 
masabtan ug hatagan ug bili sa kadaghanan. Sa maong sitwasyon, tingali 
mas maayo nga mangutana kita niini nga mga butang ngadto sa atong 
mga kaigsoonan, tungod kay ang kakulang sa pagsabut sa atong gisulti 
ang magpakita nga ang maong mga punto dili mahinungdanon alang sa 
pagka-matinud-anon nga anak sa Diyos. Sa pagkatinuod, dili gayod kita 
angay magtoo nga ang gipaboran kita sa Ginoo uban sa espesyal nga  
pagsabot sa pipila ka bahin sa iyang Pulong nga dili makaya pagsabot  sa  
uban natong mga kaigsoonan. Ang dakung kamatuoran nga gihisgotan 
sa Bibliya nga mao ang “lawom nga mga butang sa Diyos’ -nga diha 
sa Gregong teksto nagpasabut nga “halawom” –maoy prangkang 
paghulagway sa mga bahin sa plano sa Diyos. Kini mao ang angay nato 
damhon, tungod kay ang Diyos mao ang tagsulat sa maanindot nga plano 
sa kaluwasan nga pinaagi niini iyang gipadayag ang iyang gugma. Kini 
mao ang “kayano nga anaa kang Kristo.”  

LANDONG SA MGA BUTANG NGA UMALABOT
Sa pagsulat ni Pablo kabahin sa Tabernakulo didto sa kamingawan ug 

ang mga nalambigit niini nga mga serbisyo, siya naghisgot kanila ingon 
sa usa ka “landong” sa “langitnong mga butang” ug sa “maayo nga mga 
butang nga moabut.” (Heb 8: 5; 10: 1.) Sa niini nga mga “landong,” ang 
pipila ka mga kamatuoran sa plano sa Diyos ang gihulagway, ug tin-
aw nga gitiman-an nga mao diha sa Bag-ong Testamento. Sa diha nga 
kini masabtan, kini makatabang kanato sa pagpasalamat sa katahum 
ug kayano sa Kamatuoran labaw pa sa atong gibuhat kaniadto. Posible 
hinoon, nga mahimong  masuhop ang atong  mga pagpaningkamot sa 
pagtino sa kahulogan sa tanan nga mga detalye sa mga landong hangtod 
nga ang mawad-an sa pagtan-aw  sa mga gitagana nga katuyoan sa “mga 
kamatuoran” diin sila gihulagway. Dinhi usab, dili kita mag-ingon nga 
kinahanglan gayud nga makahimo kita sa pagpatin-aw sa kahulogan sa 
matag detalye nga gihatag mahitungod sa Tabernakulo o sa ubang mga 
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landong sa Daan nga Testamento aron masabtan ang “lawom nga mga 
butang sa Diyos

Isip mga konsagradong magtutuo, mahimong kita  labi labi pang dalhon  
diha sa paghatag ug bili sa panahon nga bahin sa plano sa Diyos, o ang 
mga detalye sa daghang propesiya nga makita sa tibuok Pulong sa Diyos. 
Mahimong kita mogahin ug daghang panahon ug maghimo ug  dakong 
paningkamot sa pagsabut ug pagpatin-aw sa kahulogan sa makuti nga 
mga detalye niini nga mga propesiya. Samtang ang maong mga pagtuon 
sa Pulong sa Dios maayo, mahimong mobati kita nga si kinsa kadtong  
dili hingpit nga mouyon sa atong mga pagtoon o wala makig-ambit sa 
atong kadasig sa mga detalye, kulang sa pagpasalamat ug paghatag ug 
bili sa “lig-on nga kalan-on” sa Bibliya.  

LABAW PA KAY SA GUGMA UG PAGKAMAHINALARON
Sa laing bahin, ang uban moingon tingali nga  ang debosyonal nga mga 

kamatuoran mao ang “lawom nga mga butang sa Diyos” ug “lig-on nga 
kalan-on” sa Pulong. Sa pagkatinuod, “ang Diyos mao ang gugma,” ug 
ang mga maanindot nga probisyon nga iyang gihimo pinaagi kang Cristo 
ang nagdasig kanato sa paghigugma kaniya ug sa paghalad sa atong 
mga kinabuhi ngadto sa iyang pag-alagad. (Juan 4: 8-10) Ang hugot 
nga pagtuo diha sa Diyos ug sa iyang mga saad mahinungdanon aron 
sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagdebosyon, ug ang Kasulatan nag-awhag 
kanato sa pagdugang sa atong hugot nga pagtuo sa nagkalain-laing mga 
hiyas sa kinaiya. (II Pedro 1: 5-7.) Kini nga mga kamatuoran sa Bibliya 
importante, apan dili kinahanglan “lawom” kon isipon lamang kini nga 
mao. Ang pagsabut sa sukaranang mga doktrina sa plano sa Diyos-sa 
paglalang, sa pagkapukan, lukat, pagkabanhaw, ug sa pagpahiuli, sa 
paghingalan sa pipila-mao lamang, sa pagkatinuod, ang naghatag kanato 
sa abilidad sa pagkahibalo sa giladmon sa gugma sa Diyos ug sa bug-os 
nga paghalad sa atong mga kaugalingon kaniya.  

Kon walay pagsabut sa doktrinal nga basehan sa gugma sa Diyos, 
ug ang atong relasyon ngadto kaniya base sa pundasyon niini nga 
mga kamatuoran, atong makaplagan ang atong kaugalingon sama sa 
kadaghanan nga nag-angkong mga Kristohanon. Kadaghanan nag-angkon 
nga mitoo diha kang Jesus ug sa gugma alang sa Diyos, apan gamay 
lamang o walay nasayran  mahitungod sa kon unsa ang tinuod nga nahimo 
ni Jesus, ni ang basehan sa gugma sa Diyos. Mahimo kitang mogamit 
sa daghang mga maanindot nga mga pulong sa paghisgot sa balaan nga 
gugma, apan kulang kini sa Kasulatan giladmon kay sa deklarasyon ni 
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Jesus: “gihigugma sa Diyos ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang 
bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili 
may kinabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Sa susama, walay mga 
pulong nga mapadayag sa mas lawom nga pagbati sa atong pagpasalamat 
sa gugma sa Diyos kay sa niining yano nga pamahayag, “Kita  nahigugma 
kaniya, kay siya unang nahigugma kanato.”-1 Juan 4:19  

 “NGA NAGALABAW SA KAHIBALO”
Sa usa ka matahum, kinasingkasing nga hangyo sa pagsangpit alang 

sa mga kaigsoonan sa Efeso, si Pablo nag-ampo, “aron nga sumala sa 
kadagaya sa iyang himaya, itugot unta niya nga malinig-onan kamo 
sa gahum pinaagi sa iyang Espiritu diha sa kinasuloran sa inyong 
pagkatawo, ug aron si Cristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing 
pinaagi sa pagtoo; aron kamo, ingon nga mga pinagamut ug pinasukad 
diha sa gugma, makabaton ug gahum sa pagsabut uban sa tanang mga 
balaan, kon unsa ang gilapdon ug ang gitas-on ug ang kahabugon ug 
ang giladmon, ug sa pag-ila sa gugma ni Cristo nga nagalabaw sa tanang 
kinaadman aron mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Diyos.” 
—Efeso 3:16-19

Tingali walay tudling sa Bibliya nga naghatag mas labaw nga sugyot 
sa lawom nga pagsabut kay sa niini. Si Pablo hinoon wala nagsulat 
bahin sa pipila ka espesyal nga kamatuoran nga mas “lawom” diin siya 
nahibalo nga pipila lamang ang mga makahimo sa pagsabot niini, kay 
siya naghisgot bahin sa nga makahimo niini nga “masabtan” kini “uban 
sa tanang mga balaan.” Sa lain pang pagkastorya,  kanang dako nga 
kamatuoran “nga nagalabaw sa kahibalo” mao, sa iyang hunahuna, ang 
maabot sa mental nga pagsabot sa tanang mga konsagradong katawhan 
sa Diyos. 

