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Enero 2017

Kaluwasan Nagkaduol 

Sa pipila kaayo nga panahon sa  kasaysayan sa 
atong nasud nga anaay  kombinasyon sa walay 
kasiguroan, kabalaka, ug  kahadlok, nga maoy 
naguban sa pagsugod sa 2017. Sa pagkatinuod, 
may mga nagpadayon nga kabalaka sa usa ka 
malisod nga ekonomiya, sa kahadlok sa dugang 
nga terorismo, ang dili matagna nga mga gubot 
nga mga nasud , kawalay-kasegurohan sa 
Middle East, ug sa ubang kalibutan ug nasyonal 
nga mga problema nga padayon nga giatuban. 
Apan, ang mga hunahuna sa kadaghanan sa 
mga Amerikano ang nagpabilin sa panahon sa 

katapusan nga duha ka bulan sa 2016 uban sa pagpili sa usa ka bag-o 
nga presidente, ug uban sa mga resulta sa eleksyon nga nahitabo sa 
Nobyembre 8.

Ang mga gitawag nga mga “eksperto” sama sa politikanhong mga 
analista, pollsters, ang media, ug bisan ang daghang mga politiko ang 
daw nakurat sa pagkapili ni Donald Trump isip ika-45 nga presidente 
sa nasud. Ang katawhan sa nasod sa pagkatinuod wala kaayo nakurat 
pinaagi sa resulta sa ilang pag-apil sa electoral nga proseso. Kapin sa 129 
ka milyon ang miboto sa presidential election, uban kang  Hillary Clinton 
nga nidaog sa popular nga boto, bisan tuod ug gamay lamang kaayo.

Ang ubang mga statistika sa eleksyon, hinoon, ang mga tin-aw nga 
pabor  kang  Donald Trump. Siya midaog sa popular nga boto sa 60% 
sa tagsa tagsa nga mga estado-30 sa 50. Isip resulta, siya naka-angkon 
sobra sa 300 electoral votes, labaw sa 270 nga gikinahanglan aron mapili, 
ug 57% sa kinatibuk-an. Naug-una kini kang Hillary Clinton nga aduna 
lamang 43% sa Electoral College vote. 

Daghan ang labing natingala ngano nga napili si Donald Trump, kay 
wala man siya naghupot kaniadto ug politikanhong katungdanan, ug 

“ Inigsugod nag 
kahitabo niining mga 
butanga, iyahat ninyo 
ang inyong mga mata 
ug ihangad ninyo ang 

inyong mga ulo, kay 
ang inyong kaluwasan 

nagakahiduol na.”

—Lucas 21:28
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gikonsiderar nga usa ka dumuloong sa Washington nga may dyutay 
o walay kahibalo sa mga kalihokan sa gobyerno. Tingali ang labing 
nakapatingala nga bahin sa iyang pagdaug, ug sa kadaghanan labing 
nakapatugaw mao ang  gipakita niyang kinaiya sa tibuok nga panahon 
sa kampanya.

Atol sa Republikano ug Demokratikong primaries, ingon man sa 
presidential nga kampanya, dul-an sa tanan nga mga kandidato, ilabi na 
kang Donald Trump, ang sakit kaayong miatake  sa ilang mga kaaway, 
sa politika ug sa personal. Sa walay pagpugong ang mga pagkantalita, 
pagtamay, panghimaraut, ug kabangis midagaya sa dayag, ma debate 
man, mga ads sa politika,  mga balita sa media, mga pakigpulong, ug 
bisan ang social media. Ang pag gamit sa Twitter  sa tanan nga mga oras  
adlaw ug gabii ang nahimong usa ka komon nga paagi sa pagpakigsulti 
pagtamay ug pagsaway sa mga kaaway.  

