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Oktubre 2016 Unang Bahin

“Busa Miingon ang Ginoo”
Ang ekspresyon, “Mao kini ang giingon sa
Ginoo” ug “Kini nahisulat,” gigamit sa halos
lima ka gatus ka beses diha sa Bibliya. Dugang
pa, adunay daghan nga mga susama nga mga
ekspresyon ang gigamit, sama sa: “Ang Pulong
sa Ginoo miabut ngari kanako,” o “Ako, ang
Ginoo, namulong niini,” nga naghatag ug
pagtagad sa mga piho nga pahayag, mensahe,
—Lucas 24:45,46 ug mga leksyon gikan sa Diyos. Kini mao
ang sa ingon nga gisulti sa mga propeta, o
sa uban nga mga tigpamaba, kanato: “Ang akong isulti karon dili ang
akong opinyon, o sa akong kaugalingon nga kaalam, apan kini mao ang
nagagikan sa Diyos nga Makagagahum sa ngatanan-kini mao siya ang
nagasulti, ug kini ang iyang mga pulong.” Kini mao ang talagsaon nga
mga ekspresyon, ug puno sa kahulogan alang sa sinserong mga estudyante
sa Bibliya. Kita adunay usa ka balaan nga pagtahud alang sa Pulong sa
Diyos, ug ang “Mao kini ang giingon sa Ginoo” mao ang katapusan sa
tanang kontrobersiya diha kanato.
“Unya gibuksan
niya ang ilang mga
salabutan, nga sila
unta makasabut sa
mga kasulatan, Ug
miingon kanila, Sa
ingon niini nahisulat.”

Ang maong basehan sa pagtuo ingon sa daw yano kaayo. Ang atong
buhaton lamang mao nga mapamatud-an ang tanan pinaagi sa Pulong
sa Diyos. Ang atong buhaton mao lamang ang pagdawat sa unsa ang
nahiuyon diha sa Pulong ug isalikway ang wala mahiuyon. Apan, kini dili
ingon ana lamang ka sayon. Kay kon ingon ana lamang, ang tanan unta
makasabut ug mouyon kon unsa ang tinood nga nahisulat sa Kasulatan.
Kini, kita nasayod nga halayo kini sa matood. Tungod kay ang paghubad
sa daghan nga mga labing nag-unang pagtolun-an sa Bibliya lahi man
kaayo sa mga nagaangkon nga mga magtotoo. Sa pagkatinuod, adunay
daghan nga mga sayop nga mga doktrina- “doktrina ... sa mga tawo,”
“kahibulungan nga mga doktrina” -ug ang matag usa nag-angkon nga
kini mao ang Pulong sa Diyos. (Mat 15: 9; Heb. 13: 9.) Dugang pa, dulan sa tanang sayop nga doktrina, adunay usa ka gialegar, “Mao kini ang
giingon sa Ginoo.”
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PAGKAT-ON SA HUSTONG PAGHUBAD SA
KASULATAN

Mahinungdanon nga atong unang masabtan nga wala gipadayag sa Ginoo
ang iyang plano ug katuyoan ngadto sa tanan. Ang mga kamatuoran sa
Bibliya gipadayag lamang niadtong mga tawo kansang mga kasingkasing
nahisubay uban kaniya, ug kinsa andam sa “pagpangita sa Kasulatan”
sa pagdiskobre kon unsa nga matang ang atong Diyos, ug unsa ang
iyang mga plano alang sa umaabot nga maylabot sa iyang mga Gilalang,
may kinabuhi man ug walay kinabuhi. (Juan 5:39; Acts17: 11) Busa, sa
pagtino kon unsa ang gisulti sa Ginoo, kinahanglan nga kita kanunay
gayud nga mangita pa sa lawom nga kahulogan niini. Kinahanglan nato
nga maganalisar, magtandi ug magtipon, magtoon “linya ibabaw sa linya;
dinhi madiyutay, ug didto madiyutay.” (Isa. 28:10) Kon adunay pagduhaduha, importante nga atong hatagan ug pagtagad ang gibug-aton sa
ebidensiya. Kinahanglan usab nga kita maghan-ay sumala sa elemento
sa panahon sa plano sa Diyos, ug dili maglibog sa kada panahon ug ang
buluhaton niini. Si Pablo nagtambag, “Pagtuon sa pagpakita sa imong
kaugalingon nga kahamut-an sa Diyos, usa ka magbubuhat nga dili
kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong
sa kamatuoran.” - II Tim. 2:15
Labaw sa tanan, atong hinumduman nga ang kinatibuk-an sa Kasulatan
nagpahayag sa plano sa Diyos, ug angay gayud nga kita makakat-on sa
kahulogan niini sumala sa iyang panglantaw ug katuyoan. Ang iyang
plano dili ubos sa pag-usab sumala sa atong gusto. Nag-ingon ang propeta:
“Si Jehova sa mga panon nanumpa nga nagaingon: Sa pagkamatuod
ingon sa akong nahunahuna, ingon niana ang mahitabo: ug ingon sa
akong gitinguha, mao man ang mamatuman.” (Isa. 14:24) Kinahanglan
nga kita makakat-on sa paghunahuna sama sa Diyos , sa paghinumdom
sa iyang pagdapit, “Umari kamo karon, ug usahon ta paghusay.” (kap.
1:18) Mahinungdanon usab nga kita mapuno sa iyang Espiritu sa
kamatuoran, ug moduol sa Kasulatan sa niana nga espiritu-mapaubsanon,
mainampoon, ug may balaan nga pagtahud. Kkkinahanglan gayud nga
kita magbantay batok sa bisan unsang klase nga tinuyo nga pagsabot,
nga makapahisalaag ug makapandol sa uban, uban sa paghinumdom nga
mas hilabihan ang silot niadtong magapandol sa uban. (Mat 18: 6.) Mao
kini ang sagrado nga Pulong sa dakong Magbubuhat nga atong gipakigangot, ug angay kini nga hatagan sa maayo nga pagtagad ug pagsabot.
Ang pagtuon sa Kasulatan wala gibuhat lalang lamang sa kalipayan, ni
alang sa katuyoan sa pagpakita nga usa ka iskolar. Kini usa ka seryoso
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nga butang. Sa pagbasa pag-usab gikan kang Propeta Isaias: “Mao kini
ang giingon ni Jehova, ang langit mao ang akong trono, ug ang yuta mao
ang akong tumbanan: ... Ang tanan nga mga butang gibuhat sa akong
kamot, ug tungod niini ang tanan nga mga butang nangamao, nagaingon
si Jehova: apan niining tawohana motan-aw ako, bisan pa kaniya nga
kabus ug adunay espiritu nga mahinulsolon, ug nga nagapangurog tungod
sa akong pulong.” (Isa 66:. 1,2). Unsa ka pagkamapainubsanon ug balaan
nga pagtahud ang gipasabot sa paghatag ug pagtagas sa pulong sa Diyos!
Si Pablo miingon kang Timoteo, “Ang tanan nga kasulatan nga ...
nga gihatag pinaagi sa pagdasig sa Diyos, ... may kapuslanan alang
sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa
pagkamatarung: Aron ang anak sa Diyos mamahingpit [nga mao, ang
bug-os], masinangkapan alang sa sa tanan nga maayo nga mga buhat.”(II
Tim 3:16,17). Kini nga mao ang sitwasyon, kita gilauman sa pagpadayon
sa atong pagtuon sa Kasulatan diha sa usa ka sistematiko ug magbubuhatsama nga paagi, aron aprobahan sa Diyos. Kini ang kinahanglan natong
buhaton aron sa tinuod nga pagtino kon unsa ang ang gisulti sa Ginooaron nga kita makaila sa tukma, “Mao kini ang giingon sa Ginoo.”
Usa ka sistematiko, hapsay, tagsa-tagsang pagtuon sa Bibliya, ang
gisugyot aron kita makaangkon ug usa ka mas dako nga pagsabut sa mga
pagtulun-an pinaagi sa pagkonsiderar sa mga topiko sa importante nga mga
doktrina. Kana mao, nga sa pagkonsiderar sa mga importanteng elemento
sa Pulong sa Diyos-ang maong mga topiko sama sa lukat, pagkabanhaw,
kalag, kamatayon, ug sa daghan pang uban -kita matabangan pinaagi sa
tanan nga mga pagpamatuod sa kasulatan sa matag hilisgutan, aron sa
pagkuha sa usa ka bug-os nga hulagway ug kahulugan nga may kalabutan
sa kintaibuk-ang plano sa Diyos. Kini nga topical nga paagi sa pagtuon
makatabang usab sa pagdala sa pagkamakanunayon ug panag-uyon sa
mga topiko nga daw makalibog o kaha imposible nga masabtan kon kini
tan-awon lamang sa usa ka bersikulo diha sa Kasulatan. Ang salmista
miingon, “Ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil, ug
kahayag sa akong alagianan. ... Pasunda ang akong mga lakang sa imong
pulong.”- Sal. 119: 105,133