Ang Griyegong pulong nga gihubad ug “nagalabaw” niini nga teksto 
nagpasabot,  sa “labaw sa naandan.” Busa, ang punto sa kamatuoran 
mahitungod sa gisulat ni Pablo dili ingon nga dili masabtan, apan dili 
kini ingon naandan nga kahibalo, o dili masabtan sa kadaghanan. Unsa 
kining talagsaon nga kahibalo nga diha sa hunahuna ni Pablo, ug nga, 
siya miingon, naghimo kanato sa paghatag ug bili sa “gilapdon, ug sa 
gitas-on, ug sa giladmon, ug katas-on” sa gugma ni Cristo? Ang tubag 
niini mayagyag kanato samtang atong hatagan ug pagtagad ang pipila ka  
mga bersikulo niini nga kapitulo.   

Sugod sa Efeso 3: 3, atong tan-awon ang paagi diin gipasabot ni Pablo 
ang dakung giladmon sa pagsabut diin ang Ginoo nipabor kaniya, “nga 
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pinaagi sa pagpadayag gipaila niya kanako ang misteryo.” Iya dayong 
nga gipahayag ang iyang tinguha nga ang mga kaigsoonan sa Efeso 
mahimong “makasabut sa akong pagpakatugkad sa tinago ni Cristo.” 
(bers 4) Gipatin-aw ni Pablo nga kining lawom nga pagsabot sa usa ka 
bahin sa plano sa Diyos nga nasentro diha kang Cristo wala kaniadto 
ipahibalo, apan “gipadayag karon ngadto sa iyang balaan nga mga 
apostoles ug mga propeta pinaagi sa Espiritu,” aron nga kini mahimo 
unya nga ipaambit ngadto sa uban.-bers 5   

Kini nga importante nga kamatuoran, halawom ug mahinungdanon 
nga usa ka espesyal nga pagpadayag gikan sa Ginoo ang gikinahanglan 
aron sa paghimo kang Pablo ug sa ubang mga apostoles sa pagsabot 
niini, ang gipahayag sa sunod nga bersikulo- “Nga ang mga Gentil 
mga isigkamanununod, mga bahin sa mao rang usa ka lawas, ug mga 
isigkaumalambit sa saad tungod kang Cristo Jesus pinaagi sa Maayong 
Balita.” (bers 6) Alang kanato, kini daw usa ka yano nga kamatuoran 
sa plano sa Diyos, apan kini gitratar ni Pablo nga daw ingon sa usa ka 
dakung tinago, nga mao ang tinood niadtong Unang Simbahan.  

Sulod sa mga siglo sa panahon nga ang Diyos naggpakiglabot sa iyang 
tipikal nga katawhan, ang Israel, ang iyang mga manalagna naghimo 
sa mga saad mahitungod sa pag-anhi sa Mesiyas-si Kristo-ug sa iyang 
gingharian. Ang tibuok nga nasod sa Israel gihatagan sa oportunidad 
nga mamahimong Mesiyanikong nasud, nga makig-uban ni Kristo sa 
pagtuman sa maanindot nga mga saad sa panalangin sa tibuok kalibutan. 
“Kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta,” ang 
Ginoo misulti sa Israel pinaagi kang Propetang Amos.-Amos 3: 2 

Inubanan nga kaagi sa salabutan, malisod alang kanila, ilabi nasa mga 
magtotoong Hudiyo nga  sa Naunang Simbahan, sa pagsabot sa ideya nga 
ang mga Hentil mahimo nga “manununod” uban kanila, ug mga sakop 
“sa mao nga lawas” ni Kristo. Niadtong mga tawo nga nahibalo niining 
dakung tinago, kini naghimong usa ka kahibulongan nga pagpadayag 
sa balaan nga gugma. Kini nagpakita nga ang gugma sa Diyos halapad 
ug lawom  kaayo nga nakaigo sa pagkuha bisan kadtong mga Gentil-
mga nasud nga sulod sa daghang siglo wala gipaboran sa Diyos-ug sa 
paghimo kanila nga mga manununod sa Mesiyanikong mga  saad.  

Adunay daghan sa mga nahisulat sa Bag-ong Testamento nga nagpakita 
nga kini nga kamatuoran giisip sa Nahaunang Simbahan isip usa sa mga 
“lawom kaayo nga mga butang” sa Diyos. Alang sa kadaghanan, malisod 
kini sabton, ug si Pablo matinguhaon kaayo nga ang mga kaigsoonan sa 
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Efeso tin-aw nga makasabut niini ug makaamgo nga kini gihatag ingon 
nga usa ka espesyal nga pagpadayag ngadto kaniya pinaagi sa gahum sa 
Espiritu Santo. Kini mao ang kahibalo nga wala sa naandan nga pagsabot 
sa mga Judio ug sa mga Hentil niadtong panahona, apan sa karon kini yano 
na lamang niadtong mga kasingkasing nga walay pagpihig sa kagikan o 
kaliwat. Walay konsagradong  anak sa Diyos karon nga dili makahimo 
sa pagsabot sa maong  yano nga kamatuoran sa plano sa Diyos, apan kini 
ang gipahayag sa mga Kasulatan isip usa ka kamatuoran nga makatabang 
sa pagpadayag sa “dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo.” - Efe. 3: 8  

KALAWOM SA BAHANDI
Ang nalangkit kaayo niini nga pagtolon-an nga halawom kaayo para 

sa Nahaunang Simbahan, mao ang dugang pa nga kamatuoran nga bisan 
kadtong natural nga mga kaliwat ni Abraham nga nagsalikway sa Mesiyas, 
ug sa ingon gipamutol gikan sa “kahoy nga olibo” nga saad, ang sa 
katapusan ipahiuli sa langitnong kahimuot ug adunay usa ka oportunidad 
nga makabaton ug kinabuhi. Si Pablo naghisgot niini sa dako nga detalye 
diha sa Roma 11: 15-32, nga nag-ingon nga giisip sa Diyos ang Israel 
nga “sa pagkawalay pagtuo,” nga siya “adunay kalooy” diha kanila. 
Iya dayon gidugang ang matahom nga mga pulong nga makita diha sa 
atong pag-abli nga teksto, nga nagsulti “sa giladmon sa mga bahandi” 
sa kahibalo sa Diyos, ug sa iyang “dili matukib ... paghukom.” - bers 33   