Bisan pa niining tanan, si Mr. Trump midaog sa eleksyon. Daghan 
ang nakapangutana, “Ngano ug sa unsang paagi kini nahitabo?” Sa 
pagbalik tan-aw, tungod kay daw siya usa ka estranyo sa Washington, 
ug dili mahadlok  pagsulti sa iyang hunahuna mahitungod sa tanan, 
ang iyang mensahe niepekto sa daghang mga tawo nga sa dugay na nga 
panahon wala na matagbaw uban sa “establishment” nga pamolitika sa 
Washington-sa parehong duha nga Democratiko  ug Republikano. Ang 
explosibong mga  panggawi ni Donald Trump  daw  usa ka paagi alang sa 
daghang mga tawo sa pagpahayag sa ilang kasuko sa status quo niini nga 
nasud. Ang Pinadayag 11:18, nga naghisgot niining matagnaong adlaw, 
nag-ingon, “Ang mga nasud [mga katawhan] nasuko.” Ang bag-o nga 
eleksyon ingon sa daw naghatag, bisan sa gamay nga parte, sa usa ka 
dayag nga katumanan niining mga pulonga.

 Sa  paglabay sa panahon, uban sa pagpahayag sa mga panghitabo sa 
kalibutan ug nasyonal, ang sa katapusan magtino kon unsa ang resulta 
niining pagpangulo ni Trump. Isip mga sinserong mga estudyante sa 
Bibliya, kita kinahanglan magpadayon sa pagbuhat sama sa gitambag ni 
Jesus, “Pagbantay kamo, ug mag-ampo sa kanunay,” diha sa pagbatay 
sa matagnaong mga pulong sa mga Kasulatan nga nagpunting  sa 
pagkahaduol na sa Diyosnong gingharian.-Lucas 21:31-36

ATONG PANGLANTAW
Ang pagsugod sa bag-ong tuig nagpahinumdom kanato nga ang 

panahon nagpadayon ug, ug nga kini usa ka importante nga elemento 
sa atong panglantaw isip mga Kristohanon ug estudyante sa Bibliya. 
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Ang mga sulugoon sa Diyos sa matag panahon wala mahiuyon uban sa 
kalibutan nga naglibut kanila. Sila nasakitan sa mga makasasala ug mga 
dili matarung nga mga buhat sa mga dili diosnon. Tungod kay sila usab 
dili man perpekto nag-antos usab sila sulod sa ilang kaugalingon, ug 
nangandoy sa panahon nga moabut diin mohunong na ang sala, ug ang 
kaluwasan gikan sa iyang makadaot nga mga impluwensiya  moabut sa 
tanang katawhan.-Roma. 8:22,23 

Ang mga pangutana, “Unsa ka dugay?” ug “Kanus-a?” ug ang mga 
tumbas niini, makita kanunay diha sa mga sinulat sa mga propeta ug 
mga apostoles. Ang tubag sa Diyos makanunayon nga ang karon nga 
paghari sa sala ug kamatayon dili magpadayon hangtod sa hangtod. Ang 
mga ekspresyon sa Bibliya nga “kataposang mga adlaw,” “panahon sa 
kataposan,” ug “ulahing mga adlaw,” nagpasalig nga ang sa plano sa Diyos 
sa usa ka bag-o nga dispensasyon umalabot na, diin ang pagkamatarong 
ang ibutang sa trono ug ang sala ug kamatayon laglagon-Isaias 2:2; Dan. 
12:4; Ezeq. 38:16; II Tim 3:1 

ANG BIBLIYA NAGPASALIG
Ang pasalig sa Diyos sa katapusang kadaugan sa matarong batok sa 

daotan ang nahisulat sa tibuok Bibliya, sugod sa Genesis 3:15. Didto 
ang pamahayag gihimo nga ang “binhi” sa “babaye” “magsamad,” o 
moyatak, sa ulo sa bitin. Kini nga paglaom ang gidugangan diha sa mga 
saad sa Diyos kang Abraham nga pinaagi sa iyang “binhi” ang tanan nga 
mga kabanayan sa yuta panalanginan.”-Gen.12:3; 18:18; 22:18