PAGTINO SA HUSTONG KAHULOGAN

Ania ang usa ka gisugyot nga listahan nga tingali makatabang kanato
sa pagtino kon ang atong paghubad sa Kasulatan mao ba husto o sayop.
Kita mangutana niini nga mga pangutana:
Ang gisugyot ba nga kahulogan nahiuyon sa atong pagsabot sa mga
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hiyas sa kinaiya sa Diyos sa kaalam, hustisya, gugma, ug gahum?
Nahitukma ba kini sa doktrina sa Likat-Kinabuhi ni Kristo gihalad isip
puli alang sa nawalang kinabuhi ni Adan?
Husto ba ang pagkahubad sa Kasulatan, o kini dili makita, sa tibuok o
sa bahin, sa labing unang mga manuskrito sa Bibliya?
Ang konteksto ba makaapekto sa hubad niini?
Sa unsa nga edad, o yugto sa panahon, sa plano sa Diyos ang paggamit
niini nga mga Kasulatan?
Sa unsa nga grupo sa mga tawo kini gigamit-sa wala motoo, mga
matinumanong lalaki ug babaye, mga manulonda, uban pa?
Usa ba kini ka talaan sa kasaysayan, nga may katumanan na sa
nangagi? Kon may parte na kini nga natuman, aduna pa ba kini dugang
nga katumanan sa umaabot?
Kini ba pagasabton sa litiral nga paagi? O ang kahulugan ba niini
simbolikanhon? Posible ba kini nga parehong dunay simbolikanhon o
mahulagwayong kahulogan, ingon man literal nga kahulogan?
Ang bersikulo ba usa ka balighoan nga pamahayag o usa ka pangutana
aron pag-ilustrar sa usa ka punto, o kini ba usa ka tinuod o direkta nga
ekspresyon?
Nag gamit ba kini sa karaan nga panultihon nga wala na gigamit karon?
Ang iyang husto ba nga aplikasyon gisugyot pinaagi sa tipik nga
natuman nga mga tagna?
Nagtudlo ba kini sa usa ka butang pinaagi sa pagpasabot imbes direkta
nga pamahayag?
Ang sayop ba nga panulbok o punktwasyon nga gihatag sa maghuhubad
nakapausab sa tinuod nga kahulugan?
Ang Kasulatan ba ingon sa daw nakasupak sa ubang mga teksto bahin
sa samang ulohan? Aduna pa bay labaw sa usa ka Kasulatan-lain nga
saksi-aron sa pagmatuod sa mga gisugyot nga kahulogan?
Gikan niining taas nga listahan sa mga butang nga sa hilabihan gayud
makaapekto sa unsang paagi kita makasabut sa Pulong sa Diyos, dali
nato nga makita nga kasagaran ang usa ka husto nga hubad sa kahulogan
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dili masayon nga butang, nga maangkon lamang sa usa ka kaswal
nga pagbasa sa Bibliya. Sa pagkatinuod, ang usa ka matood, tukmang
pagsabot sa Kasulatan maangkon lamang pinaagi sa hinalad nga pagtoon
ug pagpamalandong sa dakong gasa sa Diyos diha sa tibuok nga kinabuhiang iyang Pulong. Bisan pa niana, ang usa ka tin-aw nga pagsabot
dili masegurado gawas kon kini gibuhat uban sa hustong espiritu sa
pagpaubos ug sa pagsunod sa kabubut-on sa Diyos. Sa laing mga pulong,
ang paghatag sa Balaan nga Espiritu sa Diyos aron sa paglamdag kanato
mao ang hingpit nga gikinahanglan sa pagsabot sa iyang Balaang Pulong.
Kini nga “Espiritu sa kamatuoran,” miingon si Jesus, mao ang mogiya
kanato “ngadto sa tanang kamatuoran.” - Juan 16:13
Ato karong tan-awon ang pipila sa mga sukaranan nga mga doktrina
nga gitudlo sa tibuok Kristiyanismo nga, sa labing menos ingon sa daw
may suporta gikan sa mga Kasulatan. Atong himoon kini, bisan pa niana,
pinaagi sa pag gamit sa pipila ka mga nangaging mga pangutana, aron sa
pagtino kon unsa ang tinuod nga gitinguha sa Ginoo nga kita makasabut
nga ingon sa iyang Pulong niini nga mga hilisgotan. Busa, aron atong
mapamatud-an kon kini ba nga mga pagtulun-an ang sa pagkatinuod,
gisuportahan sa usa ka husto nga hubad sa usa ka “Mao kini ang giingon
sa Ginoo,” bisan tuod sa usa ka kaswal nga pagtan-aw daw adunay
gamay nga pagduha-duha sa ilang kamatuoran.