Ang Griyegong pulong naghubad sa “giladmon” diha sa kalipay nga 
gipahayag ni Pablo mao usab ang gigamit sa I Corinto 2:10 sa diha nga 
nagsulti sa “lawom nga mga butang sa Diyos.” Ang iyang paghisgot sa 
“dili matukib” mga paghukom sa Diyos mao ang kinutlo gikan sa Salmo 
36. Ang maong tudling mabasa, “ang imong mahigugmaong-kalolot, Oh 
Jehova, anaa sa mga langit; ug ang imong pagkamatinumanon miabut 
ngadto sa mga panganod. Ang imong pagkamatarung sama sa mga 
bukid sa Diyos; Ang imong mga paghukom usa ka dakung kahiladman: 
... Pagkabilihon sa imong mahigugmaong-kalolot, Oh Diyos! Busa ang 
mga anak sa mga tawo mingdangup sa ilalum sa landong sa imong mga 
pako.”- bers 5-7  

Pagkatahom niini nga mga pulong  nga nagpasalig kanato sa 
mahigugmaong-kalolot sa Diyos, sa kadagaya sa iyang kalooy, ug sa 
pagkamatarung sa iyang mga paghukom. Kining mahimayaong mga hiyas 
sa atong Diyos mao ang “dili matukib” nga dili nato hingpit  masabot ang 
kahulogan niini. Apan, si Pablo naghisgot sa usa ka talagsaon nga panig-
ingnan sa kalooy ug matarong nga paghukom sa Diyos, nga nagsulti 
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kanato nga kini nga mga mahigugmaong mga hiyas sa atong Langitnong 
Amahan ang makita diha sa katapusan nga kaluwasan niadtong mga 
nisalikway kang Kristo sa iyang Unang Pag-anhi, ug nga siya mogamit 
sa iyang mahigugmaong kalolot ngadto kanila.   

Kini mao ang usa ka katingalahan nga yanong kamatuoran sa mga tawo 
nga, sa karon nga panahon, naghatag ug bili  ug midawat sa plano sa Diyos 
sa mga katuigan, apan sa kadaghanan diha sa Nahaunang Simbahan kini 
“halawom” kaayo ug dili sayon matuhop. Bisan karon adunay daghan nga 
nag-angkon nga mga Kristohanon nga dili makadawot niini, nagdumili 
sa pagtuo nga ang gugma sa Diyos abunda kaayo nga makahatag sa 
oportunidad sa kaluwasan ngadto sa mga tawo nga namatay sa walay 
pagtuo.  

 “MALISOD SABTON”
Usa sa mga kanunayng gikutlo nga mga teksto nga gigamit sa paghatag 

sa hunahuna nga ang pipila sa bililhong mga kamatuoran sa Bibliya 
yano, samtang ang pipila niini ang mas lawom ug mas espirituhanon, 
mao ang Hebreohanon 5: 12-14. Sa niini nga mga bersikulo si Pablo 
naghisgot bahin sa “gatas” ug “lig-on nga kalan-on.” Siya nagsulti sa 
mga kaigsoonan nga Hebreohanon nga sila dili andam alang sa “lig-on 
nga kalan-on,” apan “ingon sa mga nagkinahanglan sa gatas.”   

Unsa nga kamatuoran ang gitumong ni Pablo dinhi nga “lig-on nga 
kalan-on?” Kini ang gipakita sa bersikulo 10 ug 11, diin siya naghisgot 
sa Melchisedec nga parianon-nga si Jesus, isip  hari ug sacerdote, ang 
gihuagway nga Melchisedec. “Tungod kaniya kami adunay daghang 
mga butang nga ingon,” misulat si Pablo, “ug nga malisud sabton, sa 
nakita nga kamo nabungol sa pagpanimati.” Dayon siya nagpatin-aw  
sa mga kaigsoonan nga Hebreohanon nga sila dili andam sa gusto niya 
isulti  kanila mahitungod sa Melchisedec nga parianon, ug nga gani sila 
gikinahanglan makabaton sa “unang mga baruganan sa pulong sa Diyos” 
nga itudlo pag-usab kanila.   

Ang kamatuoran nga si Melchisedec parehong usa ka sacerdote, ug 
usa ka hari, ug gilarawan niini nga hiniusa nga buhatan samtang  kini 
matuman pinaagi kang Kristo, para kanato ang usa ka tin-aw nga 
kamatuoran. (Gen. 14: 18-20; Heb. 7: 1-17) Sa mga hunahuna sa mga 
Judio nga mga Kristohanon sa Nahaunang Simbahan, hinoon, kini 
nahimong malisud-dili tungod kay ang ideya komplikado o lisud nga 
masabtan, apan tungod kay sila hingpit nga gihunoban sa hunahuna nga 
ang tanan nga may kalabutan sa parianon nagsugod ug natapos kang 
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Aaron. Sa ilang relihiyosong mga pagbansay, si Melchisedec wala wala 
mahisgotan o maisip. Mao kini ang naghimo nga “lig-on nga kalan-on,” 
nga malisod para kanila sa paghilis o pagsabot.  

Sa Hebreohanon 6, si Pablo, pinaagi sa pagsukwahi, naghisgot kon 
unsa ang iyang gihulagway nga “mga baruganan sa doktrina ni Kristo.” 
(bers 1) Sumala sa kahulogan sa Griyegong pulong nga gihubad ug “mga 
baruganan,” kini mao ang “sinugdanan” o “unang” doktrina ni Kristo. Kini, 
nagpatin-aw si Pablo, mao ang paghinulsol, hugot nga pagtuo, bunyag, 
pagpandong sa mga kamot [sa Espiritu Pagkagianak], sa pagkabanhaw, 
ug sa paghukom nga walay katapusan. (Bers 2) Kining tanan, samtang 
importante sa kinabuhi sa Kristohanong, gipresentar nga walay espesyal 
nga kalisud sa pagdawat sa hunahuna sa mga Hudiyo. Sa pagkatinuod, 
ang mga doktrina sama sa bunyag, sa pagkabanhaw, ug sa paghukom ang 
mas sayon rang masabtan kay sa Melchisedec nga hulagway ni Kristo 
isip nga  hari ug sacerdote. Apan, para sa mga hunahuna sa mga tawo nga 
gisulatan ni Pablo, kini mas sayon ra sabton, sama sa gatas para sa usa 
ka bata. 