Pinaagi kang Moises, ang Diyos nagsaad nga magpadala sa usa ka 
dakong “Propeta,” ug si Isaias nagtagna, “Ngadto kanato ang usa ka 
bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalake gihatag ug ang 
gobyerno anaa sa ibabaw sa iyang abaga.” (Deut 18:18; Isaias 9:6) Si 
Daniel nagtagna usab, “Sa mga adlaw sa mga hari, ang Diyos sa langit 
magatukod usa ka gingharian.” - Daniel 2:44 

SI JESUS MIABOT
Sa pag-abot ni Jesus, siya gidawat sa iyang mga tinun-an sama sa 

gipamulong sa usa sa iyang mga propeta. Alang kanila ingon sa daw 
miabot na ang dugay na nga gipaabot nga panahon nga gisaad sa Diyos 
nga kaluwasan. Si Juan Bautista mipahibalo sa presensya Jesus uban sa 
pamahayag, “Ang gingharian sa langit haduol na.” Ang usa ka mas maayo 
nga hubad sa orihinal nga Gregong niining iyang pamahayag mao, “Ang 
harianong kahalangdon sa mga langit ang anai na.”- Mat. 3:2, Diaglott 
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Makita sa mga tinun-an nga kini wala nay dugang nga paglangan. 
Sila nagtuo nga “ang gingharian sa Diyos igapadayag dihadiha.” (Lucas 
19:11) Si Jesus nakasabot niini nga kahimtang, ug aron sila mapugngan 
nga dili kaayo mahigawad, iyang gisulti ang usa ka sambingay sa mga 
libra, diin may usa ka “tawong dungganan miadto sa usa ka halayo nga 
yuta” aron sa pagdawat sa usa ka gingharian, ug sa ulahi mibalik.-ber. 12

Dayag nga ang mga tinun-an nakasabot nga si Jesus, ang ilang Mesiyas, 
mao ang halangdon nga tawo niini nga sambingay. Siya nagsulti kanila 
nga siya moadto sa halayo, ug nga ang gingharian nga ilang gitoohan, 
“kinahanglan nga diha-diha dayon makita” dili maestablisar hangtud nga 
siya mibalik. Sila wala makasabut, bisan pa niana, nga ang iyang pagbiya 
naglambigit sa iyang kamatayon. Busa, sila dili kaayo andam sa kalit nga 
katapusan sa iyang ministeryo.

Bisan pa niana, ibabaw sa mga pangagpas nga si Jesus mobiya kanila 
ug mobalik sa ulahi aron sa pagtukod sa iyang gingharian, miadto sila 
kaniya sa Bukid sa mga Olibo, ug nangutana, “Tug-ani kami, sa diha 
nga kini nga mga butang mahitabo? ug unsa man ang ilhanan sa imong 
pagbalik, ug sa katapusan sa panahon?”(Mat 24:3, Diaglott) Dinhi kita 
adunay mga pangutana, “Kanus-a?” ug  “Unsa ang ilhanan?” Ang mga 
tinun-an nagtinguha nga masayud kon unsa ang mga timailhan nga nga 
magpakita nga ang panahon sa paghulat natapus na, ug nga si Kristo 
mibalik na aron sa pagtukod sa dugay nang gisaad nga gingharian.

Ang Kapitulo 24 ug 25 sa Mateo naglakip sa tubag ni Jesus niini nga 
mga pangutana. Ang asoy ni Lucas mahitungod sa propesiya sa pagbalik 
sa Ginoo ug ang katapusan sa panahon makita diha sa ika-21 nga kapitulo 
sa iyang Ebanghelyo, diin naglakip sa atong pag-abling tekst.  Si Lucas 
nagsaysay nga si Jesus nag-ingon nga sa diha nga kamo makakita sa 
pipila ka mga ilhanan magsugod nga mahitabo, “ipataas ang inyong mga 
ulo; kay ang inyong kaluwasan nagakahiduol na.” Dinhi atong makita 
ang usa sa mga labing tino nga  pangangkon nga makita diha sa Bibliya 
mahitungod sa pagpangandam alang sa gingharian ni Kristo. Busa, 
importante kaayo,  nga kita magtino unsa  “kining mga butanga” nga 
mag-ila niini nga panahon diin ang mga katawhan sa Diyos sa matag 
panahon  naghulat ug mapangandoyon nag-ampo. 