ANG KASULATAN BA NAGTUDLO SA TRINIDAD?

Usa sa labing dayag nga gitudlo nga doktrina mao ang trinidad. Ang
Diyos giingon nga nag-angkon sa tulo ka personas-ang panaghiusa sa
Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu ingon nga tulo ka mga tawo,
diha sa usa ka Diyos. Usa sa ekspresyon sa trinidad, nga gigamit sa
daghan nga mga Kristohanong simbahan sukad niadtong ikaunom nga
siglo, mao ang Athanasian Creed, nga nag-ingon, sa bahin: “Nga sa
pagsimba sa atong usa ka Diyos nga sama sa Trinidad, ug Trinidad sa
Panaghiusa; Ni ginpalibog nga mga tawo ni pagbahin sa unod; Kay may
usa ka tawo sa Amahan, ug usa ka Anak, ug ang usa sa Espiritu Santo.
Apan ang Diyos nga Kapangulohan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu
Santo mao ang usa ra, managsama ang himaya, ang pagkahalangdon isig
walay katapusa.”
Ang mga pulong sa ibabaw dayag nga kulang, kay ang kredo nagpadayon:
“Ang maong ingon nga Amahan, mao ang Anak, ug ingon man mao ang
Espiritu Santo. Ang Amahan wala lalanga, ang Anak wala lalanga, ug
ang Espiritu Santo wala lalanga. Ang Amahan dili matukib, ang Anak dili
Ang Banagbanag

7

Oktubre 2016

matukib, ug ang Espiritu Santo usab dili matukib. Ang Amahan walay
katapusan, ang Anak walay katapusan, ug ang Espiritu Santo walay
katapusan. Apan, bisan pa sila dili tulo ka walay katapusan apan usa ka
walay katapusan. Ingon usab adunay tulo nga wala lalanga ni tulo ka dili
matukib, apan usa ka wala gilalang ug usa ka dili matukib. Busa ingon
usab ang Amahan labing gamhanan, ang Anak labing gamhanan, ug ang
Espiritu Santo labing gamhanan. Apan, bisan pa sila dili tulo ka labing
gamhanan, apan usa ra ka labing gamhanan. Busa ang Amahan mao ang
Diyos, ang Anak Diyos, ug ang Espiritu Santo Diyos; Ug bisan pa niana
sila dili tulo ka mga Diyos, apan usa ra ka Diyos.”
Bisan ang labing nalamdagan nga hunahuna makaingon gayud nga
ang mga pamahayag sa ibabaw ingon nga mga bungang-isip aron halos
imposible nga masabtan, o sa pagpatin-aw. Isip resulta, ang kadaghanan
kontento na lamang sa sa pag-ingon, “Kini usa ka misteryo,” nga angay
toohan sa pipila, apan dili masabtan. Busa, nahikalimtan ang mga pulong
ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod nga kini “gihatag ngadto”
kanila nga “masayud sa mga misteryo” sa Pulong sa Diyos, ug “Bulahan
ang inyong mga mata kay makakita, ug ang inyong mga igdulungog kay
makadungog.” - Mat . 13:11,16
Bisan pa sa dakong kalibog sa mga pulong diha sa mga pamahayag
sa itaas, ang pipila ka mga bersikulo gikan sa Bibliya ang gigamit sa
“pagpamatood” sa pagtulon-an sa trinidad. Usa sa maong teksto mabasa
sa mosunod: “Adunay tulo ka mga nga nagapamatuod sa langit, ang
Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo; ug kining tulo usa ra.” (Juan
5: 7) Dinhi, daghan ang makaingon, nga tin-aw “mao kini ang giingon
ni Jehova” ang gihatag. Isip dugang pagpamatuod nga si Jesus, usa ka
sakop sa trinidad, ang sama sa Diyos, laing bersikulo usab ang gihisgotan.
Mahitungod kang Jesus, si Pablo miingon, “Kinsa, nga diha sa dagway sa
Diyos, naghunahuna nga kini dili pagaagawon sa Dios.” (Fil. 2: 6) Ang
laing “mao kini ang giingon ni Jehova” ang dinhi gihatag- unsa pa ang
dugang nga pamatuod ang gikinahanglan?