USA KA  “LISOD NGA PANULTIHON”
Namulong sa sinagoga sa Capernaum, si Jesus namahayag nga kadto 

lamang “mokaon sa unod sa Anak sa tawo, ug moinom sa iyang dugo,” 
ang makakab-ot sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya mipasabut nga 
siya mao ang “tinapay nga nanaug gikan sa langit,” ug miingon, “Ang 
akong unod kalan-on gayud, ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon.” 
(Juan 6: 53-59) Sa pagkadungog sa iyang mga tinun-an niining mga 
butanga, sila miingon , “Kini mao ang usa ka malisud nga pulong; kinsa 
ang makadungog niini? “(bers 60) Kon kita makasabut sa plano sa 
katubsanan sa Diyos ingon nga kini nasentro diha kang Kristo, kini nga 
mga pinulungan sa Magtutudlo dali rang masabtan. Kini mao ang usa ka 
yano nga paagi sa pag-ingon nga ang iyang pagkatawhanon ang ihalad 
alang sa sala sa kalibutan. Ang pag-kaon sa iyang unod ug pag-inom 
sa iyang dugo simbolikanhon lamang sa panginahanglan alang sa mga 
magtutuo- aron makabaton sa kinabuhi-sa pagdawat sa iyang dakong 
sakripisyo ug mapainubsanong mohatag sa ilang mga kaugalingon sa 
pagtuman sa kabubut-on sa Diyos ingon sa gipadayag pinaagi kaniya. 

Bisan pa niana, alang sa mga tawo nga nakadungog niini sa unang 
higayon, ug nga walay naagihan nga kahibalo sa plano sa Diyos nga 
makatabang kanila sa pagsabot unsa ang gipasabot sa Magtutudlo, ang 
ideya sa pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo maoy usa ka 
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“malisud nga panultihon.” Ang mga Hudiyo, sa pagkatinuod, gidid-an 
sa pag-inom sa dugo, ug ang sugyot gikinahanglan nila kining buhaton 
aron mabuhi sobra na kaayo para kanila. (Lev 3:17; 7:. 26,27; 17: 10,14) 
Daghan kanila ang nahiubos ug “wala na naglakaw” uban ni Jesus.-Juan 
6:66   

MGA MISTERYO SA GINGHARIAN
Ang mga tinun-an nangutana ni Jesus kon nganong siya mosulti sa 

publiko sa mga sambingay. Siya mitubag, “Tungod kay kini gihatag 
nganha kaninyo aron nga mahibalo sa mga misteryo sa gingharian sa 
langit, apan kanila wala kini itugot.” (Mat. 13: 10,11) Ang usa ka 
misteryo magpabilin lamang hangtod nga kini dili masabtan. Ang saad 
ni Jesus mao nga ang iyang mga sumusunod makaangkon sa kahibalo 
sa mga misteryo sa gingharian. Kita nagtoo nga si Jesus nituman niini 
nga saad ngadto sa iyang konssagradong katawhan, kay ang gitagal nga 
panahon miabot na alang sa matag usa sa mga misteryo nga ipadayag. 
Siya nagsaad nga sa diha siya mobalik sa katapusan sa panahon siya 
“magbakus sa iyang kaugalingon” ug mag-alagad sa iyang panimalay 
uban sa “kalan-on sa tukma nga panahon.” (Lucas 12:37. Matt 24:45) 
Daghan ug matambok ang mga kamatuoran nga gibutang sa ibabaw sa 
lamesa sa Ginoo alang sa katumanan niini nga saad, apan kini sa gihapon 
magpabiling mga misteryo ngadto sa mga hatagi sa pagsabot. 

Sa sinugdanan sa Panahon sa Ebanghelyo kini mao ang tukma nga 
panahon aron sa pagpaila sa “mga bahandi sa himaya niining tinago nga 
misteryo sa taliwala sa mga Gentil; nga mao si Kristo diha kaninyo, ang 
paglaum sa himaya.” (Col. 1:27) Sa sinugdan, kini usa ka “misteryo” 
sa mga magtutuong Hudiyo nga si Jesus dili lamang mao ang bug-os 
nga Kristo, apan hinoon ang “ulo” sa usa ka “lawas” sa daghang mga 
miyembro. (bers 18) Apan, sama sa nahisgotan,  ang pagpadayag sa 
balaan nga gugma, labaw sa kahibalo sa tawo, ang nakita sa pagdawat sa 
mga Gentil aron mahimong isigka-manununod uban sa Hudiyong mga 
magtutuo niini nga paglaum sa himaya.-Efe. 3: 1-9,19   

“ANG MATA WALA MAKAKITA”
Si Pablo misulat ngadto sa mga taga-Corinto: “wala makita sa mata, 

ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasingkasing sa tawo, ang 
mga butang nga gitagana sa DiYos alang kanila nga nahigugma kaniya. 
Apan gipadayag sa Diyos alang kanato pinaagi sa iyang Espiritu, kay 
ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang.” Unya gipaila ni Pablo 
kini nga sama sa “ang lawom nga mga butang sa Diyos” (I Cor. 2: 9,10) 
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Kabahin niini nga tudling ang gikuha gikan sa Isaias 64: 4, nga nag-ingon 
nga “sukad sa sinugdan sa kalibutan,” ang tawo dili makasabut sa mga 
butang nga giandam sa Diyos alang kaniya. Nagpatin-aw si Pablo, apan, 
kini nga mga “lawom nga mga butang” nga may kalabutan sa plano sa 
Diyos alang panalangin sa katawhan ang karon gipadayag ngadto sa mga 
sumusunod ni Jesus pinaagi sa Espiritu Santo.   

Samtang kaniadto kini matood nga ang “mata wala makakita, 
ni madungog sa dalunggan,” ang maanindot nga mga kamatuoran 
mahitungod sa plano sa katubsanan ug kaluwasan sa Diyos pinaagi kang 
Kristo-usa ka plano nga naglakip sa paggamit sa mga Hudiyo ug mga 
Hentil isip mga kauban niya diha sa buhat sa kaluwasan – apan karon 
kini lahi na. Kini gipakita ni Jesus sa dihang siya miingon, sa umaabot, 
sa iyang mga tinun-an, “Bulahan ang inyong mga mata kay makakita 
sila, ug ang inyong mga igdulungog kay makadungog” (Mat 13:16.) Ang 
salmista misulat, “Oh Jehova, unsa ka dako ang imong mga buhat! ug ang 
imong mga hunahuna halawom kaayo” (Salmo 92: 5.) Pagkamahimayaon 
nato karon nga kini nga mga “lawom” nga hunahuna sa Diyos gipadayag 
ngadto sa iyang mga katawhan, ug nga kita makasabut sa “mga buhat” sa 
iyang plano, ug pinaagi sa iyang grasya makaapil niini.   

 “SINSERONG GATAS”
Mitambag si Apostol Pedro sa mga kaigsoonan sa iyang panahon: 

“Busa, sa nabiyaan ninyo ang tanang pagpanghimaraut, ug ang tanan nga 
limbong, ug ang mga pagkasalingkapaw, ug mga kasina, ug ang tanang 
nga mga paglibak, Ingon sa bag-ong mga bata, nagtinguha sa sinsero nga 
gatas sa pulong, aron nga pinaagi niini kamo managtubo: kon mao nga 
kamo nakatilaw nga ang Ginoo mao ang puno sa grasya.” (1 Pedro 2: 
1-3.) Unang gisulat ni Pablo, “Mga igsoon, mga anak dili sa salabutan: 
apan kita sa pagkadautan kamo nga mga anak” (I Cor 14.. : 20) Ingon 
sa daw kini ang hunahuna ni Pedro nga gipahayag human sa iyang 
pagtambag sa pagsalikway sa “tanan nga pagkamadinauton,” ug uban 
pang mga unodnong kahilayan. “Sama sa bag-ong natawo nga mga bata” 
– walay malisya- “nagtinguha sa sinsero nga gatas sa pulong.”  