“KINING MGA BUTANGA”
Atong susihon sa makadiyot ang pipila niining “mga butanga”-ang 

mga ilhanan nga gihisgotan ni Jesus. Ang Lucas 21:24 mabasa, “Sila 
mangapukan pinaagi sa sulab sa espada, ug pagadad-on nga binihag 
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ngadto sa tanang mga nasud. Ug ang Jerusalem pagayatakan sa mga 
Gentil, hangtud nga ang mga panahon sa mga Hentil matuman.” Ang 
unang bahin niini nga teksto  mao ang usa ka tagna sa kalaglagan sa 
Jerusalem ug ang pagkatibulaag sa mga anak sa Israel taliwala sa mga 
nagkalain-laing mga Hentil nga mga nasud.

Samtang ang literal nga siyudad sa Jerusalem unya gilaglag, ang 
kalaglagan niini nagpasabot sa pagkapukan sa tibuok mga Judio 
politikanhong organisasyon, ug ang bug-os nga pagpasakop sa mga tawo 
ngadto sa Hentil nga pagmando. Ang nasud nawad-an sa iyang kagawasan 
sa unom ka mga siglo sa wala pa kini, sa diha nga ang ilang katapusan 
nga hari, si Zedekias, gilaglag, ug ang mga katawhan gidala nga binihag 
ngadto sa Babilonia.

Sa diha nga si Jesus miingon, “ang Jerusalem pagayatakan sa mga 
Gentil, hangtud nga ang mga panahon sa mga Hentil matuman,” siya 
nagsulti lamang nga ang nasud nga nawad-an sa iyang kagawasan sa 
mga adlaw sa Babilonia ang  dugang pa nga magkatibulaag, ug padayon 
nga gilutos hangtud sa “mga panahon sa mga Hentil” matapus. Kini mao 
ang usa sa mga butang nga kinahanglan nga atong makita nga nagsugod 
pagkahitabo kon kita gipasaligan nga ang atong kaluwasan haduol na. 

Kita nagtuo niini nga tagna ni Jesus nga natuman na. Apan, dili nato 
basahon ug dugang pa kay sa iyang mga gippamulong. Nasayod kita 
gikan sa ubang mga saad sa Diyos sa mga talagsaon nga mga panalangin 
sa panglawas, kalinaw, kinabuhi ug kalipay ang nagpaabot alang sa Israel. 
Kita nagtuo nga ang panahon moabut sa diha nga siya “maghimo sa usa 
ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel, ug uban sa balay sa Juda.” (Jer. 
31:31-34)  Nasabtan usab nato, nga ang mga Gentil makaambit niini nga 
mga panalangin sa gitakdang panahon sa Diyos. 

Si Jesus, hinoon, wala maghisgot dinhi niining propesiya nga nahitala 
sa Lucas mahitungod niini nga mga panalangin sa gingharian.  Siya 
lamang miingon nga ang Jerusalem, simbolo sa maong nasud, dili 
na “pagayatakan” sa mga Gentil. Sukad sa pagyatak sa maong nasud 
nagsugod sa pagkawala sa iyang kagawasan, ang pagpasig-uli sa 
kahimtang ang magtuman sa tagna ni Jesus. Ang Israel, sukad sa 1948, 
ang karon  usa na ka gawasnon nga nasud, human gihatagan niini nga 
estado sa kalibutan sa United Nations.

Ang nasod sa Israel karon dili usa ka dako nga nasud. Si Jesus wala 
mag-ingon nga mao kini.  Dili siya magpanag-iya sa tanan nga yuta nga 
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gisaad kaniya, ni siya ngawasnon sa daghang grabe nga mga problema, 
apan kini nga mga kahimtang wala gipasabot ni Jesus. Sama sa uban 
nga mga nasud sa ibabaw sa yuta karon, ang Israel nalibog ug nahadlok. 
Siya nag-atubang sa mga hagit nga ekonomikanhon, sosyal ug politikal 
susama sa ubang mga nasud, daghan siya ug mga kaaway. 

