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Disyembre 2016

 “Ang Pulong Nahimong Tawo”

Sa atong pangbukas nga bersikulo, ang 
ekspresyon nga “Pulong” mao ang hubad sa 
Gregong-logo. Ang usa ka footnote sa Wilson 
Emphatic Diaglott alang niini nga bersikulo 
nagpatin-aw sa kahulogan sa logo samtang kini 
gigamit sa mga batasan sa karaang kalibotan. Sa 
laing pagkasulti sa maong footnote: Sa karaang 
mga gingharian, usa ka opisyal ang gitudlo sa 
hari nga mahimong iyang “pulong” o tingog. 
Ang opisyal motindog sa ang-ang  nga kasikbit 
sa trono, nga niuwang gikan sa hari pinaagi sa 
usa ka tamboanang kinuroskuros. Ang bintana 
gitabonan sa usa ka seda nga kurtina, apan may 
mga lungag diin pinaagi niini ang hari mohatag 
ug sugo sa opisyal. Ang opisyal dayon magahatag 
sa mga sugo sa hari ngadto sa mga opisyal, mga 

maghuhukom, ug mga tig-alagad kon  gikinahanglan. Busa, sa paggamit 
sa Gregong hubad, kini nga opisyal ang giisip nga logo sa hari.

Pinaagi sa paggamit sa niini nga Gregong pulong isip titulo nga gihatag 
ngadto kang Jesus, si Juan naghisgot kaniya isip Pulong o Logos, niadtong 
panahon sa iyang una-tawhanong paglungtad, sa diha nga siya nagpuyo 
isip usa ka espiritu nga diha sa mga langitnong dapit. Si Pablo nag-ingon 
nga si Jesus isip una-tawhanong Logos, mao ang “panganay sa tanang 
binuhat” ug gigamit sa Diyos aron sa paghimo sa “tanan nga mga butang 
sa mga langit ug sa yuta,” ug “sila sa tanan, pinaagi kaniya ug alang 
kaniya, gibuhat.”(Colosas 1: 15,16, Rotherham Emphasized Biblia)  Sa 
susama, diha sa Pinadayag 3:14, ang Logos gitawag nga “ang sinugdanan 
sa paglalang sa Diyos.”

 (I Tim. 2:6) Paul, speaking of Jesus’ wonderful example of humility, 
stated: “Though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye 

“Ug ang Pulong 
nahimong tawo 

ug ipon kanamo 
mipuyo siya nga 

puno sa grasya ug 
sa kamatuoran; ug 
among nakita ang 
iyang himaya, ang 
himaya nga ingon 

sa pagadawaton sa 
bugtong Anak gikan 

sa Amahan.”

—Juan 1:14
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through his poverty might be rich.” (II Cor. 8:9) Paul also said concerning 
Jesus: “though being in God’s form, yet did not meditate a usurpation 
to be like God, but divested himself, taking a bondman’s form, having 
been made in the likeness of men; and being in condition as a man, he 
humbled himself, becoming obedient unto death, even the death of the 
cross.”—Phil. 2:5-7,   Ang atong Kasulatan nag-ingon nga ang Logos, 
ang labing taas sa tanang gibuhat nga mga espiritung binuhat, nagpaubos 
sa iyang kaugalingon ug “nahimong tawo.” Kana mao, pinaagi sa gahum 
sa Diyos, miagi siya sa usa ka kausaban sa kinaiyahan gikan sa usa ka 
espiritu ngadto sa usa ka tawo. Siya “natawo sa usa ka babaye,” uban 
sa usa ka kinaiya nga “ubos sa mga anghel,” ug diha ibabaw sa yuta 
isip hingpit nga tawo nga si Jesus. (Galacia 4:4; Heb 2:9) Sa niini nga 
hingpit nga tawhanong porma, siya kinabubut-on nga “naghatag sa iyang 
kaugalingon nga lukat alang sa tanan, nga pamatud-an sa tukma nga 
panahon.” (1Tim 2:6.) Si Pablo nagsugid sa mga talagsaon nga panig-
ingnan sa pagkamapainubsanon ni Jesus,  nga nag-ingon: “Bisan siya 
adunahan, apan tungod kaninyo nagpakakabus siya ug nahimong kabus, 
nga kamo pinaagi sa iyang kakabus mahimong dato.” (II Cor 8: 9) Miingon 
usab si Pablo mahitungod kang Jesus: “bisan tuod nga diha sa dagway 
sa Diyos, apan wala namalandong sa pag-ilog nga mahimong sama sa 
Diyos, apan gihukasan ang  iyang kaugalingon, ug gikuha ang dagway 
sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tawo; ug nga sa kahimtang nga 
ingon sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug nahimong 
masinugtanon hangtud sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa krus. “ 
Filipos 2:5-7, Diaglott

USA KA MILAGRO GIHIMO
Ang kinabuhi ni Jesus sa yuta wala magsugod human sa naandan nga 

paagi sa tawhanong pagpanamkon. Siya walay tinood nga tawhanong 
amahan. Hinunoa, gikuha sa  iyang Langitnong Amahan ang baruganan 
nga makita diha sa iyang pagka Logos ug, pinaagi sa usa ka milagro, 
gitisok niini ngadto sa tagoangkan ni Maria ingon nga usa bata. Aron 
sa pagpahibalo niini, “Ang manolunda nga si Gabriel gipadala gikan sa 
Diyos ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea, nga ginganlan Nazaret, Sa 
usa ka ulay nga kaslonon sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Jose, ... 
ug ang ngalan sa ulay mao si Maria. Ug ang manolunda miadto ngadto 
kaniya, ug miingon: Maghimaya, ikaw nga nahatagan sa grasya, ang 
Ginoo anaa uban kanimo: Bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayen-
an.”- Lucas 1: 26-28  

When Mary saw Gabriel and heard his message, she was “greatly 
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troubled, and began to deliberate, of what kind, this salutation might 
be.” (vs. 29, EBR) The angel reassured her, saying: “Fear not, Mary: 
for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive 
in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.” 
(vss. 30,31) We are later told that the announcement to Mary by Gabriel 
concerning the birth of Jesus had been made “before he was conceived in 
the womb.” (Luke 2:21) Thus we have confirmation of this great miracle 
performed by God. Sa dihang nakita ni Maria si Gabriel ug nakadungog 
sa iyang mensahe, siya “Sa hilabihan nahadlok, ug naghunahuna kon 
unsa nga matang, kini nga pagpangumosta.” (bersikulo  29, EBR) Ang 
anghel mipasalig  kaniya, nga nag-ingon: “Ayaw kahadlok, Maria: kay 
ikaw nahiagum sa grasya sa Diyos. Ug ania karon, ikaw manamkon diha 
sa imong sabakan, ug dad-on ang usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon 
ang iyang ngalan JESUS. “ (Ber. 30,31) sa ulahi kita gisultihan nga ang 
pahibalo kang Maria pinaagi ni Gabriel mahitungod sa pagkatawo ni 
Jesus ang gihimo “sa wala pa siya gipanamkon sa tiyan.” (Lucas 2:21) 
Busa kita adunay kumpirmasyon sa niining dako nga milagro nga gihimo 
sa Diyos.