Adunay daghan sa unang sulat ni Pedro nga nagpakita nga kadtong 
iyang gisulatan dili lamang “mga bata” diha kang Kristo. Dugang pa sa 
pamahayag ni Pablo mahitungod sa pagkamadinauton, tingali si Pedro 
nahinumdom sa ilustrasyon ni Jesus, sa dihang siya miingon, mahitungod 
sa gagmay nga mga bata, “Sa ingon niana ang gingharian sa langit.” 
(Mat. 19:14) Ang matag tinun-an ni Kristo kinahanglan maningkamot 
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nga mahimong sama sa bata sa kayano ug pagkasinsero. Ang tanan 
nga sa maong mga pagkamatuod magtinguha aron sa pagpakaon sa 
matambok nga mga espirituwal nga pagkaon sa Bibliya, nga nagasubay  
sa ilustrasyon sa mga “bag-ong natawo nga bata” nga gihulagway ni 
Pedro sama sa “sinsero nga gatas sa pulong.”   

Dinhi niini nga teksto, ang Griyegong pulong nga gihubad nga 
“sinsero” nagpasabut nga “walay sambug” o “walay sagol.” Ang sama 
pagkamapainubsanon nga kasingkasing sa bata ang makita sa iyang 
kaugalingon nga nagtinguha sa pagkaon lamang sa walay sambog nga 
kamatuoran, ug sa paglikay sa mga kawang nga mga paghanduraw sa 
tawhanong pangatarongan. Busa, ingon sa daw kini nga teksto, si Pedro 
mahimong nagtumong sa tanang mga bililhon nga mga doktrina sa plano 
sa Diyos nga “sinsero nga gatas.” Kini wala nag uban sa hunahuna sa 
pagpaminus sa pagpalawom sa kahibalo sa Diyos, apan sa pagpakita 
nga kadtong mga tawo  nga sama sa pagkamapainubsanon ngabata ang 
nagakaon sa “walay sambug” nga kamatuoran, ug sa husto nga paagi kini 
gituhop, ang  motubo  nga “lig-on diha sa Ginoo, ug sa gahum sa iyang 
kusog.” – Efeso 6:10   

Nalipay kita nga ang tanan nga katawhan sa Ginoo nga iyang gihatagan 
sa “igdulungog sa pagpatalinghug” ug “pagtan-aw sa mga mata,” 
adunay  abilidad sa pagsabot sa mahimayaon nga mga kamatuoran sa 
Pulong sa Diyos, ug nga pinaagi niini nga mga kamatuoran gipadayag 
sa atong Langitnong Amahan ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang 
mga katawhan. Sa pagkatinuod, adunay nagka lain laing ang-ang o 
matang sa pagsabot ug apresasyon sa kamatuoran taliwala sa iyang 
mga katawhan, apan wala kini giisip nga dili natural, o may negatibo 
nga sangputanan a kang bisan kinsa. Walay usa kanato, niini nga bahin 
sa kinabuhi, ang makabaton sa hingpit nga matang sa kahibalo. Apan, 
ang matag usa kanato mahimo, ug kinahanglan, nga magtuon alang sa 
katuyoan nga “kahimut-an ngadto sa Diyos, usa ka magbubuhat nga dili 
kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong 
sa kamatuoran.” - II Timoteo 2:15  

Unsa ka dako nga pribilehiyo kini, usab, sa pagpakig-ambit sa kalipay 
niining talagsaon nga kahibalo ngadto sa uban nga may sama nga hamili 
nga pagtoo. Makahimo kita sa pagtabang sa usa’g usa diha sa atong 
pagtuon sa Pulong. Bisan kon unsa na ang atong gidugayon sa atong 
paglakaw, may mga punto kitang makat-unan  bisan sa mga bag-o pa 
lamang diha sa kamatuoran, kon kita magahupot sama sa usa ka bata nga 
pagpaubos sa atubangan sa Diyos ug sa taliwala sa usa ug usa. Labaw 
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sa tanan, motan-aw kita kanunay sa Ginoo alang sa iyang paggiya, nga 
aron kita magpadayon sa pagtubo sa usa ka walay katapusang-pag-uswag 
sa kahibalo kaniya nga nagtawag kanato “gikan sa kangitngit ngadto sa 
iyang katingalahan nga kahayag.” – 1 Pedro 2: 9                                 ■
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Dini niining leksyon gikan sa propesiya ni 
Sofonias, atong tataw nga nakita ang kusganon 
nga paggamit sa pinulongan  mahitungod sa 
kalaglagan sa mga managhimo sa dautan, ug sa 
ilang mga buhat. Kini nga mga pulong, hinoon, 
dili sabton nga hingpit nga literal. Sa pagbuhat 
sa ingon kini masukwahi sa pakigsaad nga 
gihimo uban kang Noe sa dihang, human sa 
Lunop, “Ang Ginoo sa iyang kasingkasing, 
dili na ko magtunglo sa yuta alang ug tungod 
sa tawo, kay ang tuyo sa kasingkasing sa tawo 
dautan sukad sa iyang pagkabatan-on; dili ko 
na paglagon pag-usab ang tanan nga butang 
nga buhi ingon sa gibuhat ko. “- Gen. 8:21

Ang usa ka hinungdanong punto sa atong 
leksyon mao nga ang pagsalikway sa Diyos 
nga Makagagahum sa hangtod ang wala 
gitugot. Ang Ginoo, pinaagi sa manalagna, 
nga nagtumong sa gidaghanon sa mga dautan 

nga mga buhat diin ang Juda, ang duha-ka-tribo nga gingharian sa 
Israel, moapil, ug diin ang iyang paghukom moabut. Una, siya miingon, 
“pagaputlon ko ang kabilin ni Baal gikan niining dapita,” uban sa mga 
mini nga mga pari, kansang “ngalan” ang  mapala. (Sof 1: 4.) Usab 
miingon ang Diyos nga iyang putlon “sila nga nanagsimba sa mga panon 
sa langit” -nga mao, kadtong mga tawo nga nagsimba sa adlaw, mga 
planeta, ug sa mga bitoon sa langit, imbes kay sa Dios lamang.-vbers. 5 

Ang bersikulo 5 naghisgot usab sa dobleng-hunahuna-kini usab 
pagaputlon. Ang maong mga tawo nga nanumpa sa pagsimba sa tinuod 
ug buhi nga Diyos,ug usab nanumpa “pinaagi kang Malcham,” o 
Moloc, ang dios sa mga anak sa Ammon. (I Mga Hari 11: 5,7; Amos 

Yabeng Bersikulo: 
“Pangitaa ninyo si 

Jehova, kamong tanan 
nga mga maaghup sa 
yuta, ug nanagtuman 

sa iyang mga 
tulomanon; pangitaa 
ang pagkamatarung, 

pangitaa ang 
pagkamaaghup; tingali 

kamo pagatagoan sa 
adlaw sa kasuko ni 

Jehova.” 