KASULATAN GISUSI

Atong susihon karon ang Kasulatan nga gihisgotan aron pamatud-an
nga ang Diyos tulo ka personas, ug bisan pa niana usa lamang ka Diyos.
Ang mga pulong sa I Juan 5: 7 sa pagkatinuod makita nga dili tubag sa
argumento sa pagsuporta sa doktrina sa trinidad. Apan, tungod kay kini
ang supak sa rason, ug kita nakaila sa Diyos nga makataronganon, kita
nagduda nga adunay sayop sa pagsabot niini.
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Kini mao ang higayon nga angay natong susihon ang Kasulatan diha
sa iyang orihinal nga porma. Ang Wilson Emphatic Diaglott maoy usa
ka maayo nga awtoridad alang niini nga katuyoan. Didto, atong makita
ang wala gilakip nga teksto, ug usa ka footnote nga mabasa ingon sa
mosunod: “Kini nga teksto mahitungod sa langitnong mga saksi wala
mahilakip sa bisan unsa nga Gregong manuskrito nga gisulat sa sayo
pa sa ikanapulo ug lima ka siglo. Kini wala gihisgotan sa bisan unsa
nga Gregong eklesiastikanhong mga magsusulat; ni si bisan kinsa nga
mga naunang Latin nga mga amahan, bisan pa nga ang mga hilisgotan
nga ilang gitratar ang natural nga magdala kanila nga modangop ngadto
sa may awtoridad niini. Busa kinin usa ka dayag nga mini.” Uban niini
nga mga komento halos tanan nga mga komentarista sa Bibliya niuyon,
ug ingon sa napamatud-an pinaagi sa halos tanang hubad sa Bag-ong
Testamento nga gisulat sa miaging siglo ug tunga. Nan, atong makita,
nga kini nga mga pulong dili mahimong usa ka “mao kini ang giingon sa
Ginoo.”
Hinoon, aduna kitay makita sa Filipos 2:6, usa ka kasulatan nga
nag-ingon kang Jesus nga siya sama sa Diyos. Kini nga pagkahisama
wala niya gikonsiderar nga nagkuha sa Diyos sa tanan, nga daw
giingon sa bersikulo. Dinhi usab, atong mamatikdan nga may sayop, ug
makapangutana kon ang maong usa ka mapagarbohon nga panglantaw
sa iyang posisyon atubangan sa Diyos nahiuyon uban sa kabug-osan sa
testimonya sa Kasulatan nga pagpamatuod mahitungod sa kinaiya ni
Jesus. Balikon nato ug tan-aw ang orihinal nga Grego, atong makita nga,
sa King James Version, usa ka gamay nga pulong ang nadugang pa, ug
usa ang wala malakip. Ang pagsal-ot ug pagwala bug-os nga makapausab
sa kahulogan sa teksto. Busa, ang ekspresyon nga “naghunahuna nga kini
dili nga pagaagawon sa Dios,” kinahanglan nga sa tukmang paagi sabton
sa pag-ingon, “naghunahuna nga dili pinaagi sa pagpangagaw mahisama
sa Dios.” Batod pa, ang Diaglott husto nga naghubad sa teksto: “Kinsa,
bisan tuod nga sa dagway sa Diyos, apan wala nagpamalandong sa pagilog nga mahimong sama sa Diyos.” Ang kadaghanan sa mga hubad
naghubad sa bersikulo sa samang paagi.
Uban sa husto nga pagsabot niini nga teksto ug sa kahulogan niini
sa iyang konteksto, aduna kitay importante nga kamatuoran. Dinhi
ang mapainubsanon ug masulundon nga Anak sa Diyos, si Jesus, ang
gihatagan ug kalainan sa mapahitas-on ug masupilon nga si Satanas, nga
nag-ingon: “Ako mokayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono
sa ibabaw sa mga bitoon sa Diyos; ug ako magalingkod sa ibabaw sa
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sa bukid sa kongregasyon, sa mga kiliran sa amihanan:. ... ako sama sa
labing Halangdon .”(Isa 14:. 13,14) Busa, kon tukma ang paghubad ug
pagsabot, imbes nga pamatud-an ang pagkasama sa Diyos ug ni Jesus,
kini nga mga teksto ang magpanghimakak niini.
Magkuha kita ug dugan pa nga pagsabot niini nga hilisgutan pinaagi
sa pagtan-aw sa dugang nga mga Kasulatan. Si Jesus miingon sa usa
ka higayon, “Ako ug ang akong Amahan usa ra.” Nag-ampo usab siya
alang sa iyang mga tinun-an, “aron sila mahimong usa, maingon nga kita
usa.” (Juan 10:30; 17: 21,22) Sa unsa nga paagi nga si Jesus usa uban
sa Amahan? Kini mao ang sa sama nga paagi nga siya nag-ampo alang
sa iyang mga tinun-an nga mahimong usa uban kaniya. Sa duha ka kaso,
siya misulti sa pagkausa sa hunahuna; pagkausa sa katuyoan; pagkausa
sa simpatiya ug gugma; pagkausa diha sa maayong mga buhat-sa lain
nga pagkasulti, pagkausa diha sa kinaiya. Mao nga si Jesus nakaingon,
“Siya nga nakakita kanako nakakita sa Amahan.” (Juan 14: 9) Sa lain
nga mga pulong, siya gisunod sa Amahan, nga may sama nga mga hiyas
sa kinaiya. Bisan pa niana, pipila lamang ka mga bersikulo sa ulahi, nga
siya dayag miingon, “Ang akong Amahan labaw kay kanako.”-bersikulo
28
Ang hustong pagsabot sa hilisgotan sa panaghiusa taliwala sa Diyos,
sa iyang anak nga si Jesus, ug sa iyang simbahan, kita naluwas sa maong
mgairasyonalidad sa atong panghunahuna ingon sa mosunod: nga ang
Diyos walay panimuot sulod sa siyam ka bulan human sa pagpanamkon
ni Jesus; Nga ang bata nga si Jesus mao ang Diyos; Nga ang tawhanon
nga si Jesus nag-ampo sa iyang kaugalingon; Nga ang iyang pag-antus
ug pag-ampo sa Getsemani usa lamang ka moro-moro tungod kay
siya nangayo ug tabang gikan sa iyang kaugalingon; Nga ang Diyos
mismo namatay ibabaw sa krus ug nagpabilin nga patay sa tulo ka
adlaw hangtod nga iyang gibanhaw ang iyang kaugalingon gikan sa
mga patay.
Sa katapusan, ang doktrina sa trinidad wala mahitukma sa doktina
sa lukat, nga nagkinahanglan sa halad sa usa ka hingpit nga tawhanong
kinabuhi alang sa dapit ni Adan. Wala kini mahitukma sumala sa
plano sa Diyos, nga naghimo kang Jesus sa umaabot nga papel sa
Tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo- lain pang imposible kon siya
mao ang Diyos. Ang Kasulatan nag-ingon: “Adunay usa ka Dios, ug
usa ka tigpataliwala tali sa Diyos ug sa mga tawo, ang tawo nga si
Kristo Jesus; Nga naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa
tanan, nga nagpamatuod sa tukma nga panahon .” “Gipadala sa Diyos
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ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi
pinaagi kaniya.”- 1 Tim. 2:5,6; 1 Juan 4:9
Ang ikaduhang parte niini nga hilisgutan makita sa sunod bulan sa
artikulo sa Banagbanag [Dawn]. Niana atong g susihon ang duha ka
dugang ug nailhan sa maayo pagtulun-an sa Kristiyanismo aron sa
pagtino sa ilang pagkatinuod diha sa kahayag sa kamatuoran sa plano
sa Diyos. Hinaot nga ang atong tinguha diha sa pagtuon sa Pulong sa
Diyos, kanunay nga adunay usa ka “mao kini ang giingon ni Jehova”
ingon nga usa ka “angkla, ... parehong sigurado ug malig-on.” Heb. 6:19								
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Oktubre 2, 2016

Ang Agi sa Diyos
Yabeng Bersikulo:
“Kini siya, ingon
nga panganinaw sa
himaya sa Dios ug
tukma nga hulad sa
iyang kinaiya, mao
ang nagasapnay sa
kalibutan pinaagi
sa gamhanan nga
gipamulong niya.
Sa nahimo na niya
ang pagpanglinis
sa mga sala sa
katawhan, siya
milingkod sa too
sa Halangdon sa
kahitas-an.”

Sa wala pa ang Unang Pag-Anhi ni Jesus, ang
Diyos “misulti ... sa mga ginikanan pinaagi sa
mga propeta,” apan karon “sa katapusan nga
mga adlaw” siya “nagsulti kanato pinaagi sa
iyang Anak,” si Jesus, nga gihulagway diha
sa atong yabeng bersikulo nga “kahayag” sa
himaya sa Diyos ug ang “tukma nga hulad sa
iyang pagka tawo.” (Heb. 1: 1-3) Ang hugpong
sa mga pulong “tukma nga hulad” mao ang
usa ka hubad gikan sa Griyegong pulong nga
charakter, nga gihubit ingon nga “usa ka tukma
nga kopya.” Sa pagkatinuod, sa panahon sa
Unang Pag-anhi ni Jesus, siya bug-os ug hingpit
nga nagrepresentar sa Amahan.