Ang panahon sa pagkatawo ni Jesus usa ka paborable, ug sa walay 
duhaduha gibuligan sa Diyos. Ang miaging Imperyo sa Gresya ang  
miresulta sa pagdawat sa Grego nga pinulongan sa kadaghanan sa 
kalibutan. Busa, usa ka komon nga pinulongan ang mahimong gamiton 
sa pagpasabut ug pagtala sa maong usa ka importante nga hitabo. 
Dugang pa, kini usab mao ang usa ka panahon sa kalinaw, tungod kay 
ang Romanong Imperyo ang mibuntog sa kadaghanan sa kalibutan. Busa, 
kini mao ang usa ka labing maayo nga panahon alang sa sinugdanan sa 
mga Ebanghelyo, nga nasentro kang Jesus. Daghang   mga bililhong mga 
leksyon ang makita diha sa Kasulatan mahitungod sa nagpatigbabaw nga 
mga tagana sa Diyos nga naglibot sa pagkatawo ni Jesus. 

“Ug nahitabo niadtong mga adlawa, nga may migula nga usa ka 
sugo gikan kang Cesar Augusto, nga ang tibuok kalibutan kinahanglan 
nga malista... Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista, ang matag-
usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Ug si Jose usab mitungas 
gikan sa Galilea, sa lungsod sa Nazaret ngadto sa Judea, ngadto sa 
lungsod ni David, nga ginganlan ug Betlehem; (Tungod kay siya ubos 
sa kaliwatan ni David).” (Ber. 1-4) Pinaagi sa probidensya sa Diyos, sa 
husto nga panahon, ang Romano nga Emperador naghatag sa usa ka sugo 
mahitungod sa pagbuhis sa iyang tibuok sakop sa imperyo.Kini nga sugo 
kinahanglan nga ang matag lalaki magtaho ngadto sa siyudad sa iyang 
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kaliwatan nga pamilya,  nga para kang Jose, ang Bethlehem. Niini nga 
pagbuot nga paagi  sa Diyos, si Jose ug si Maria gidala ngadto sa siyudad 
nga gitagna ni Miqueas. “Ikaw, Beth-lehem Ephrata, ikaw nga maoy 
diyutay sa taliwala sa mga linibo sa Juda, gikan kanimo mogula nganhi 
kanako nga mahimong magmamando sa Israel; kang kansang kaagi sa 
kagikanan gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan.”- 
Miqueas 5: 2 

Si Maria, nga andam na sa pagpakatawo kang Jesus sa bisan unsa nga 
oras, ang mipanaw dul-an sa kapitoan ka milya uban ni Jose nga taga-
Nazaret sa Betlehem. Atong  mahanduraw ang kalisud ug kahasol nga 
iyang gisagubang niini nga pagpanaw. Pag-abot sa Betlehem, nakita ni 
Jose ug Maria “walay lawak alang kanila sa balay nga abutanan.” Siya 
“nanganak sa iyang panganay nga an lalake, ug giputos niya sa mga 
bakbak, ug gipahigda sa usa ka pasungan.” (Lucas 2:7) Ang pulong 
“pasungan” nagtumong sa usa ka sabsaban sa mga hayop. Pipila lang sa 
mga bata sa kasaysayan sa Israel ang lagmit natawo sa maong ubos nga 
palibot.  

Matikdi, bisan pa niana, walay nahitala nga bisan gamay nga reklamo 
o kahigawad gikan kang Jose ug Maria niini nga mga kahikayan ug mga 
kahimtang. Kita gipahinumduman sa mga importante nga leksyon sa ulahi 
nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod “dili kamo magkabalaka” 
mahitungod sa mga butang niining kinabuhi, tungod kay ang atong 
“Langitnong Amahan nasayud nga kamo nagakinahanglan niining mga 
butanga.” Hinunoa, si Jesus miingon, “himoa nga ang Iyang Gingharian 
ug ang pagkamatarung mao ang tumong.”- Mat. 6: 25-33, Weymouth 
New Testament

MAPAUBSANONG MAGBALANTAY
Ang Diyos mipahibalo sa dakong hitabo sa pagkatawo ni Jesus ingon 

nga usa ka tawo pinaagi sa iyang gamhanang mga manolunda. Bisan tuod 
ang kalibutanon nga kaalam lahi ang panghunahuna, ang mga manolonda 
gipadala ngadto sa mapainubsanong mga magbalantay sa mga carnero 
nga diha sa ilang mga kaumahan, nga nagbantay sa ilang mga panon sa 
gabii. Niadtong panahona, kinahanglan kaayo nga ang mga magbalantay 
sa carnero magpabilin uban sa ilang mga panon sa carnero sa gabii aron sa 
pagbantay batok sa mga kawatan ug mga ihalas nga mga mananap. Ang 
maong ubos, apan importante nga buluhaton, mao ang usa ka pahinumdom 
kanato sa mga dapit nga kamahinungdanon sa Diyos kalidad nga kinaiya, 
ingon nga kita gisultihan: “Pagasantaon sa Diyos ang mga palabilabihon, 
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apan nagahatag sa grasya sa mga mapainubsanon.” - Santiago 4:6

 Ang mga magbalantay sa carnero kasagaran wala makaeskwela. 
Apan, sila nailhan nga usa ka grupo sa mga tawo nga nangatarungan 
ug naghunahuna pag-ayo, tungod kay daghan ang ilang mga oras sa 
pagpamalandong ug paghisgot uban sa usa’g usa sa nagkalain-laing 
mga hilisgutan  samtang sila nagbantay sa ilang mga panon sa carnero. 
Kadtong ang ilang mga hunahuna anaa sa Diyos tingali namalandong sa 
kanunay diha sa mga pulong sa magbalantay sa karnero nga si David, nga 
nagaingon uban kaniya, “Ang akong baba magadayeg kanimo uban ang 
mga ngabil nga malipayon: Sa diha nga ako ... magapalandong kanimo 
sa mga pagtukaw sa kagabhion.” (Sal 63: 5. , 6) Samtang sila mitan-aw 
ngadto sa bituon sa langit, ang mga sentimento sa salmista ang mosantop 
sa ilang mga hunahuna: “ang mga langit nagapahayag sa himaya sa 
Diyos; ug ang hawan nagapadayag sa iyang mga kamot.”- Kapitulo19: 1  

Dinhi niini nga grupo sa ubos  nga mga magbalantay sa carnero 
nga gipadala sa Diyos ang unang mensahe mahitungod sa iya lamang 
bugtong Anak nga nahimong tawo. Ang asoy mabasa: “Adunay mga  
magbalantay sa karnero nga nagapabilin sa kaumahan ug nagabantay sa 
ilang panon sa kagabhion. Ug, ania karon, ang anghel sa Ginoo miabut 
diha kanila, ug ang himaya sa Ginoo misidlak libut kanila: ug sila diha 
sa mapait nga kahadlok. Ug miingon ang anghel kanila, Ayaw kahadlok: 
kay, ania karon, dad-on ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakung 
kalipay, nga magaabut sa tanang mga katawhan .” (Lucas 2: 8-10) Ang 
ekspresyon nga “maayo nga mga balita” gikan sa usa ka Gregong pulong 
nga nagpasabot “sa pagpahibalo sa maayong balita.” Sa laing dapit 
sa Bag-ong Testamento  kini gihubad ingon nga pamilyar nga pulong 
“ebanghelyo.” Ang anghel sa Ginoo mipasabot kon unsa kini nga mga 
maayo nga mga balita nga  nag-ingon, “Kay alang kaninyo natawo karon 
sa lungsod ni David ang Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo. 
“- bersikulo 11