—Sofonias 2:3

Piniling Kasulatan:

Sofonias 1:4-6, 14-
16; 2:3

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hunyo 5, 2016

Ang Adlaw sa Ginoo
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5: 26,27; Mga Buhat 7:43) Sa kataposan, gihukman sa Diyos “sila nga 
mingtalikod gikan kang Jehova; ug kadtong wala mangita kang Jehova, 
ni magpangutana mahitungod kaniya .” (Sof 1: 6.). Kini ang mga bug-os 
nga mitalikod gikan sa Ginoo ug, sama sa gipakita sa ilang panggawi, 
napamatud-an nga ang ilang mga kasingkasing malimbongon.

Isip resulta sa gidak-on sa sala nga gisulti sa profeta, atong mamatikdan 
ang pagkahingpit sa  gitagnang kalaglagan. “Ang dakung adlaw ni Jehova 
haduol na, kini nagakahaduol na ug nagadali sa hilabihan gayud, bisan 
ang tingog sa adlaw ni Jehova: ang makusganong tawo nagasinggit didto 
sa mapait gayud. Kanang adlawa mao ang adlaw sa kaligutgut, usa ka 
adlaw sa kasamok ug sa kasakit, adlaw sa kalaglagan ug sa kalumpagan, 
adlaw sa kangitngit ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod ug sa 
mabagang kangitngitan, Adlaw sa trompeta ug sa pagpagubok, batok sa 
mga kinutaang ciudad, ug batok sa hatag-as nga tore.”- vss. 14-16  

Sa samang higayon sa ingon nga grabe nga pagbiya ang gitagna, ang 
Diyos, pinaagi sa profeta, ang naghatag og usa ka mensahe sa kahupayan 
diha sa atong yabeng bersikulo ngadto sa iyang mga katawhan nga sa 
gihapon nangita sa “pagkamatarong” ug “kaaghup.” Kini nga mga 
mapainubsanon ug tim-os nga-hunahuna nga mga binuhat , pinaagi sa 
padayon nga pagpangita sa Ginoo, ang makaikyas, siya miingon, ang 
kagrabe sa kagul-anan nga moabut. “Kini tingali kamo pagatagoan sa 
adlaw sa kasuko ni Jehova.” 

Kining dautan nga kalibutan, nga gihulagway sa atong leksyon pinaagi 
sa Juda, usab sa dili madugay mahanaw. Ang mga matinud-anon nga 
mga katawhan sa Diyos, hinoon, adunay pasalig nga siya anaa kanila ug 
giatiman. Ang Ginoo nagsaad, “ipahilayo ko sila,” “magtago kanila,” ug 
“sa pagbantay kanila sa tago” (Mal 3:17; Sal 31:.. 19,20) Salamat usab, 
ang kasamtangan nga panahon sa kasamok ug kalaglagan ang mohatag 
ug dalan alang  sa gingharian sa Diyos sa kalinaw, kalipay, ug kaluwasan. 
Ang andam ug masulundon nga katawhan ang tudloan mahitungod sa 
Diyos, ug hatagan sa kahigayonan sa pagpuyo sa usa ka gipahiuli, hingpit 
nga yuta sa walay kataposan.-Isa. 35; Jer. 31: 31-34; Juan 6:45         ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Hunyo 12, 2016

Ang Sangputanan sa Pagkadili-
Matinumanon

KINI NGA BAHIN sa propesiya ni Sofonias 
naghisgot dili lamang sa kasuko sa Ginoo batok 
sa Israel, kondili batok usa sa tanan nga mga 
nasud nga nagalibut kaniya. Ang mas importante 
nga hulagway, hinoon, mao ang paggamit niini 
nga mga pulong ngadto sa katapusan niining 
dautan nga kalibutan, nga nagapadayon niining 
panahon diin kita karon nagpuyo. Si Daniel 
naghisgot niini nga panahon, nga nagaingon, 
“Adunay usa ka panahon sa kasamok, nga 
wala pa gayud mahatabo sukad nga may usa ka 
nasud.” - Dan. 12:1  

Importante nga una natong bantayan nga 
ang atong Yabeng Bersikulo nagtumong sa 
simbolikanhong “yuta,” ug ang nalamabigit 
niini  nga mga paghukom nga moabut sa ibabaw 
sa mga nasud ug katilingban. Ang “mabangis 
nga kasuko” sa Diyos ang mosunog batok sa 
tanang matang sa inhustisya ug kasal-anan. Ang 
dautan nga anaa sa yuta kinahanglan gayud nga 
wagtangon, ug ang kasingkasing sa mga tawo 
kinahanglan nga mahinloan ug malimpyohan. 
Apan, ang literal nga yuta walay nabuhat nga 
angay  “paglamyon,” ug ang Kasulatan dayag 
nga nag-ingon nga “ang yuta magpabilin 
sa walay katapusan.” (Eccles 1: 4.) Ang 
Apostol Pedro nagingon nga ang “panahon sa 
pagtuman,” o pagpasig-uli, ang moabot sa yuta 

ug sa mga molupyo niini human sa pagbalik ni Jesus, dili ang pagsunog 
ug kalaglagan. Nianang panahona, siya nagpadayon, “ang tanan nga mga 

Yabeng Bersikulo: “ 
Busa paghulat kamo 

kanako, nagaingon 
si Jehova, hangtud 

sa adlaw nga ako 
motindog alang 

sa tukbonon; kay 
ang akong hugot 
nga tinguha mao 
ang pagtigum sa 
mga nasud, aron 

pagatigumon ko ang 
mga gingharian, aron 

ibubo ko sa ibabaw nila 
ang akong kayugot, 

bisan ang tanan 
nakong mabangis 

nga kasuko; kay 
ang tibook nga yuta 

pagalumpagon pinaagi 
sa kalayo sa akong 
pagpangabugho.” 

—Sofonias 3:8

Pinilining Kasulatan:

Sofonias 3:6-9
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kabanayan sa yuta ... ang ... mapanalanginan.” - Buhat 3: 20,21,25

 Sa atong leksyon,  ang Diyos nagtudlo kanato, “pagpaabot kamo 
kanako.” Ang tambag nga maghulat sa Diyos, bisan pa taliwala  sa karon  
nga “panahon sa kasamok,” nagpasabot nga kita kinahanglan nga adunay 
bug-os nga pagsalig sa mga pamaagi sa Langitnong Amahan, sa mga 
plano ug mga katuyoan. Ang iyang mga panahon mao ang labing maayo 
alang kanato, ug alang sa bug-os nga kalibutan sa katawhan. Ang bisan 
unsa nga atong himoon sa “paghimo ug unauna”  sa Ginoo, o magbuhat 
sa mga buhat sa dili husto nga panahon, ang sigurado nga dili niya 
mauyonan.