Si Jesus wala mag-ingon nga ang Israel makaikyas niini nga mga 
problema sa diha nga siya unang nahimong gawasnon. Iya lamang 
gipakita nga ang Israel dili na pagayatakan-nga ang iyang kahimtang sa 
pagkaulipon sama sa usa ka nasud, nga nagsugod sa unom ka siglo una 
pa si Nabucodonosor nga hari sa Babilonia mibuntog sa Jerusalem, ang 
mausab. Siya ang mahimong gawasnon pag-usab sa pagpahigayon sa 
iyang kaugalingon nga mga kalihokan ug sa paghimo sa iyang kaugalingon 
nga mga balaod. Sa pagkatinuod, kini atong nakita nga nahitabo.

GAHUM SA LANGIT TAY-OGON
Ingon sa daw atong makita niining duha ka bersikulo nga ang mga 

ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa mga bitoon mao ang gihisgotan 
ni Jesus nga “mga gahum sa langit” nga matay-og. Kini mao ang usa sa 
mga hinungdan nga ang mga kasingkasing sa mga tawo nahadlok. Kini 
dili mao ang literal nga mga langit nga mangauyog, sa bisan unsa nga 
labaw pa kay sa kini mao ang dinaguok sa literal nga dagat ug ang mga 
balod nga gihisgotan ni Jesus niini nga propesiya.

Kini mao ang simbolikong mga langit ug yuta nga nalangkit dinhi, 
sama usab sa gihisgutan ni Apostol Pedro sa dihang siya misulat, “Ang 
adlaw sa Ginoo moabut ingon sa usa ka kawatan sa gabii; nga ang mga 
langit moagi sa usa ka dakung dinahunog, ug ang mga elemento matunaw 
uban sa hilabihan nga kainit, ang yuta ug ang mga buhat nga ania niini 
pagasunogon.”- II Ped. 3:10 

Ang gihulagway’ng mga langit ug yuta nga mahanaw uban sa “usa 
ka dakong kasaba” sa “adlaw sa Ginoo” mao ang mga espirituhanon 
ug materyal nga mga bahin sa kalibutan karon. Kini nga gingharian, 
ingon nga gipahibalo ni Pedro sa ulahing tulo ka mga bersikulo, mao 
ang “bag-ong mga langit ug ... bag-ong yuta, nga niini nagapabilin ang 
pagkamatarung.” (II Ped 3:13) Maingon nga ang literal nga mga langit 
ang may gamhanan nga impluwensya sa tanan nga kinabuhi sa yuta, mao 
usab ang simbolikong mga langit sulod sa mga siglo niining dautan nga 
kalibutan ang adunay dako nga gahum sa pagkontrolar ibabaw sa tanang 
mga katawhan. 
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Kini gihimo pinaagi sa relihiyon, nga giila nga espirituhanon nga 
impluwensya. Kini espirituhanon tungod  sa pag-angkon sa usa ka 
taas nga awtoridad kay sa mga diktar sa balaod sa tawo. Ang miaging 
mga simbahan/mga gobyerno sa Europe mao ang usa ka maayo nga 
panig-ingnan niini nga kahikayan. Apan, bisan pa sa dapit nga diin 
kini wala maglihok, ang mga katawohan sa yuta, Kristohanon ug dili-
Kristohanong managsama, ang anaa ubos sa mga pwersa sa relihiyosong 
mga panglantaw ug mga impluwensya.