Sa pagpadayon, ang mga anghel miingon sa mga magbalantay sa mga 
carnero, “Kini mao ang usa ka timaan alang kaninyo; Kamo makakaplag 
sa gamayng bata nga naputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa pasungan. 
“(bersikulo 12) Kini nga impormasyon gikinahanglan, dili lamang sa 
pag-ila sa bata sa Betlehem nga mao ang Manluluwas, apan usab aron 
mahatagan sa pagtagad sa mga magbalantay sa mga carnero, ang ubos 
nga sinugdanan sa palibot sa pagkatawo ni Jesus. “Sa kalit diha uban sa 
manolunda ang usa ka panon sa katawohan sa mga panong langitnon nga 
nanagdayeg sa Dios, ug nanag-ingon, Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug 
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sa yuta pakigdait, maayong kabubut-on sa mga tawo.” (Ber. 13,14) Kita 
wala pa makakita sa kalinaw sa tibuok yuta, ni sa maayong kabubut-on 
ngadto sa tanan nga mga tawo. Sa karon nga panahon kita magpadayon 
sa pagtan-aw sa mga gubat, kapintasan, inhustisya, sakit, kasubo, ug 
kamatayon. Kini tungod kay ang buhat sa pagpili ug pagkompleto sa lawas 
ni Cristo sa gihapon nagpadayon, ingon nga kita gisultihan: “Ang tanan 
nga nilalang... nagahulat ug nangandoy sa pagtan-aw sa pagpadayag sa 
mga anak sa Diyos.” (Roma 8:19, WNT.) Sa higayon nga kini nga buhat 
mahuman, ang mga pulong nga gisulti sa langitnong panon matuman.

Human mibiya ang mga manolonda sa mga magbalantay sa mga carnero, 
sila miingon, “Mangadto kita karon sa Betlehem, ug tan-awon kini nga 
butang nga nahitabo, nga gibuhat sa Ginoo nga atong mahibaloan.” Ug 
sila miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug si Jose, ug 
ang bata nga nagahigda sa pasungan. Ug sa diha nga ilang nakita kini, 
ilang gipanugilon ang pulong nga gisulti kanila mahatungod niining bata. 
Ug ang tanan nga nakadungog niini nanghibulong sa mga butang nga 
gisugilon kanila sa mga magbalantay sa mga carnero.”  Mibalik ngadto 
sa ilang mga panon sa mga carnero, ang mga magbalantay sa mga carnero 
naghimaya ug nagdayeg sa Diyos “alang sa tanang mga butang nga ilang 
nadungog ug nakita sumala sa gisugilon kanila.” -Lucas 2: 15-18,20

MAAYONG PANAGINGNANG GINIKANAN
 “Si Maria maayong nagtuman sa tanan nga mga butang, nagbutang 

niini diha sa iyang kasingkasing.” (Lucas 2:19, EBR) Si Maria ug si 
Jose dedikado ug mapinangaong mga ginikanan ni Jesus, aron sila 
magpasanay ug magbantay kaniya sa usa ka dalan nga makapahimuot sa 
Diyos. Sa pagsunod sa mga balaod nga gihatag ngadto sa Israel, si Jose 
ug Maria nagpacircundar kang Jesus sa ikawalo nga adlaw. (Lev 12:1-
3; Lucas 2:21) Katloan ug tulo ka adlaw sa ulahi, “sa diha nga ang mga 
adlaw sa pagpaputli kanila sumala sa Kasugoan ni Moises, ilang gidala 
siya ngadto sa Jerusalem, aron sa paghalad kaniya sa Ginoo; (Ingon sa 
nahasulat sa Kasugoan sa Ginoo: Ang tanang panganay nga lalake nga 
nahamugso sa tagoangkan, pagatawgon nga balaan sa Ginoo;) Ug aron 
sa paghalad usa ka halad sumala sa naasoy sa Kasugoan sa Ginoo, usa 
ka paris nga tukmo, o duha ka salampati nga kuyabog.”- Lucas 2:22-24. 

Ubos sa mga balaod sa Judio, sila kinahanglan magdala ug “nating 
carnero sa unang tuig alang sa usa ka halad-nga-sinunog, ug usa ka 
kuyabog nga salampati kun usa ka tokmo alang sa halad-sa-sala.” 
(Levitico 12:6) Apan, ang Balaod naghatag usab nga  “kong ang iyang 
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kapanguhaan dili makaabut sa usa ka nating carnero, nan magadala siya 
ug duruha ka tukmo, kun duruha ka kuyabog sa salampati, ang usa alang 
sa usa ka halad-nga-sinunog, ug ang usa alang sa usa ka halad-sala:. 
ug ang sacerdote magabuhat sa pagtabon-alang kaniya, ug mamahinlo 
siya.”(bersikulo 8) Pinaagi niini kita nakahibalo nga si Jose ug Maria 
mga kabus lamang, tungod kay ang asoy ni Lucas wala maghisgot sa usa 
ka nating carnero, kondili sa duha ka tukmo o salampati. 

MAALAMANON NGA MGA TAWO GIKAN SA 
SILANGAN

Ang ebanghelyo ni Mateo nag-ingon: “Karon sa diha nga si Jesus natawo 
sa Betlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, ania karon, 
may miabut nga maalamon nga mga tawo gikan sa silangan ngadto sa 
Jerusalem, nga nanag-ingon, Hain ba ang gianak nga hari sa mga Judio? 
kay nakita namo ang iyang bitoon didto sa sidlakan, ug nanganhi kami 
aron sa pagsimba kaniya.” (Mat. 2:1,2). Atong mamatikdan nga wala 
nag-ingon ang Bibliya kon pipila ka mga tawo nga manggialamon ang 
miabut, bisan tuod kini sagad nga gituohan  nga dihay tulo tungod kay  
mao man ang gidaghanon sa mga gasa nga ilang gidala. - bersikulo 11  

Sa ilang pagpangita sa  Hari sa mga Judio, ang maalamon nga mga 
tawo natural miadto una ngadto sa palasyo ni Herodes, ang Romanong 
magmamando sa rehiyon sa Judea, aron sa pagpakisayod. “Sa diha nga 
si Herodes ang hari nakadungog niini nga mga butang, siya nakulbaan 
ug ingon man ang tibuok nga Jerusalem.” (Mat. 2:3) Si Herodes lagmit 
gibati ug kahadlok nga mailog ang iyang pagmando. Ang uban usab sa 
Jerusalem gisamok, tingali nagtumong sa mga tawo nga nakaangkon sa 
pipila ka bentaha tungod sa posisyon ni Herodes isip magmamando.