Sa ikatulong adlaw human mamatay si Jesus
sa krus, siya gibanhaw sa Diyos gikan sa
—Hebreohanon 1:3 kamatayon, ug usab sa atong yabeng bersikulo,
naghatag kaniya sa usa ka mahimayaon nga
Pinilinga posisyon “sa tuo nga kamot sa Halangdon sa
Kasulatan: kahitas-an.” Si Apostol Pablo nihulagway niini
Hebreohanon 1:1-9 sa laing dapit, nga nag-ingon nga sa diha nga
ang Diyos nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa
mga patay, “gibutang siya sa iyang toong kamot
didto sa mga dapit nga langitnon, sa ibabaw sa tanang pamunoan,
ug ang gahum, ug kusog, ug gahum, ug sa tanan nga ngalan nga
gihinganlan, dili lamang niini nga kalibutan, kondili usab niadtong
moabut .” Efesos 1:20,21) Si Jesus takus nga pagabayawon ibabaw
sa tanan nga uban nga mga binuhat, tungod kay siya “nahigugma
sa katarung, ug gidumtan ang pagkamasupilon.”(Heb 1: 9) Iyang
“gihinloan” o “naghimo sa paghinlo” [Wilson Emphatic Diaglott] sa
mga sala, dili lamang sa iyang mga sumusunod nga naghulat sa itaas
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nga lawak sa Pentekostes, “apan alang usab sa mga sala sa tibuok
kalibutan.” - Heb. 1: 3, I Juan 2: 2
Sa panahon sa iyang yutan-ong ministeryo, si Jesus nalipay ug
matinud-anon nga nagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong Amahan sa
tanang panahon, bisan hangtod ngadto sa kamatayon. Sa pagbuhat
sa ingon, iyang gipakita ang mga hiyas nga sa tanan nga mga paagi
aninag sa kinaiya sa iyang Amahan. Ang Kasulatan yano nga
nagsulti kanato nga walay tawo nga nakakita sa Diyos sa bisan unsang
panahon.” (Juan 1:18; I Juan 4:12) Bisan pa niana, sa laing higayon,
si Jesus miingon kang Felipe, “Ang nakakita kanako nakakita sa
Amahan.”(Juan 14:9) Ang mga sumusunod ni Jesus “makakita” sa
Diyos sa usa ka representante nga diwa. Pinaagi sa pag-ingon nga, Si
Jesus ang bug-os nga nagrepresentar sa Diyos-sa hunahuna, katuyoan,
ug kinaiya-bug-os nga nagtugyan sa iyang kabubut-on ngadto sa
Langitnong Amahan. Busa niini nga diwa, nga moingon si Jesus,
“Ako ug ang akong Amahan usa ra.” - Juan 10:30
Si Jesus nag-ampo nga ang iyang mga sumusunod molambo usab
niining sama nga pagkausa uban sa Amahan, sama sa nhitala diha sa
usa sa iyang mga pag-ampo, “aron sila mahimong usa, maingon nga
kita.” (Juan 17:11) Si Jesus usab nagtunguha nga ang tanan sa iyang
mga sumusunod sa tibuok Panahon sa Ebanghelyo molambo niini
nga sama nga pagkausa. Siya nagpadayon sa iyang pag-ampo, nga
nag-ingon: “Dili ako mag-ampo alang lamang kanila, kondili alang
usab sa mga mosalig kanako pinaagi sa ilang pulong; Nga silang tanan
mahimo nga usa; ingon nga ikaw, Amahan, ania kanako, ug ako anaa
kanimo, aron sila usab maania kanato: aron ang kalibutan motuo nga
ikaw mao ang nagpadala kanako.”- bersikulo 20,21
Ang matag konsagradong magtotoo, sumala sa ilang pagkamatinudanon sa pagsunod sa mga panudlo nga gihatag diha sa Kasulatan, sa hinayhinay makaangkon og usa ka kinaiya nga mahimong larawan ug dagway
sa minahal nga Anak sa Diyos. Busa, sila usab motubo nga mahimong
mga kopya sa kinaiya sa atong Langitnong Amahan. Si Apostol nga si
Pablo nagpamatood niini nga nagaingon: - “Kita nasayud nga diha sa
matag-usa ka butang ang Diyos nagabuhat ug maayo uban kanila nga mga
nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. Kay sila
nga mga giila niyang daan gikabut-an usab niyang daan nga mahisama
sila sa dagway sa iyang Anak, aron kini siya mahimong maoy panganay
sa daghang mga magsoon.” –Roma 8: 28,29 			
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Octubre 9 2016

Magtutukod sa Balay
Yabeng Bersikulo:
“Apan si Jesus naisip
nga labaw pa ug
himaya kay kang
Moises, maingon nga
ang magtutukod sa
balay labaw pa ug
dungog kay sa balay.”
—Hebreohanon 3:3
Piniling Kasulatan:
Hebreohanon 3:1-6;
Mateo 7:24-27

Sa Ikaduhang Kapitulo sa Hebreohanon,
kita giingnan nga si Jesus “gihimo nga ubos
ug diyutay sa mga anghel alang sa pag-antus
sa kamatayon, ... nga siya pinaagi sa grasya
sa Diyos makatilaw sa kamatayon alang sa
matag tawo.” (Heb 2: 9.) Sa sunod-sunod nga
mga bersikulo, nagsulti si Pablo kanato nga
si Jesus gihimo nga “hingpit” ---o kompleto
--- “pinaagi sa mga pag-antos.” Busa, siya
kuwalipikado nga mahimong usa ka “maloloyon ug matinumanon nga labawng sacerdote,”
ug makahimo sa paghatag ug tabang sa iyang
mga sumusunod, samtang sila anaa sa mga pagantus ug mga pagsulay. –bersikulo 10,17,18