Apan, ang usa sa mga butang nga gitagna ni Jesus nga mahitabo sa 
katapusan sa panahon mao, “Ang mga gahum sa mga langit mangauyog.” 
Kana mao, nga ang mga relihiyosong mga institusyon ug mga konsepto 
ang mawad-an ug pagkontrolar ibabaw sa mga katawhan. Sa daghang 
mga nasud sa tibuok kalibutan, ang relihiyon sa gihapon ang adunay 
dakong mga impluwensya diha sa mga kalihokan sa katawhan. Hinoon,  
nagsugod na kita pagtan-aw niini nga “pag-uyog” nga gakahitabo, sa 
diha nga ang mga tawo ug mga nasud ang nagasupak, bisan ngadto sa 
punto sa armadong panagbangi, ang “mga gahum sa langit” diin sila 
naulipon, sa pipila ka mga kaso, sa daghang mga siglo. Sa pagkatinuod, 
kini nga kalamboan ang nakadugang sa kahadlok nga mipuno sa mga 
kasingkasing sa mga tawo karon.

“PAGKABALO”
Kita gipahinumduman sa mga paghukom sa katapusan sa panahon nga 

moabut sa tanan nga mga sayop nga mga relihiyon, nga gihulagway sa 
eklesiastikanhong Babilonia sama sa gilatid diha sa Pinadayag 18 ug 
Isaias 47.  Atong gitiman-an ang paagi sa pagpahayag diha  sa Pinadayag 
18: 7, “Nagalingkod ako nga reina, ug dili ako balo, ug dili gayud ako 
makakita ug kasubo,” ug sa Isaias 47:8, “Ako mao, ug wala nay lain 
gawas kanako; ako dili magalingkod sama sa usa ka babayeng balo, 
ni makaila ako sa pagkawalay mga bata.” Kini mao ang tinamdan sa 
wala pa ang grabe nga paghukom nga gipamulong sa Diyos ngadto sa 
Babilonia. Sa Isaias nagpadayon, “Kining duruha ka butang modangat 
kanimo sa dihadiha sa usa ka adlaw, ang pagkawala sa mga bata, ug ang 
pagkabalo.”- bersikulo 9 

Kini nga “pagkabalo” miabut sa panahon sa Unang Gubat sa Kalibutan, 
sa diha nga ang mga hari sa Uropa nawad-an sa ilang mga purongpurong 
ug ang  Balaan nga Katungod sa mga Hari simbahan/estado nga kahikayan 
miabut ang  katapusan. Ang resulta sa pagkabaungkag sa gahum sa kanhi 
simbahan sa estado ang usab hinungdan sa “pagkawala sa mga bata,” 
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ingon nga ang mga katawhan sa mga nasod sa Europe ug sa uban migamit 
sa ilang kagawasan gikan sa pagkaulipon sa “inahan” nga simbahan nga 
sa makausa naglungtad.

Gawas niini nga piho nga mga kalambuan, sa matag bahin sa kalibutan, 
adunay nagadugang nga pagkahugno sa relihiyoso ug moral nga mga 
sukdanan. Ang ebidensiya niini mao ang mga pagtaas sa krimen, 
pagdumot, kapintasan, imoralidad, inhustisya, ug pagkadiskontento, 
ingon man usab sa nagtubo nga korapsyon ug pagkadili matinuoron diha 
sa negosyo ug sa gobyerno.

MGA TIMAILHAN NAGSUGOD NA
Ato na kini nga nakita ug ang uban pa nga mga timailhan nga nagsugod 

na gakahitabo sa atong panahon. Kadto lamang mga tawo nga nagtan-
aw sa mga “mas tinuod nga pulong sa tagna” ang  makakita niini nga 
sinugdanan uban sa usa ka pagsabut sa kon unsa ang gipasabut niini. 
(II Pedro 1:19) Pagkamakapalipay kining mao nga pagsabot! Kini 
nagpasabot nga ang atong “kaluwasan nagkaduol na.” Kana nga 
kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon diin ang mga 
katawhan sa Diyos niining tibuok Panahon sa Ebanghelyo naghulat ug 
nag-ampo ang makab-ot na. Kini nagpasabot usab, nga ang kaluwasan sa 
tibuok kalibutan gikan sa pagmando ni Satanas ang haduol na. Tungod 
niini, usab, kita nagapasalamat sa Diyos.