Si Herodes “ gitipok ang tanang mga punoan sa mga sacerdote ug mga 
escriba sa katawhan,” ug nangutana nga sultihan siya kon diin si Cristo 
matawo. Tungod kay pamilyar sa mga tagna bahin sa Mesiyas, ang mga 
punoang sacerdot ug mga escriba diha-diha dayon mitubag, “Betlehem 
sa Judea.” Gitawag ni Herodes ang mga maalamon nga mga tawo sa tago 
ug nangutana kanila kon kanus-a gayud “ang bitoon nipatim-aw.” Ug 
unya iya dayong gipadala sila sa Betlehem, nga nag-ingon, “Lakaw kamo 
ug pangitaa ninyo pag-ayo ang bata; ug sa diha nga kamo makakaplag 
kaniya, dad-ako, aron ako moadto ug mosimba usab kaniya.” Kini usa 
ka panglimbong ni Herodes, tungod kay kon siya masayud kon diin 
ang bata nga si Jesus makahimo siya sa pagpatay kaniya, ug sa ingon 
mapanalipdan niya ang iyang gahum isip magmamando.-ber. 4-8 
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Human mibiya ang  maalamon nga mga tawo kang haring Herodes, “ang 
bitoon nga ilang nakita didto sa Sidlakan nag-una kanila hangtud miabut 
ug mitindog sa ibabaw diin ang bata nahimutang,”  ug “sila nangalipay 
sa hilabihan gayud nga kalipay.” “Ug sa diha nga sila misulod sa balay, 
ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan, ug sila mihapa, 
ug misimba kaniya: ug sa diha ilang giablihan ang ilang mga bahandi, 
ilang gihalaran siya sa mga gasa; bulawan, ug incienso, ug mirra. Ug kay 
gipasidan-an sila sa Diyos diha sa usa ka damgo nga dili sila magbalik 
kang Herodes, namauli sila sa ilang yuta sa lain nga dalan.”-  bersikulo 
9-12

Si Jose ug si Maria sa walay duhaduha natingala sa ubay-ubay nga mga 
gasa nga nadawat gikan niini nga mga dumuloong gikan sa usa ka halayo 
nga dapit. Ang matag usa bililhon ug gihatag sa husto nga panahon. Ang 
mahal nga bili niini lagmit nga ilang magamit niining kabus nga pamilya 
sa ilang mga galastohan sa panahon sa ilang paglagiw ngadto sa Egipto, 
nga mahitabo sa dili madugay.  

Ang matag usa niining mga gasa usab adunay  usa ka simbolikanhong 
kahulogan. Bulawan, usa ka talagsaon nga metal ug giisip nga bililhon sa 
tibuok kasaysayan, usa ka regalo nga angayan sa usa ka umaabot nga hari 
nga gipadala sa Diyos. Ang bulawan gigamit sa tibuok Kasulatan isip usa 
ka representasyon sa diosnong kinaiya ug ang himaya nga nalangkit sa 
Diyos ug sa mga hiyas niini nga kaalam, hustisya, gugma ug gahum.

Ang incensio nagikan  sa usa ka Hebreohanong pulong nga nagkahulogan 
“nga mahimong puti.” Ang Incienso gikan sa duga sa usa ka partikular 
nga kahoy nga makita diha sa mga bahin sa Arabia. Mapait ang lami 
niini, ug kini maghatag ug u humot nga baho sa diha nga kini sunugon. 
Ang Incienso mao ang usa sa mga sagol sa incienso nga gidugmok 
ibabaw sa halaran nga bulawan sa Ang Balaan nga Tabernakulo. Kini 
usab ginabutang ibabaw sa showbread nga nahimutang usab sa samang 
lawak. (Exodo 30:34-38; Lev 24:7.) Tungod kay ang incienso kanunay 
man nga gigamit diha sa mga kalihukan sa Tabernakulo,  kini nga gasa 
daw nagpunting sa unahan ngadto sa sacerdoteng pangalagad ni Jesus. 

Ang Mira mao ang usa ka humot nga salong nga makuha gikan sa 
duga sa usa ka kahoy nga lumad sa Desyerto sa Arabia ug sa mga bahin 
sa Aprika. Sama sa incienso, kini mapait sa lami usab. Sa karaang mga 
panahon ang mirra gigamit sa mga patahum ug paghinlo. Pananglitan, sa 
dili pa ang usa ka babaye makakita  sa hari nga si Assuero, kinahanglan 
una niya nga makumpleto ang nagkalain-laing mga paagi sa pagpatahum 
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ug panambal, ang pipila  niini mao ang “lana sa mira.” (Ester 2:12) Ang 
Mirra usab ang usa sa mga sagol sa “balaan nga lana nga igdidihog.” 
(Exodo 30: 23-25.) Pagka nindot ang pagkahulagway sa mirra  nga 
naghulagway daan sa mapait nga kinabuhi sa pag-antos alang kaniya nga 
mahimong “usa ka tawo sa mga kasub-anan, ug makasinati sa kaguol.” 
(Isa 53: 3.) Sa pagkatinuod, mao kini ang pag-antos nga naugmad kang 
Jesus ang espirituwal nga katahum ug kaputli sa iyang kinaiya. 

NAHIMUTANGAN SA GIBISITA SA  MGA MAALAMON
Ang talan-awon sa pagkatawo ni Jesus nagpresentar  sa pagbisita sa mga 

maalamon nga mga tawo nga nahitabo sa dapit sa Beth-lehem, sa wala 
madugay human si Jesus natawo nianang gabhiona. Apan, daghang mga 
pakisayran sa kasulatan ang naghatag ug timailhan nga ang maalamon nga 
mga tawo tingali miabut sa Nazaret, ug nga ang ilang pagbisita nahitabo 
sa pipila pa ka adlaw human sa iyang pagkatawo. Kon ang maalamon nga 
mga tawo mibisita kang Jesus sa Betlehem human sa iyang pagkatawo, 
si Jose ug  Maria gikinahanglan pa nga maghulat ug pinakaubos unom ka 
semana, ayha molagiw ngadto sa Egipto. Kini tungod sa kinahanglanon 
sa Balaod, nga gihisgotan sa sayo pa, ang circuncicion ni Jesus sa ikawalo 
ka adlaw, nga gisundan sa lain nga katloan ug tulo ka adlaw sa paghuman 
sa pagkahinlo ni Maria. Human niini, matod pa sa asoy ni Lucas, miadto 
sila sa Jerusalem aron sa paghalad ug usa ka halad sumala sa Balaod. (Lev 
12:6; Lucas 2:21-24) Apan, ang asoy ni Mateo nag-ingon nga si Jose wala 
maghulat sa paglagiw ngadto sa Egipto, apan sila mibiya dihadiha dayon 
nianang gabhiona, human nakabiya ang mga maalamon. Atong mabasa: 
“Sa diha nga mingpanaw sila, tan-awa, ang anghel sa Ginoo mitungha 
kang Jose pinaagi sa damgo, nga nagaingon: Bangon, ug dad-a ang bata 
ug ang iyang inahan, ug kumalagiw ka ngadto sa Egipto, ug pabilin ka 
didto hangtud nga pahibaloon ko ikaw: kay si Herodes nangita na sa bata 
aron sa pagpatay kaniya. Sa diha nga siya mibangon, gidala niya ang bata 
ug ang iyang inahan sa kagabhion, ug miadto sa Egipto.”- Mat. 2: 13,14 

Kon ang maalamon nga mga tawo naghatag sa ilang mga gasa nga 
bulawan, insenso ug mira sa panahon sa pagkatawo ni Jesus sa Betlehem, 
si Jose ug si Maria aduna untay pamaagi nga makapalit ug magdala sa usa 
ka nating carnero alang sa paghalad nga sinunog human sa ikakap-atan 
ka adlaw. Sa pagkamatuod, ang pagkahibalo sa kahulogan sa pagkatawo 
ni Jesus, dili sila magpanuko sa paggamit sa mga gasa nga nadawat 
gikan sa mga maalamon nga mga tawo aron makapalit ug usa ka nating 
carnero, ang mas gusto nga paagi sa pagtuman sa Balaod. Apan, tungod 
kay ang maalamon nga mga tawo wala moduaw sa hangtud human sa 
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katumanan niini nga mga obligasyon, si Jose ug si Maria walay pamaagi 
nga makahalad sa usa ka nating carnero.