Si Pablo nagpadayon sa kapitulo tres nga
nag-ingon, “Busa, mga igsoong balaan, mga umalambit sa langitnon
nga pagtawag, palandunga ang Apostol ug Labawng Sacerdote sa
atong tinoohan, nga mao si Jesus; Kinsa matinud-anon ngadto kaniya
nga nagtudlo kaniya.”(Ber. 1,2) Sama sa gipahayag niini nga bersikulo,
kinahanglan nga hatagan nato ug maayo nga konsidersyon ang mga
pagsulay nga giantos ni Jesus sa wala pa siya gibayaw, aron atong
masabtan ug maayo ngano nga kita usab kinahanglan nga pagasulayon
aron sa kaulahina makaambit sa iyang himaya. Anaa kanato ang saad:
“Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu,
nga kita mga anak sa Diyos: Ug kon mga anak, nan, mga manununod
kita; mga manununod sa Diyos, ug masigkamanununod ni Kristo; kong
matuod nga nagaantus kita uban kaniya, kita usab pagahimayaon.”Roma. 8: 16,17
Sa atong leksyon, atong makita ang kalainan taliwala sa mga ulipon
ug sa anak. Ang mga sugo gihatag ngadto sa mga ulipon nga walay
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bisan unsa nga katin-awan sa ilang mga agalon. Ang usa ka ulipon “dili
mahibalo sa ginabuhat sa iyang agalon.” (Juan 15:15) Mahitungod kang
Moises, nag-ingon si Pablo nga siya “matinumanon sa tibook niya nga
balay, ingon sa usa ka ulipon.” (Heb 3: 5.) Ang usa ka anak, sa laing
bahin, adunay pribilehiyo nga masayud, makasabut, ug gipiyalan sa mga
bahin sa buhat sa balay sa iyang amahan, ug siya dili kinahanglan nga
sugoon o hulgaon mahitungod niini nga mga buluhaton. Gilauman ug
dako ang anak sa pag-alagad sa iyang amahan, ug busa nagkinahanglan
siya sa mas dako nga pagbansay ug disiplina kay sa usa ka ulipon. Tungod
kay siya matinud-anon ngadto sa kamatayon, atong yabeng bersikulo
nagpunting nga si Kristo Jesus mao ang “takus sa labaw pa nga himaya
kay kang Moises.” Kini mao usab ang pribilehiyo sa mga konsagradong
sumusunod sa Ginoo nga mahimong “mga anak sa Diyos.” “Si Kristo
ingon nga usa ka anak sa ibabaw sa iyang kaugalingong balay; kang
kinsang balay mao kita.”-- Juan 1:12. Heb. 3: 6
Walay mahimong anaa sa balay sa mga anak hangtud nga ang halad
ni Jesus gipresentar ngadto sa Amahan ug gidawat pinaagi kaniya.
Importante usab nga atong hunumduman nga kon kita mahimong “magaambit sa langitnon nga pagtawag,” kita walay mas mas maayo nga tuyo
o dili kaayo makasasala kay sa mga patriyarka ug mga propeta sa Daang
Testamento. Apan, ang oportunidad sa pagkaanak miabut kanato, ug wala
kanila, tungod kay ang ilang adlaw dili ang gitakdang panahon sa Diyos
alang niini nga bahin sa iyang plano. Wala kita sa atong kaugalingon nga
pagkamatarung, apan ang atong pagkaanak pinaagi sa “hugot nga pagtuo
ni Kristo” ug sa iyang buhat sa pagtubos.--Filipos 3: 9
Sa karon nga panahon ang atong pagkaanak dili pa hingpit, kondili anaa
pa sa pagsulay, hangtud nga “magkupot kita sa pagsalig ug paghimaya
sa atong paglaum nga malig-on hangtud sa katapusan.” (Heb 3: 6.) Ang
“paglaom” nga anaa kanato kinahanglan nga atong huptan sa mainiton
pag-ayo ug hugot pa, nga kini makaimpluwensya sa atong tibuok nga
kinabuhi. Himoon nato nga malipayon ang tanan nga pagsulay, paglutos,
ug kalisud niini nga kinabuhi karon nga gitugot sa Diyos aron sa pagsulay
ug sa pagpalambo sa atong kinaiya, ug moingon uban sa salmista, “Usa
ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga pagapangitaon Ko: Nga
makapuyo ako sa balay ni Jehova sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi,
Aron sa pagtan-aw sa katahum ni Jehova. Ug sa pagpakisayud sa iyang
templo.” ---Salmo 27: 4 						
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Octubre 16, 2016

Ang Dakong Hataas nga
Sacerdote
Ang Diyos naghatag sa pagkaparianon
sa Israel ngadto sa tribo o banay ni Levi,
ilabi na ang pamilya ni Aaron. Ang tanan
nga mga Judio nga mga pari nagagikan sa
kaliwatan sa iyang pamilya, ug gigahin
aron sa pagrepresentar sa mga katawhan sa
atubangan sa Diyos, sa paghalad alang kanila
sa “mga gasa ug mga halad alang sa mga sala.”
(Henreohanon 5:1) Niini nga kahikayan, ang
mga sacerdote adunay mga pagbati sa mga
—Hebreohanon 4:14 tawo, tungod kay sila usab anaa man sa mao
Piniling Kasulatan: nga mga kahuyang, ug usab nagkinahanglan
sa kapasayloan sa ilang kaugalingon nga mga
Hebreohanon 4:14 – sala. Walay bisan kinsa niini nga mga dili
5:10 perpekto ug makasasala nga mga pari ang
gitugotan sa pag-angkon “niini nga dungog
ngadto sa iyang kaugalingon,” apan kadto lamang nga “gitawag sa Diyos,
sama kang Aaron.” - bersikulo 4
Yabeng Bersikulo:
“Busa, sanglit aduna
man kitay dakung
labawng sacerdote nga
nakalatas sa kalangitan,
si Jesus, ang Anak sa
Dios, pangusgan ta
pagkupot ang atong
tinoohan.”