Apan, dili sama sa mga magbalantay nga “mipataas” sa ilang mga 
ulo, ang mga kasingkasing sa katawhan napuno sa kahadlok samtang 
sila namalandong sa dili kalikayan nga unya nga resulta sa hingpit nga 
paghugno sa karon nga katilingban. Samtang atong makita kini nga 
mga timailhan nga natuman, magmalipayon kita diha sa mga ebidensya 
nga gihatag nga sa dili madugay ang kalibutan makaila sa kahulogan sa 
nagakahitabo. Si Jesus miingon, “Unya sila makakita sa Anak sa tawo 
nga moanhi sa usa ka panganod uban sa gahum ug dako nga himaya.” - 
Lucas 21:27  

Uban sa simbolikanhong adlaw, bulan, ug mga bitoon sa 
eklesiastikanhong mga langit nga natago kutob sa ilang gahum sa 
pagkontrol ang hisgutan, ang kalibutan sa una makakita lamang sa usa 
ka “panganod” sa kasamok. Kining maong simbolikanhong panganod-
ang paagi diin ang Diyos mopadayag sa katawhan-nga ang presensya sa 
bag-ong hari sa yuta pagailhon. Unya,sa plano sa Diyos, ang “bag-ong 
mga langit” ang magkontrolar, pinaagi sa pagtabang sa mga ahensiya 
sa bag-ong simbolikanhong yuta, ang iyang gisaad nga mga panalangin 
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sa kalinaw, kalipay ug kinabuhi magsugod sa pagdagayday sa katawhan 
sama sa usa ka halapad nga “suba sa tubig sa kinabuhi.”- Pin. 22: 1-3

Busa, sa atong pagsugod sa tuig 2017, kini kinahanglan nga 
inubanan sa paglaum, pagsalig ug hingpit nga kalipay. Mao kini ang 
angayan natong kinaiya, bisan  pamann sa walay mga kasigurohan sa 
pagbaton sa usa ka bag-o nga presidente, ang kawalay-kasegurohan 
nga nagpalibot karon sa kahimtang sa ekonomiya, o ang kasakit 
sa pagsaksi sa pagkaylap sa imoralidad, pagdumot, ug panag-
away sa kalibutan. Kita gisaaran nga ang kaluwasan haduol na-
kon unsa kaduol, kini wala gipadayag sa Diyos. Magpadayon kita 
sa pagpaningkamot nga mahimong matinud-anon ngadto sa mga 
bililhon nga mga Kamatuoran nga gipadayag kanato, ug pinaagi niini, 
kita makaginhawa ug magapadayon  niini nga panahon sa kasamok-
hangtod sa atong kaluwasan, ug ang kalibutan, mahitabo         ■ 
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Ang leksyon para karon magsilsil sa 
atong mga hunahuna sa mga kamatuoran 
mahitungod sa gahum sa paglalang sa Diyos. 
Mapasalamaton kita nga nakahibalo sa gahum 
nga nagpaluyo sa paglalang sa tanan nga mga 
butang. Kini nga mga pulong sa salmista 
nagpahinumdom kanato sa asoy sa Genesis 
sa paglalang ug sa pag-andam sa yuta aron 
mahimong walay katapusan nga pinuy-anan  
sa tawo. Dinhi atong makita kini nga  proseso 
nga gihulagway sa halapad kaayo nga mga 
pulong: “Sa sinugdan gibuhat sa Diyos ang 
mga langit ug ang yuta. Ug ang yuta walay 

porma, ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa 
kahiladman. Ug ang Espiritu sa Diyos naglihok sa ibabaw sa nawong sa 
mga tubig. Ug miingon ang Diyos: Mahimo ang kahayag: ug diha ang 
kahayag. Ug nakita sa Diyos ang kahayag nga kini maayo; ug gilain sa 
Diyos ang kahayag gikan sa kangitngit. Ug gihinganlan sa Diyos ang 
kahayag nga Adlaw, ug ang kangitngit gihinganlan niya nga Gabii. Ug 
ang kagabhion ug ang kabuntagon mao ang una nga adlaw .”(Gen. 1: 
1-5) Ang ubang paglalang nga “mga adlaw,”o mga yugto sa panahon, 
ang nagtuman  sa dugang pa nga mga bahin sa pagandam sa yuta alang 
sa tawo.-bersikulo 7-31