Ang Mateo 2:8, nga gikutlo ganiha, sa una ingon sa daw mosukwahi 
niini nga mga hunahuna, nga nag-ingon nga si Herodes nagpadala sa 
mga maalamon nga mga tawo “sa Betlehem,” nga nagsulti kanila sa 
pagpangita kang Jesus. Walay bisan unsa niini nga bersikulo, hinoon, 
nga nagpakita nga si Jesus didto pa, o nga ang mga manggialamon 
nga mga tawo nangadto didto. Gani sa pagkatinuod, ang mosunod nga 
asoy nag-ingon nga ang mga bituon “miadto sa atubangan kanila,” ug 
naggiya kanila ngadto sa dapit diin “nahimutang ang bata.” (bersikulo 
9) Kon si Jesus didto sa Betlehem, mlagmit dili na kinahanglan  ang 
pag giya sa bitoon, sanglit ang Betlehem nahimutang man sa nag-unang 
rota sa pagbiyahe padulong sa habagatan gikan sa Jerusalem, ug aduna 
lamang pipila  ka mga milya ang gilay-on. Apan, ang Nazaret adunay 
kasiyaman ka milya sa amihanan, ug ang mga maalamon nga mga tawo 
manginahanglan gayud sa paggiya sa bitoon aron sa pagpangita kang 
Jesus didto. Busa, bisan tuod si Herodes tingali naghunahuna nga si 
Jesus didto pa sa Betlehem, ug nagsugo sa mga  maalamon nga mga 
tawo sa pag-adto didto ug  sa pagbalik pagtaho kaniya, ang bug-os nga 
panghitabo gikan sa Diyos.

Ang uban dugang pa nga mga punto ang gikinahanglan nga hatagan sa 
pagtagad mahitungod sa nahimutangan ug sa panahon sa pagbisita sa mga 
maalamon nga mga tawo. Ang Mateo 2:11 nag-ingon nga sila “miabut sa 
balay” sa dihang gipresentar nila ang ilang mga gasa ngadto ni Jesus. Sa 
Lucas 2:7, ang asoy sa gabii nga si Jesus natawo, ang rekord nag-ingon 
nga siya “gibutang ... sa usa ka pasungan; tungod kay wala na may luna 
alang kanila sa balay nga abutanan”-nga, si Jose ug si Maria wala sa 
usa ka balay sa panahon sa pagkatawo ni Jesus. Dugang pa, sa gabii sa 
pagkatawo ni Jesus ang mga magbalantay sa karnero giingnan sila nga 
ang “bata” [sa Grego: brephos, ang usa ka bag-ong natawo nga masuso] 
giputos sa mga bakbak. (Lucas 2:12) Sa sukwahi, ang mga maalamon 
nga mga tawo nakakita “sa gamay nga bata”[sa Grego: paidion, usa 
ka bata o gamay nga bata]. Kini nga Gregong pulong ang gigamit sa 
unom ka higayon diha sa konteksto sa Mateo mahitungod sa pagduaw sa 
maalamon nga mga tawo. (Kap 2:8,9,11,13,14) Sa kataposan, sa dihang 
si Herodes nakaamgo nga siya “gitiawtiawan sa mga maalamon nga mga 
tawo,” iyang gipagula ang usa ka sugo sa pagpatay “sa tanang mga anak 
nga didto sa Beth-lehem, ... gikan sa duha ka tuig ang panuigon ug ubos.” 
(Mat. 2:16) Dinhi atong matikdan nga ang sugo nga ang tanan nga mga 
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bata nga nag edad ug duha, dili lamang bag-ong natawo nga mga bata, 
ang kinahanglang patyon.

Ang maong detalyado ug ginagmayng kalainan nga gisitar sa unang 
mga parapo ingon sa daw dili kinahanglanon sa atong pagsabot sa 
mga kahikayan sa Diyos mahitungod sa gasa sa iyang hinigugma nga 
Anak. Apan, kini nag-alagad isip nga pagpamatuod sa kanunay nga 
pagpatigbabaw sa atong Langitnong Amahan sa pag-atiman sa mga 
tawo nga iyang gigamit sa pagtuman sa iyang walay katapusan nga mga 
katuyoan alang sa walay katapusan nga kaayohan sa tawo. Kita dili gayud 
mawad-an sa panan-aw sa iyang dili masayop nga kaalam ug sa abanteng 
panghunahuna. 

KADAGHANAN “WALA MODAWAT KANIYA”
Atol sa Unang Pag-anhi ni Jesus pipila lamang ang nakaila kaniya ingon 

nga Anak sa Diyos. “Siya nahiabut diha sa iyang kaugalingon, ngani ang 
iyang mga tawo wala modawat kaniya. Apan sa tanang midawat kaniya, 
sa tanang mitoo sa iyang ngalan, kanila naghatag siyag kagahum sa 
pagkahimong mga anak sa Diyos,” Ang pulong “nagtuo”gihubad gikan 
sa usa ka Gregong pulong nga nagpasabot dili lamang sa usa ka mental 
o intelektwal nga pagtuo, apan adunay mas halawom nga kahulogan-nga 
adunay hugot nga pagtuo sa, sa pagtugyan, sa pagbuhat.  