Ang atong yabeng bersikulo nagsulti kanato nga kita, usab, adunay usa
ka labawng sacerdote, ang usa nga “nakalatas sa kalangitan, si Jesus,
ang Anak sa Dios.” Apan, ang kaliwat ni Jesus gikan sa banay ni Juda,
dili gikan sa tribo ni Levi. (Mat 1:2; Lucas 3:33; Heb 7:14.) Sa unsa
nga paagi unya mahimong si Jesus usa ka labawng sacerdote? Ang tubag
gihatag niini nga mga pulong sa Kasulatan: “Si Kristo pagahimayaon
dili sa iyang kaugalingon nga naghimo sa usa ka labaw nga saserdote.”
Hinunoa, gipasidunggan siya sa Diyos, nga nag-ingon, “Ikaw mao ang
akong Anak, karong adlawa gipanganak ko ikaw. ... Ikaw ang sacerdote
sa walay katapusan, sumala sa laray ni Melquisedec.” (Heb 5:5,6; 7:17;
Sal 2: 7; 110: 4) Si Melchisedec usa ka hari ug usa ka pari sa mao nga
panahon, apan siya dili usa ka nagsakripisyo nga sacerdote. (Gen. 14:18;
Heb 7: 1-3) Si Kristo karon usa ka gihimay nga espiritu, nga gipahayag
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sa Diyos nga usa ka labawng sacerdote, sumala sa harianong “laray ni
Melquisedec,” dili sumala sa halad sa laray ni Aaron, kinsa wala gayud
gihimaya ingon sa usa ka hari.-Hebreohanon 5:10
Pinaagi sa pagtuo, atong giila si Jesus ingon nga atong dakong Hataas
nga Saceerdote sa langit, diha sa kahibalo nga siya dili usa ka “hataas nga
saserdote nga dili makahimo sa paglipay sa atong mga kaluyahon, kondili
usa nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala makasala.” (Heb
. 4:15, James Moffatt nga hubad) Ang mga pag-antus nga miabut sa
ibabaw sa hingpit nga tawo nga si Jesus, dili tungod kay siya usa ka
makasasala, apan hinoon tungod kay siya usa ka Anak. Kini mao ang
kabubut-on sa atong Langitnong Amahan sa pagsulay ug pamatudan sa pagkamaunongon sa “iyang anak nga bugtong,” bisan ngadto sa
“kamatayon sa krus,” ug bisan tuod siya usa ka “Anak, siya nakakat-on
sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga butang nga iyang giantus.” -Juan
3:16; Phil. 2: 8; Heb. 5: 8
Sa karon nga panahon, ang mga konsagradong sumusunod ni Kristo
ang giisip nga mga umaabot nga sakop niini nga bag-o, “harianong
pagkasaserdote.” (1 Pedro 2: 9.) Sa ingon, dili kita magdahom nga
makalikay sa mga pagsulay ug sa mga kalisdanan nga susama sa mga
giantos ni Jesus. Pinaagi lamang sa husto nga pagbansay sa maong mga
kasinatian nga kita makahimo sa pag-ugmad sa “malinawon nga bunga
sa pagkamatarung” sa Kristohanong kinaiya. (Heb. 12:11) Sa dihang, sa
mga panahon, nga kita masayop, “moduol kita sa trono sa grasya uban sa
pagsalig, aron kita makadawat sa kalooy, ug makakaplag sa grasya nga
makatabang kanato sa takna sa panginahanglan.” - Heb. 4:16
Si Kristo dili na usa ka tawo, ingon nga “gipatay diha sa unod,” ug
nabanhaw ingon nga espiritu. (1 Ped. 3:18) Siya mao ang karon usa
ka harianong sacerdote, nga may gahom ug dakong himaya. (Pinadayag
14:14) Sa dili madugay, sa diha nga ang tanan nga mga umaabot nga
mga sakop sa “harianong pagkasaserdote” napamatud-an nga matinudanon ngadto sa kamatayon, ug mabanhaw sa iyang kaugalingon nga
mahimayaon dagway, ang Kristo, ang ulo ug mga sakop sa lawas,
mahimong Hari ug Saserdote sa himaya sa kalibotan sa katawhan.
Sila magahari sa pagpanalangin ug pagtuboy sa tanan nga andam ug
masulundon nga mga katawhan, nga, diin ubos sa paglamdag unya
nga anaa kanila, “makakat-on sa pagkamatarong” ug moduol ngadto sa
Diyos.-Pin. 20: 4,6; Isa. 26: 9 					
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Oktubre 23, 2016

Ang Hataas nga Sacerdote Sa
Walay Katapusan
Sa atong nahibaloan sa niaging leksyon,
si Pablo, diha sa Basahon sa Mga
Hebreohanon, nagpasabut kang Jesusisip
usa ka “labawng sacerdote sumala sa laray
ni Melchisedec.” (Heb. 5:10;6:20) Sa ikapito
nga kapitulo, daghan nga mga butang ang
gipakita mahitungod kang Melchisedec nga
nagpamatood kaniya nga usa ka matang sa
Piniling Kasulatan: Kristo. Ang Melchisedec nga pagkaparianond,
Hebreohanon 7:1- parehong tipikal ug anti¬tipikal, ang mas
3,19-28 labaw sa tanang paagi, kay sa Aaronic nga
pagkaparianon.

Yabeng Bersikulo: “
Apan kini Siya sa dayon
nagahupot sa iyang
pagkasacerdote, kay siya
molungtad man hangtud
sa kahangturan.”
—Hebreohanon7:24,

Si Melchisedec parehong usa ka hari ug sacerdote, ug, gikan sa
panglantaw sa Diyos, siya gipasidunggan ug maayo. Sa pagkatinuod,
gani si Abraham, nga gitawag nga “Higala sa Diyos,” ug kansang hugot
nga pagtuo “giisip kaniya sa pagkamatarung,” nagbayad sa ikapulo
ngadto kang Melchisedec, ug napanalanginan pinaagi kaniya.-Santiago
2:23; Gen. 14: 18-20; Heb. 7:1,2
Ang ngalan nga Melchisedec, nga gihubad sa Bag-ong Testamento, nag
gikan sa duha ka pulong nga Hebreohanon: melek, nga nagpasabot nga
hari, ug tsedeq, nga nagpasabot sa pagkamatarung. Si Melchisedec ang
“Hari sa Salem,” nga nagpasabot sa kalinaw. Busa, si Pablo naghingalan
kaniya nga “Hari sa pagkamatarung” ug “Hari sa kalinaw.” Siya, matod
pa ni Pablo, “walay amahan, walay inahan, walay kagikan; nga walay
sinugdan sa mga adlaw; bisan katapusan sa kinabuhi; kondili gibuhat nga
sama sa Anak sa Diyos; nagapadayon nga sacerdote sa kanunay.”(Heb.
7: 2,3) Siya nga “walay amahan, ... inahan,” ug “kaliwat” nagpasabot nga
siya wala makapanunod sa sa katungdanan sa pagkasacerdote pinaagi sa
kaliwatan, apan kini gihatag ngadto kaniya direkta gikan sa Diyos.
Atol sa Panahon sa mga Hudiyo, gisugo sa Diyos sa Israel nga ang
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ilang mga sacerdote ang mag gikan sa tribo ni Levi. Apan, ang Diyos
usab adunay awtoridad sa pagbayaw sa uban niini nga katungdanan. Ug
kini iyang gibuhat sa bahin ni Melchisedec, ug usab uban kang Kristo,
ang antitipikal nga Melchisedec. Sa linya ni Aaron nga pagkaparianon,
adunay linya sa pagpuli pinaagi sa direkta nga kaliwat, apan dili kini
matood sa mas taas nga kahikayan. Si Melchisedec walay gisundan ni
manununod sa iyang katungdanan nga saserdote. Niini nga bahin, siya
“nahisama sa Anak sa Diyos,” si Kristo Jesus, kinsa usab mao lamang
usa niini nga labing taas sa tanang mga saserdote ug nagpabilin nga usa
ka “hataas nga saserdote sa walay katapusan.” - Heb. 6:20
Ang mga Israelinhon dugay na nga naanad sa pagtan-aw sa Aaronic nga
pagkaparianon nga paagi nga sila makasimba sa Diyos ug makadawat sa
iyang mga panudlo. Apan, si Kristo Jesus mao ang labawng sacerdote sa
usa ka bag-o nga hugpong sa pagkaparianon, ug ang iyang matinud-anon
nga mga sumusunod sa lakang niini karon nga Panahon sa Ebanghelyo
ang mokuyog kaniya niini nga bag-ong kahikayan. Ang buhat niini nga
mas taas nga Melchisedec mao ang usa ka umaabot nga himaya, sa diha
nga si Jesus ug ang iyang sakop nga lawas sa-ang simbahan-ang iinstalar
ingon nga mga hari ug saserdote. Niini nga taas nga katungdanan, sila
magmando ug magtudlo sa kalibutan sa katawhan sa pagkamatarong.Pin. 1:6; 5:10; 20: 6
Dili tuyo sa Diyos nga ang mga Balaod sa Pakigsaad mohangtud
sa kanunay, ni sa pagtugot nga ang Aaronic nga pagkaparianon
magpadayon sa walay katapusan. (Heb 7: 18-23.) Ang katuyoan sa Diyos
mao ang pagtudlo kang Jesus ngadto sa usa ka mas taas nga han-ay sa
pagka sacerdote, ingon man sa usa ka hari, sa wala pa siya mianhi sa
kalibutan aron mahimong Manunubos sa tawo. Ang mga propesiya sa
Daang Testamento ang naghatag kanato niini nga pasalig. (Gen. 14:18;
Sal 110: 4.; Zac 6:. 12,13) Atong tan-awon sa unahan ang panahon nga
ang “harianong pagkasaserdote” sa Diyos mao ang magdala sa mga
panalangin ngadto sa kalibutan sa mga katawhan.-1 Pedro 2: 9; Buhat
3:25 									
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Oktubre 30, 2016