Si Santiago nagsulti kanato, “Busa mga igsoon,” samtang atong isipon 
ang mga panghitabo nga may kalabutan sa Ikaduhang Presensya sa 
atong Ginoo. (Santiago 5: 7,8) Kita dugang nga gipasidan-an nga dili 
magsalig sa kalibutanon nga mga hinagiban, ni mouyon sa paggamit 
niini sa uban. Ang kalibutanon nga mga hinagiban nagtumong dili 
lamang sa pusil, bomba, mga espada, ug mga bangkaw, kondili usab sa 
kasuko, ang pagkamadinauton, ang pagdumot, panag-away, ug ang usa 
ka agresibo nga espiritu. Nag-ingon ang Apostol nga si Pablo, “Ang mga 
hinagiban sa among pakiggubat, dili mga lawasnon, kondili tungod sa 
Diyos gamhanan kini nga maglumpag sa mga kuta; Nagalumpag sa mga 
hunahuna, ug sa tagsatagsa ka butang nga gibayaw batok sa kahibalo sa 
Diyos.”- II Corinto 10: 4,5

Ang kamatuoran sa Diyos gamhanan, ug kini magatumpag sa tanan nga 
mga malig-ong nagsalipod sa kasaypanan aron sa pagtuman sa pagtukod 
sa iyang gingharian sa ibabaw sa yuta. Ang tanan nga nalambigit sala--
kasuko, pagdumot, garbo, kahakog, ug ang tanan nga mga kinaiya nga 
nakapukan sa tawo ang pagalaglagon gayud. Kini mao ang mga kahimtang 
nga anaa sa yuta karon nga “pagalamyon sa kalayo” sa pangabugho sa 
Diyos. Sa higayon nga kini matuman, ang kaluwasan sa mga lungsoranon 
sa tanan nga mga nasud ang mahitabo. “Unya ako mobalik ngadto sa 
mga tawo sa usa ka ulay nga pinulongan, aron silang tanan magtawag 
sa ngalan ni Jehova, sa pag-alagad kaniya uban sa usa ka pag-uyon.” 
(Sof 3: 9.) Kadtong makakat-on sa “putli nga pinulongan” sa Diyos sa 
gugma, pagkamapainubsanon, ug kalulot, ang malipayon nga mohatag 
sa ilang mga kasingkasing bug-os ngadto kaniya, ug makadawat sa mga 
panalangin sa kinabuhi nga walay katapusan sa ibabaw sa yuta.     ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hunyo 19,  2016

Kasigurohan ug Kalipay sa 
Matinud-anon

Ang atong Langitnong Amahan mao ang 
Diyos sa kahusay. Sumala sa Kasulatan, sa 
hapsay nga kahikayan sa iyang plano, human 
sa dakong “panahon sa kasamok,” nga 
gihisgotan sa Daniel 12: 1, iyang tumanon ang 
saad nga iyang gihimo ngadto kang Abraham 
sa may daghanan ng mga siglo nga nanglabay. 
Ang Diyos miingon kaniya, “himoon ko 
kamo ngadto sa usa ka daku nga nasud, ug 
ikaw pagapanalanginan ko; himoon ko nga 
dako ang imong ngalan, ug mahimo ikaw 
nga usa ka panalangin. Panalanginan ko ang 
magapanalangin kanimo, ug si bisan kinsa nga 
magatunglo kanimo, pagapanghimarauton 
ko; ug ang tanan nga mga katawohan sa yuta 

mapanalanginan pinaagi kanimo.”- Gen. 12: 2,3

Kabahin sa mga pagpangandam alang niini nga umaabot nga panahon 
sa panalangin mao ang pagtigom pag-usab sa mga Judio ngadto sa ilang 
yuta ug ang ilang pagtukod pag-usab isip usa ka nasud. Atong nakita 
kini nga mga panghitabo sa miaging siglo, ug Kasulatan nagpahayag nga 
ang dugang nga pagtigom pag-usab sa mga Judio ngadto sa Israel ang 
mahitabo. Si Propeta Ezequiel nagtagna sa usa ka panahon diin ang Israel 
daw “magapuyo sa kasigurohan” sa “mga dili kinoral nga balangay.” 
Kini, hinoon, ang magtintal sa mga nasud gikan sa “amihanan nga bahin” 
nga moabot ug “sa usa ka daku nga inagaw” ug “pagkuha sa tukbonon” 
gikan sa mga katawohan, ug ang yuta sa Israel.-Ezeq. 38: 1-16

Adunay parsyal nga  kalampusan sa mga manunulong sa Israel, apan 
unya ang gahum sa Diyos igapadayag: “Unya si Jehova moasdang, ug 
makig-away batok niadtong mga nasud.”. (Zac 14: 1-3; 12:1-9 ) Sa 

Yabeng Bersikulo: 
“ Pag-awit, Oh anak 
nga babaye sa Sion; 

suminggit ka; Oh 
Israel; pagmalipayon 

ug pagmaya uban ang 
tibook nga kasingkasing, 

Oh anak nga babaye sa 
Jerusalem.”

—Sofonias 3:14

PIniling Kasulatan:

Sofonias 3:10-14,20
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takna sa ilang pinakalawom nga kangitngit, ang Israel maka-ila sa ilang 
Mesiyas. “Sila motan-aw kaniya nga ilang gitugsok,” ug “magbangutan 
kaniya,” kinsa ilang gilansang. Ang Diyos modawat kanila pag-usab 
ngadto sa iyang pakig-ambitay ug “ibubo sa ibabaw” kanila “ang espiritu 
sa grasya ug sa mga pagpangamuyo.” (Juan 19:37; Zac. 12:10) Sa 
paghiuyon niini, si Jeremias nagtagna, nga nagaingon, “Kadtong adlawa 
mao ang ... panahon ni Jacob [Israel]  nga kasamok; apan siya maluwas 
gikan niana,” ug “sila mag-alagad kang Jehova nga ilang Diyos.”- Jer. 
30: 7,9

Human sa pagdawat a Israel sa ilang Mesiyas ug ang kadaogan sa 
Diyos alang kanila, ang  yutan-ong gingharian ni Cristo pagatukoron. 
Dili lamang sa Israel, apan ang  tanang katawhan, unya makaangkon sa 
oportunidad sa pagpabalik sa ilang mga kasingkasing ngadto sa Diyos. 
Ang mga pwersa sa dautan nga anaa sa kalibutan pinaagi ni Satanas, nga 
maoy tinubdan sa sala, ang mawala na kay siya pagagapuson. (Pinadayag 
20: 1-3) Adunay mahimo nga usa ka pagkabanhaw sa mga patay, ingon 
sa gisaad ni Jesus: “Ang takna nagsingabot, nga ang tanan nga anaa sa 
mga lubnganan makadungog sa iyang tingog, ug mogula. ... Ug sila nga 
makadungog [pagtambong sa] mabuhi.” (Juan 5: 28,29,25) Si Pablo 
midugang, “Tungod kay pinaagi sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi 
sa tawo miabut usab ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga 
diha kang Adan ang tanan mamatay, bisan pa niana diha kang Kristo ang 
tanan mangabuhi.” (I Cor. 15: 21,22) Ang pasabot niini mao nga ang mga  
makadungog,” ug “anaa  kang Kristo,” ang mahimo nga masulondon sa 
kasingkasing ngadto sa matarung nga balaod sa gingharian. Ang tanan ang 
“mahimong buhi” ug “mabuhi,” human makab-ot ang usa ka bug-os nga 
pagkabanhaw, sa atubangan sa Diyos. Unsa ka bulahan nga kahigayonan 
ang nagpaabot sa katawhan! 