Kadtong mosalig ug magabuhat sa bug-os sa pagsunod sa mga tunob 
sa Anak sa Diyos adunay pasali nga bisan miantos  sa “pag-antus sa 
kamatayon,” siya karon “gipurongpurongan sa himaya ug kadungganan,” 
nga nakatilaw “sa kamatayon alang sa matag tawo.” (Heb 2: 9) Sa umaabot 
nga gingharian sa pagkamatarung, tanan nga mga katawhan makakita ug 
makaamgo nga sila adunay usa ka Hari nga mao ang maalam, matarung, 
gamhanan, mahigugmaon, ug maluluy-on nga “usa ka Manluluwas, nga 
mao ang Kristo nga Ginoo!”       ■
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Sa Daghanang mga siglo sa wala pa ang 
mga panghitabo nga gihulagway sa 
atong leksyon karon, si Isaias nagtagna 
sa deklarasyon sa Diyos nga ang usa ka 
ulay manamkon ug manganak ug usa 
ka anak nga lalake nga pagatawgon ug 
Emmanuel. Dugang nga mga detalye 
mahitungod niining milagroso nga 
pagkatawo sa Mesiyas sa Israel, ingon 
man ang iyang dakong papel sa pagdala 
sa kalinaw, hustisya, ug kinabuhi sa 
tanan nga andam ug masulundon nga 
mga miyembro sa tawhanong pamilya sa 

panahon sa iyang Ikaduhang anhi, usab natala na sa wala pa 
nahitabo.-Isaias 7:14; 9:6,7  

Ang una nga katumanan sa tagna ni Isaias nahitabo sa diha nga ang 
anghel nga si Gabriel mipakita kang Maria, usa ka ulay nga nagpuyo sa 
Nazaret, nga kaslonon sa usa ka tawo nga ginganlan ug  Jose. Si Gabriel 
nagmantala nga si Maria “gipaboran ug maayo” sa Diyos.-Lucas 1:26-30

Sa atong Yabeng Bersikulo, si Gabriel nagpahibalo kang Maria nga 
siya manamkon ug manganak og usa ka anak nga lalake nga hinganlan 
ug Jesus. Ug unya si Gabriel naghatag ug dugang nga impormasyon 
kang Maria mahitungod niining milagrosong hitabo. “Siya mahimong 
bantugan, ug pagatawgon nga Anak sa Hataas Uyamut; ug ang Ginoong 
Diyos magahatag kaniya sa trono sa iyang amahan nga si David: Ug siya 
magahari sa balay ni Jacob sa walay katapusan; ug ang iyang gingharian 
walay katapusan.”- bers. 32,33 

Tungod kay siya usa ka ulay, si Maria nalibog kon sa unsang paagi 
nga siya makaangkon ug anak. Si Gabriel nagpahibalo kaniya nga siya 

Yabeng Bersikulo: 
“Ug tan-awa, 

magasamkon ikaw ug 
igaanak mo ang usa ka 
bata nga lalaki, ug siya 
imong paganganlan si 

JESUS.”

—Lucas 1:31

Piniling Kasulatan:

Lucas 1:26-38

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 4, 2016

Ang Diyos Nagsaad ug 
Manluluwas
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manamkon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Siya usab mipahayag 
nga ang iyang paryente, si Elisabet, “sa iyang pangedaron” nanamaon 
sa batang lalaki ug sa pagkakaron anaa na sa unom ka bulan sa iyang 
pagmabdos.-bersikulo 34-36

Uban sa hingpit nga kalipay sa iyang kasingkasing, si Maria miuyon sa 
hugot nga pagtuo sa mga kahikayan sa Diyos nga siya ang instrumento 
nga moresulta sa pag-anhi sa Anak sa Diyos sa yuta isip usa ka tawo 
aron sa paghatag og lukat alang kang  Adan ug sa himalatyong banay 
sa katawhan tungod sa sala. Kini nga pagpahayag sa pagtuo ni Maria 
sa katakos sa Diyos sa pagtuman sa bisan unsa nga iyang hanyag sa 
pagbuhat ang modasig kanato samtang atong palandongon ang bahin 
niini nga Kasulatan- “Uban sa Diyos walay butang nga dili mahimo.” - 
bersikulo 37 

Human sa pagkatawo sa atong Ginoo, ministeryo, kamatayon, ug 
pagkabanhaw, ang mga matinud-anon nga mga sumusunod ni Kristo 
niining panahon sa Ebanghelyo nakadawat ug usa ka pagdapit sa pag-
apil sa ministeryo sa pagpasig-uli. “Ang tanan nga mga butang gikan 
sa Diyos, nga ang nagpasig-uli kanato ngadto sa iyang kaugalingon 
pinaagi kang Cristo, ... ug gitugyan kanamo ang pulong sa pagpasig-
uli.” (II Cor. 5: 18,19). Kini nga buhat alang sa katuyoan sa pagtabang 
sa andam nga mga miyembro sa nahulog nga kaliwat sa katawhan nga 
makabalik sa pabor sa Diyos ug sa pagkab-ot sa kinabuhing walay 
kataposan sa yuta.

Si Pedro nagpahayag nga isip lawas ni Cristo, nakadawat kita sa 
“bililhon ug dagku uyamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo 
makaambit sa diosnong kinaiya.” Kon atong gamiton kini nga mga saad, 
ang resulta maolabaw pa sa masabtan sa tawhanong panghunahuna. 
Bisan tuod nga ang balaan nga kinaiya gihalad ngadto sa mga tawo nga 
mobuhat niini, kon dili tungod sa gugma sa Diyos ug sa maanindot nga 
pagkamahinatagon, walay taliwala kanato, isip mga nalaglag nga mga 
binuhat sa sala, ang mahimong makalaom sa umaabot nga pagbayaw.-II 
Ped . 1: 2-4

Ang paglaum sa pagtabang kang Kristo sa pagwagtang sa sala 
sa panahon sa paghari sa matarung nga gingharian ang kinahanglan 
modasig kanato sa paggamit sa pagtuo, ug sa pagkamasulundon ngadto 
sa pulong sa Langitnong Amahan nga ang tanan sa iyang mga katuyoan 
matuman.                                ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 11, 2016

Ang Giingon sa Saad

Human mahibalo nga ang iyang ig-agaw nga 
si Elisabet nagsabak sa bata, si Maria mipanaw 
aron sa pagduaw kaniya.  Si Elisabet mainitong 
mitimbaya sa pag-abot ni Maria, ug ang 
Kasulatan nag-ingon nga ang iyang wala pa 
matawo nga bata, si Juan Bautista, “miulpot sa 
iyang tiyan.” - Lucas 1: 39-41  

Ubos sa inspirasyon sa Espiritu Santo, si 
Elisabet miila sa talagsaon nga pribilehiyo 
ni Maria nga inahan sa usa ka mahimong 
Manluluwas sa Israel, ug sa tanang banay sa 
katawhan. Siya miingon kang Maria, “Bulahan 
ikaw sa babaye nga tanan, ug bulahan ang 
bunga sa imong tiyan. Ug unsa kini kanako, 

nga ang inahan sa akong Ginoo moanhi kanako? Kay, ania karon, sa 
diha nga ang tingog sa imong pangomusta akong nadungog, ang bata 
miulpot sa akong tiyan tungod sa kalipay. Ug bulahan ang mingtoo, kay 
adunay pagkatuman sa mga butang nga gisulti kaniya gikan sa Ginoo.”- 
bersikulo 42-45

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpakita sa pag-ila ni Maria nga 
dumadawat sa maong dili matukib nga pabor. Kini dugang nagpunting 
sa iyang tinguha sa pagpasalamat ngadto sa Diyos sa paghatag sa maong 
kadungganan kaniya, ug sa dakung kalipay nga gihatag niini  sa iyang 
espiritu.