Mag-uugmad ug Maghihingpit sa
Atong Pagtoo
Yabeng Bersikulo:
“ Apan kini Siya
sa dayon Yabeng
Bersikulo: “Magatutok
kang Jesus nga mao
ang mag-uugmad ug
maghihingpit sa atong
pagtoo, nga tungod sa
kalipay nga gibutang
sa iyang atubangan
miantus sa krus, sa
walay pagsapayan sa
pagkamakauulaw niini,
ug karon nagalingkod
siya diha sa too sa trono
sa Diyos.”
—Hebreohanon 12:2
Piniling Kasulatan:
Hebreohanon 12:1-13

Sa unang bersikulo sa atong leksyon, kita
gisultihan nga “isalikway ang tanan nga
kabug-at ug ang sala nga sa dakung kasayon
nagasipit kanato.” Ang uban niini nga mga mga
“kabug-aton” nga kinahanglan nga isalikway
mao ang mga “kabalaka ug mga bahandi ug
mga kalipayan niini nga kinabuhi.”(Lucas
8:14) Ang maong mga butang dili man sala,
apan sila naka okupar sa atong panahon ug
paningkamot, ug makahimong babag sa
atong pagpalambo sa mga bunga sa Espiritu
Santo. Sa pagpadayon sa atong yabeng
bersikulo, miingon si Pablo nga dili lamang
kita kinahanglan
nga maningkamot sa
pagsalikway sa bisan unsa nga “kabug-at”
niini nga kinabuhi, apan usab sa “pagpadayon
inubanan sa pailub” -nga sa ato pa malipayon
nga paglahutay ug pag-antos “ang lumba nga
gibutang sa atong atubangan.”

Makahimo lamang kita sa pagbuhat niini
nga mga butang, ang atong yabeng bersikulo nag-ingon, pinaagi sa
“pagtan-aw kang Jesus.” Si Jesus mao ang “tagsulat,” nga nagkahulogan
nga pangulo o kapitan, sa atong pagtuo, tungod kay siya kabubut-on
nga naghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa tanan nga mga
katawhan . Tungod sa iyang halad lukat, “usa ka bag-o ug buhi nga dalan”
ang gibuksan sa Panahon sa Ebanghelyo, ug “kita may katubsanan pinaagi
sa iyang dugo, bisan ang kapasayloan sa mga sala.” (Heb. 10:19,20; Col.
1:14) ang “awtor” sa atong pagtuo mao “ang panganay sa daghang mga
magsoon.” Siya mao ang “ulo sa lawas, ang iglesia, ... ang panganay nga
gikan sa mga patay; aron nga sa tanang mga butang siya molabaw gayud
sa tanan.” - Roma 8:29; Col. 1:18
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Si Jesus mao usab “ang tighingpit sa atong pagtuo” Ang pulong
“maghihingpit” nagpasabot sa magtatapos. Si Jesus maghimo niini nga
importante nga papel pinaagi sa iyang pagtabang kanato sa atong mga
pagsulay ug lisud nga mga kasinatian. Sa panahon sa iyang yutan-ong
ministeryo, siya miingon, “Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay
ug nabug-atan, ug ako magahatag kanimo ug pahulay. Isangon ninyo ang
akong yugo diha kaninyo, ug pagkat-on kanako; kay ako maaghop ug
mapaubsanon sa kasingkasing.” (Mat 11:. 28,29) Sa “pagtan-aw kang
Jesus,” atong makita nga siya malomo ug mapainubsanong mihatag sa
iyang kaugalingon nga kabubut-on sa pagbuhat diha sa Langitnong
Amahan, ug siya motabang kanato sa pagkompleto sa sama nga buluhaton.
Si Pablo nagtambag kanato nga “Batoni diha kaninyo kining
hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang Cristo Jesus, nga, bisan tuod
siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang
pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailogan; hinonoa,
gihaw-asan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa
kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tawo. Ug sa nakita
siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon
ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, oo, bisan pa sa
kamatayon diha sa krus.” (Fil 2: 5-8) Pinaagi sa ehemplo sa atong
Magtutudlo, atong makita kon unsa ka importante ang pag-ugmad sa
pagkamapainubsanon.
Ang atong yabeng bersikulo nag-ingon nga tungod sa dako nga
“kalipay nga gibutang sa atubangan kaniya,” kini usa ka kalipay ni Jesus
sa pagbuhat kanunay sa kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan. Kini
nga kinaiya ang gitagna kaniya pinaagi sa salmista: “Nagakalipay ako sa
pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko; Oo, ang imong kasugoan
ania sa sulod sa akong kasingkasing.” (Sal 40: 8.) Isip iyang mga
sumusunod sa lakang, kita usab kinahanglan nga magpalambo og usa ka
“”kalipay” sa pagbuhat sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan, sa
paglahutay sa atong “krus, nagsalikway sa kaulawan.”- Heb. 12: 2,
Sa “pagtan-aw kang Jesus,” kita kinahanglan gayud nga moagi
sa susama nga mga kasinatian sama sa iyang gibuhat. Busa, sama
kang Pablo, kita adunay paglaom nga “mga manununod sa Diyos,
ug masigkamanununod ni Cristo; kong matuod nga nagaantus
kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab.” (Roma.
8:17) Nan, “palandunga siya nga nagaantus sa ingon nga paglalis
sa mga makasasala batok kaniya, aron dili kamo pagakapuyan,
ug magakaluya sa inyong mga mga hunahuna.”- Heb. 12: 3 ■
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