Ang tagna ni Sofonias nitapos uban sa usa ka tema sa kalipay ug sa 
pagdayeg. (Sof 3:. 14-20) Ang atong yabeng bersikulo nag-ingon nga ang 
“anak nga babaye sa Sion” misinggit. Kini daw nagtumong sa Israel ug 
ang uban nga mga katawhan-ang yutan-ong mga anak sa gingharian. Sila 
“managmaya ug managlipay sa walay katapusan” ... “ug ang unang mga 
[kalisdanan] dili na pagahinumduman, ni motungha pa sa hunahuna.” - 
Isa. 65: 17-22                  ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hunyo 26, 2016

Pagbalewala sa Yanong 
Kamatooran sa Diyos

Ang pagkasoberano ug walay kutub 
nga gahum sa Labaw’ng Makagagahum 
nga Diyos mahitungod sa tanan Niyang 
nilalang ang “tin-aw nga makita,” sama 
sa gipahayag sa atong Yabeng Bersikulo 
nga nag-ingon,diha sa makita nga mga 
butang sa kinaiyahan. “Ang mga langit 
nagapahayag sa himaya sa Diyos; ug ang 
hawan nagapadayag sa iyang mga kamot.” 
“Iyang ginaisip ang gidaghanon sa mga 
bitoon; siya nagatawag kanilang tanan sa 
ilang mga ngalan. Dako ang atong Ginoo, 
ug gamhanan, ang iyang salabutan walay 
kinutoban.” (Sal. 19: 1; 147: 4,5). Ang mga 
hiyas sa kinaiya sa Diyos mao ang  kaalam, 
mahigugmaong-kalolot, kalooy, hustisya, 

ug gahom ang nakita usab sa mga tawo nga nakasabut sa iyang mga plano 
ug mga katuyoan. Kita gisultihan, “Ang Diyos mao ang gugma,” ug siya 
“nahigugma sa kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, 
aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, apan may kinabuhi nga 
walay katapusan.” - I Juan 4: 8; Juan 3:16  

Aron bug-os nga mapadayag ang iyang kinaiya, ang Langitnong 
Amahan, diha sa iyang kaalam, ang naghatag sa panugot alang sa dautan 
aron nga ang mga katawhan makakat-on unta nga ang “sala” mao ang 
“naghingapin pa gayud nga sala.” (Roma. 7:13) Ang parte nga nakat-
onan sa tawo niining dakong leksyon mao nga walay bisan unsa nga 
natago gikan sa mga mata sa atong Magbubuhat. Ang tanang mga butang 
bukas sa iyang panan-awon, ug sa katapusan  kini mapadayag kon unsa 
man ang kamatooran niini. si Jesus miingon, “Bisan unsa ang tinago 
kini igapahayag, ug bisan unsa ang gitago ang mabuksan sa katapusan.” 

Yabeng Bersikulo: “Kay 
sukad pa sa pagkatukod 

sa kalibutan ang iyang dili 
makita nga kinaiya, nga 

mao ang iyang dayong 
gahum ug pagka-Dios, sa 

tin-aw naila na pinaagi 
sa mga butang nga iyang 
nabuhat. Busa wala silay 

ikapangulipas.”

—Roma 1:20

Piniling Kasulatan:

Roma 1:18-23, 28-32
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(Marcos 4:22, New International Version) Kini nga mga makapahinuklog 
nga mga pulong ang nahiuyon sa uban nga mga Kasulatan nga nagpunting 
nga ang mga nasud ingon man ang mga indibidwal pagahukman, uban 
sa tanan nga mga dautan ug sala nga mapadayag sa atubangan sa Diyos.   

Diha sa mga bersikulo sa atong leksyon, si Pablo nag-ingon, “Ang 
kapungot sa Diyos gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkadili 
diosnon ug sa tanang dili pagkamatarong sa tawo nga nagababag 
sa kamatuoran pinaagi sa ilang pagkadautan, tungod kay ang arang 
mahibaloan mahitungod sa Diyos tataw ngadto kanila, tungod kay 
kini gipahayag man sa Diyos kanila.” (Roma 1:. 18,19, NIV) Sa 
bersikulo 18, si Pablo naghisgot niadtong mga tawo nga “naghupot”o 
“nagsumpo” sa kamatuoran. Kini nga buhat ang gisunod sa tibuok 
kasaysayan sa kalibutan, sugod kang Satanas, nga nagsumpo sa 
kamatuoran pinaagi sa pagsulti ni Eva sa dakung bakak, “Dili gayud 
kamo mamatay.” (Gen. 3: 4) Ubos sa dautan nga impluwensya ni 
Satanas, ang katawhan sa kinatibuk-an misunod sa usa ka susama nga 
dalan, nga naghimo “sa kangitngit alang sa kahayag, ug sa kahayag 
nga ilis sa kangitngit.” - Isa. 5:20   3:4  

Ang Bibliya nagpasalig kanato, bisan pa niana, nga ang paghari 
sa sala ug kamatayon sa dili madugay moabut sa katapusan. Kini 
matuman pinaagi sa plano sa Diyos sa kaluwasan, nga nakasentro 
sa “Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.” (Juan 
1:29) Ang salmista naghisgot sa panahon sa diha nga ang Langitnong 
Amahan nag-ingon, “Humilom kamo, ug ilhon ninyo nga ako mao ang 
Diyos.”(Sal. 46:10) Sa katapusan sa karon nga “panahon sa kasamok” 
sa ibabaw sa yuta, ang Ginoo magsugo sa mga nasud gikan sa ilang 
mga walay pulos nga mga paningkamot aron sa pagluwas sa ilang 
kaugalingon-“maghilom”ug pag-ila kaniya nga ilang pangulo. Ang 
Diyos magpakita sa tanan nga mga tawo nga ang bugtong matuod nga 
basehan alang sa kalinaw mao ang pagkamatarung, ug siya magahatag 
kanila sa oportunidad nga makakat-on sa hinay-hinay sa iyang 
mga dalan. Kita gipasaligan nga ang iyang gisaad nga gingharian 
mahimayaon, ug bisan tuod nga “ang pagbangutan mopabilin sa 
kagabhion, ... ang kalipay moabut sa kabuntagon.” - Sal. 30: 5      ■
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