Ang awit sa pagdayeg ni Maria, nga natala sa sa mosunod nga mga 
bersikulo, nagadayeg sa kon unsa ka dako ang gibuhat sa Diyos alang 
kaniya ug nga siya mao ang iyang Manluluwas. Iyang giila ang iyang 
mahigugmaong-kalolot, nga nagtimaan  sa iyang gahum sa paglaglag 
niadtong mga tawo nga mapahitas-on ug gamhanan, apan makahimo usab 

Yabeng Bersikulo: 
“Ug si Maria miingon, 

Ang akong kalag 
nagadayeg sa Ginoo, 

Ug ang akong espiritu 
nagakalipay diha 

sa Dios nga akong 
Manluluwas.”

—Lucas 1:46,47

Piniling Kasulatan:

Lucas1:39-56
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sa pagbayaw sa mga mapainubsanon. Sa kataposan, si Maria naghatag ug 
tingog sa pagkamatinud-anon sa Diyos ngadto sa Israel samtang iyang 
gihinumdman ang mga saad nga gihimo sa Diyos ngadto kang Abraham 
ug sa iyang binhi.-bersikulo 48-55  

Human magpabilin uban kang Elisabeth sa tulo ka mga bulan, si Maria 
mipauli ngadto sa iyang balay sa Nazaret. (Vs. 56) Sa iyang pagbalik, 
lagmit siya nahimong gibiaybiay ug paglibak  tungod kay siya nagsabak 
nga wala maminyo. Bisan pa niana, ang matam-is ug matarong nga 
kinaiya  ni Maria ang walay duhaduha mao ang hinungdan nga gipili 
siya sa Diyos nga mahimong inahan sa iyang Anak, si Jesus. Bisan unsa 
nga mga kalisdanan nga iyang gisagubang sa mga mata ni bisan kinsa 
nga nagsawa y kaniya sa iyang kahimtang, ang iyang pagsalig sa mga 
saad sa Diyos ang naghimo kaniya nga mahimong malampuson sa iyang 
espesyal nga tawag.

Isip mga miyembro sa lawas ni Cristo, kinahanglan nga atong sundon 
ang panig-ingnan ni Maria sa pagkamasinugtanon. Sama kaniya, kita 
angay nga makaamgo nga tungod kay kita anaa ubos sa pag-atiman 
sa Diyos, anaa kanunay ang iyang kalooy ug pagdumala sa atong mga 
kalihokan, ug siya mao ang labing takus sa atong pagdayeg- “tungod 
kay ang imong mahigugmaong-kalolot labi pang maayo kay sa kinabuhi, 
Ang akong mga ngabil magadayeg kanimo.”(Salmo 63: 3.) Siya usab ang 
usa ka Dios sa kahupayan. Busa, kita, mosalig sa saad nga walay bisan 
unsa ang makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. “Sa tanan niini 
nga mga butang kita labaw pa kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga 
nahigugma kanato.” - II Cor. 1:3,4; Roma. 8:35,38,39 

Sa katapusan, ang pagdayeg usab ang mahimong usa ka importante 
nga kabahin sa pamilya sa tawo. Sa gingharian, sila makaamgo sa 
kasangkaran sa unsa ang gibuhat sa Langitnong Amahan alang kanila 
pinaagi sa maanindot nga halad ni Jesus. Ang katawhan usab makaila 
sa mga katungdanan sa mga sakop sa lawas ni Kristo sa pagtabang sa 
pagdala kanila balik ngadto sa kasingkasing uyon uban sa Diyos niana 
nga mahimayaong panahon sa paghari sa  Milenyo. Himoa nga kita 
matinud-anon!                                                            ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 18, 2016

Ang Diyos Nagsaad Kang 
Zacarias ug Anak

Si Lucas nagsugod niini sa iyang asoy 
pinaagi sa paghisgot kang  Zacarias, usa ka 
sacerdote sa Israel, ug ang iyang asawa nga 
si Elizabet, nga mahimong mga ginikanan 
ni Juan Bautista. Niini nga panahon sila 
walay anak ug paarehong may hataas na nga 
panuigon. Usa ka higayon, samtang naghimo 
sa iyang katungdanan isip pari sa Templo, usa 
ka manolonda sa Ginoo ang nagpakita kang 
Zacarias, nga nalisang ug tungod sa kalit nga 
pagpatim-aw.-Lucas 1:5-12

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpadayag sa 
misyon sa anghel, sa dihang siya nagpahibalo 
kang  Zacarias nga ang iyang mga pag-ampo 
gidungog ug nga si Elisabet manganak ug 
usa ka lalake. Siya pagahinganlan ug Juan, 
ug ang iyang pagkatawo magdala kanila ug  
tanan pang uban sa dakong kalipay.

Ang anghel mipadayon sa pagsulti 
mahitungod sa ilang umaabot nga anak ug 

ang iyang misyon: “Siya mahimong daku atubangan sa Ginoo, ug dili 
magainum ug vino, bisan mga ilimnon nga maisug; ug siya mapuno sa 
Espiritu Santo bisan sa gikan pa sa tiyan sa iyang inahan. Ug daghan sa 
mga anak sa Israel nga iyang pabalikon ngadto sa Ginoo nga ilang Diyos. 
Ug siya magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahum ni Elias, aron sa 
pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug 
sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarung; sa 

Ang daw imposible nga matuman kini nga saad mao ang hinungdan 
nga si Zacarias nagduhaduha, tungod kay silang duha sa iyang mga asawa 

Yabeng Bersikulo: “ 
Apan ang manolunda 

miingon kaniya, “Ayaw 
kalisang, Zacarias, kay 
ang imong pangamuyo 

nadungog, ug si Elisabet 
nga imong asawa 

magaanak ug usa ka 
bata nga lalaki alang 

kanimo, ug paganganlan 
mo siyag Juan.Ug 

mabatonan mo ang 
kalipay ug pagmaya, ug 

daghan ang magakalipay 
sa iyang pagkatawo.”

—Lucas 1:13,14

Piniling Kasulatan:

Lucas 1:5-23
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hataas na ug pangedaron. Ang anghel, nga nagpaila sa iyang kaugalingon 
nga si Gabriel, nagpahibalo kaniya nga tungod sa iyang  kakulang sa 
pagtuo siya dili makahimo sa pagsulti pag-usab hangtud nga ang bata 
matawo.-bersikulo 18-22

Human si Elisabet nanganak ug ang iyang anak nga lalake 
gicircuncidahan sa ikawalo ka adlaw, si Zacarias nagpahayag nga ang 
bata kinahanglan nga hinganlan ug Juan. Ug sa diha-diha  dayon si 
Zacarias nakasulti na  pag-usab. Nalingkawas gikan sa iyang pagkawalay 
pagtuo, ug puno sa Espiritu Santo pinaagi sa iyang matagnaong pulong, 
si Zacarias nagdayeg sa Diyos, sa pag-ila nga siya sa dili madugay 
magbangon sa usa ka “sungay sa kaluwasan” -ang Mesiyas-nga magdala 
ug kaluwasan sa Israel gikan sa tanang mga kaaway niini ingon man 
sa paghatag ug kaluwasan ug kapasayloan sa mga sala. Isip iyang mag-
uuna, si Juan adunay pribilehiyo sa pagpahibalo sa presensiya ni Kristo 
sa dihang ang iyang yutan-ong ministeryo magsugod na.-ber. 57-79 

Sa atong kaugalingon nga mga kasinatian isip mga sumusunod ni Kristo, 
usahay amg mga pagduda ug pagduhaduha ang mosulod sa atong mga 
hunahuna mahitungod sa mga saad sa Diyos. Sa maong mga panahon 
kita kinahanglan nga magtinguha sa pagdoul pa ngadto sa Ginoo pinaagi 
sa pag-ampo alang sa dugang hugot nga pagtuo. Human ang maong 
petisyon, kita kinahanglan maghimo sa mga paagi nga makapahimuot 
ngadto sa Diyos pinaagi sa pakig-ambitay, pagtuon, ug pag-amping sa 
atong mga hunahuna, aron kita mahimong dawatnon kaniya.

Ang tinuod nga pagtuo nagpasabot sa usa ka hugot nga pagtuo sa mga 
butang nga gipadayag sa Diyos mahitungod sa iyang kaugalingon ug 
magahimo subay sa iyang mga pagtulon-an. Ang pagkamasinugtanon sa 
mga balaan sa Daang Testamento nga natala sa Hebreohanon 11 angay 
nga modasig kanato sa pagbuhat sumala sa atong mga propesyon. Atong 
hinumduman kanunay nga kadtong mga naghimo niini ang sa katapusan 
ang mahiusa sa pagtabang sa pagpanalangin sa tanan nga mga kabanayan 
sa yuta uban sa atong tinuboy nga Hari sa mga hari, “gitawag, ug mga 
pinili, ug mga masinugtanon.” – Pinadayag 17:14      ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Disyembre 25, 2016

Ang Gisaad sa Diyos nga 
Manluluwas Natawo

Ang unang timailhan sa hapit na nga 
pagkatawo ni Jesus wala gihatag ngadto sa 
mga lider sa relihiyon niadtong panahona, 
kondili  sa ubos nga mga magbalantay sa 
karnero, nga didto sa kapatagan, nagbantay  
sa ilang mga panon. Ang asoy nag-ingon: 
“Tan-awa, ang anghel sa Ginoo miabut diha 
kanila, ug ang himaya sa Ginoo misidlak 
libut kanila: ug sila diha sa mapait nga 
kahadlok. Ug ang manolunda miingon 
kanila: Ayaw kahadlok: kay, ania karon, 
dad-on ko kaninyo ang mga maayong balita 

sa dakung kalipay, nga magaabut sa tanang mga tawo.”- Lucas 2: 8-10.  

Ang atong Yabeng Bersikulo nagpakita sa  malipayon nga balita sa 
sa pagkatawo sa Mesiyas sa Betlehem, ang “lungsod  ni David.” Ang 
anghel dugang pa nga nagpahibalo sa mga magbalantay sa mga carnero 
nga ang Manluluwas makita nga giputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa 
usa ka pasungan. Usa ka mga mag-aawit nga mga  manulonda ang dayon 
nagaawit sa pagdayeg ug paghatag sa dako nga himaya ngadto sa Diyos 
alang sa iyang kalooy ug sa saad sa kalinaw ug maayong kabubut-on 
ngadto sa tanan nga mga katawhan. Kini klaro nga wala pa matuman nga 
tagna, apan kini kinahanglan nga magapukaw sa kasingkasing sa matag 
magtotoo nga gipangandoy alang sa gingharian sa Diyos, sa panahon 
nga kini ug daghan pang uban nga mahimayaong saad ang matuman-
bersikulo12-14

Ang mga magbalantay sa karnero mibiyahe ngadto sa Betlehem, ug 
nakaplagan si Maria ug si Jose uban sa masuso nga si Jesus nga naghigda 
sa usa ka pasungan. Tungod sa tanan nga ilang nadungog gikan sa 
langitnon nga mga panon, ug unya sa pagkakita sa bag-ong natawo nga 
bata, ang mga magbalantay sa mga carnero ang gidasig sa pagpahayag sa 

Yabeng Bersikulo: “Kay 
alang kaninyo natawo 

karon sa lungsod ni David 
ang Manluluwas nga mao 

ang Kristo nga Ginoo.”

—Lucas 2:11

Piniling Kasultan:

Lucas 2:8-20
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pagkaylap sa katingalahang hitabo. “Ilang gipanugilon ang pulong nga 
gisulti kanila mahitungod niining bata.” - Bersikulo 15-19  

Ngadto sa katapusan sa iyang ministeryo, katloan ug tolo ka tuig ug 
tunga ang milabay, si Jesu-Kristo ang hingpit nagabuhat sa kabubut-on 
sa Diyos ug naghatag ug mga ebidensiya nga mao ang  gipadala ngadto 
sa Israel pinaagi sa iyang Langitnong Amahan. Bisan tuod gisalikway 
sa mga lider sa relihiyon, ang Ginoo ang gidawat sa mga komon nga 
mga tawo, nga malipayong nakadungog kaniya. Iyang giayo ang mga 
masakiton, gipapahawa ang mga yawa, gipakaon ang mga panon sa 
katawhan-sa usa ka higayon 5,000 kagidaghanon, ug sa laing higayon 
ang gidaghanon 4,000.-Marcos 12:37; Mat. 8:16; 14:21; 15:38

Bisan pa niana, bisan pa sa tanan niini nga kahibulongan nga 
pagpamatuod, nga nahibalo nga ang panahon sa iyang yutan-ong 
pagbiya haduol na, ang atong Ginoo nagsugod sa pagpakita nga ang 
mga nagkalain-laing mga milagro nga iyang gihimo mao ang paagi 
sa katapusan. Siya nangita sa mga tawo nga buot mosunod kaniya sa 
bisan unsa nga paagi uban ang paglaom nga makig-uban kaniya diha sa 
langitnon nga gingharian sa Diyos.-Mateo16:24; 19:21

Adunay mga gamhanan nga mga kinahanglanon ang gihatag sa Ginoo 
alang sa pagkadisipulo. Sa katapusan, kadto lamang nahibilin nga  balaan 
nga andam sa pagdawat sa Ginoo ug mosunod sa usa ka kinabuhi sa 
pagsakripisyo ug pag pas-an sa krus,  isip baylo alang sa pribilehiyo sa 
paghari uban kaniya sa pagpanalangin sa katawhan. Ang atong Ginoo 
matinud-anon hangtod ngadto sa kamatayon diha sa pagtugyan sa iyang 
kinabuhi alang sa tawhanong pamilya, samtang usab naghimo pinaagi 
sa iyang mga panig-ingnan sa tumong ug paagi sa gingharian nga kita 
mahimong adunay pribilehiyo sa pagsunod.

Isip mga umaabot nga mga sakop sa iyang lawas,  ang mga 
gipahinungod nga mga magtutuo ang  gidapit sa pagsunod sa mga 
tunob ni Kristo pinaagi sa pagsangyaw sa kamatuoran ug sa pagpuyo sa 
kinabuhi sa pagsakripisyo. Ang mga magbalantay nalipay sa pagmantala 
sa pagkatawo sa Manluluwas kapin sa duha ka libo ka tuig na ang 
milabay. Magmakugihon kita sa pagwali sa dili madugay nga umabot nga 
gingharian sa Diyos ingon nga tambal nga magdala sa mga panalangin 
ngadto sa tanan nga mga kabanayan sa yuta.     ■