Ang atong Yabeng Bersikulo nag-ingon nga ang paglalang natuman 
“pinaagi sa pulong ni Jehova,” ug “pinaagi sa gininhawa sa iyang baba.” 
Kini nga mga pulong mabanabana nga ang Diyos dili mismo personal 
nga naglalang sa mga langit o sa yuta, apan hinoon siya mihatag sa 
mga pagmando nga hingpit nga gisunod. Kini nga pagsabot  nahiuyon 
sa susama nga mga pahayag sa Bibliya, sama sa, “Ipapagdayeg kanila 
ang ngalan ni Jehova; Kay siya nagsugo, ug sila nangahimo;” “Pinaagi 

Yabeng Bersikulo: 
“Pinaagi sa pulong ni 

Jehova nabuhat ang 
mga langit, Ug ang 

tanan nga panon nila 
pinaagi sa gininhawa 

sa iyang baba.”

—Salmo 33:6

Piniling Kasulatan:

Salmo 33:1-9

Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon Para sa Enero 1, 2017

Pagdayeg sa Diyos ang 
Magbubuhat
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sa pagtoo kita makasabut nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong 
sa Diyos;” ug “Pinaagi sa pulong sa Diyos ang mga langit sa karaang 
panahon, ug yuta nga giumol gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig.” - Salmo 
148:5; Hebreo 11:3; II Pedro 3:5 

Gikan niini ug sa ubang mga Kasulatan, kita makakat-on nga samtang 
ang Diyos mao ang arkitekto sa tanan nga mga butang, siya nigamit sa 
ubang mga ahensya sa nagkalain-laing mga paagi aron sa pagtuman 
sa iyang mga plano. Ang Diyos ang personal nga responsable sa usa 
lamang ka paglalang-ang iyang bugtong Anak. Siya mao si “Jesu-Kristo, 
... ang Alpha ug Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan” sa direkta 
nga gilalang sa Diyos, ug ang sentral nga pigura sa iyang plano alang sa 
katubsanan sa tawo. (Pinadayag 1:1,8; 22:13,16) Pinaagi kaniya, ubos 
sa direksyon sa Langitnong Amahan, “ang tanang mga butang gibuhat, 
nga anaa sa langit, ug nga anaa sa yuta.” (Colosas 1:16) Sa dihang ang 
atong unang mga ginikanan nakasala, ang Anak sa Diyos kabubut-
on nga naghalad nga moanhi sa yuta aron mahimong Manunubos sa 
tawo.  Nagsulti kanato si Pablo niining importante nga bahin sa plano 
sa Diyos, nga nag-ingon nga siya nagtinguha nga “ang tanang mga tawo 
mangaluwas, ug nga makadangat sa kahibalo sa kamatuoran. Kay may 
usa ka Diyos, 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 pamatud-an sa husto nga panahon.”- 1 Timoteo 2:3-6 

Ang pagsabot sa pagpatin-aw sa Bibliya nga si Jesukristo mao ang 
una ug katapusang direkta nga binuhat sa Diyos makatabang kanato nga 
makasabut sa lukat. Ang pagkahibalo nga ang Diyos naghatag sa iyang 
bugtong nga Anak aron sa pagtubos ni Adan ug sa iyang kaliwat ang 
naghatag kanato sa dakong pagpasalamat sa bug-os nga kahulogan sa 
mga pamahayag nga “Ang Diyos mao ang gugma.” (1 Juan 4:8)  Samtang 
masabtan nato kining mga nag-unang mga baruganan sa kamatuoran, 
mas molalom pa ang atong gugma alang sa Langitnong Amahan. 
Mapaubsanon usab kita nga makaamgo nga ang atong pagsabut  nahimo 
lamang nga posible  pinaagi sa paglamdag sa Balaang Espiritu sa Diyos-
usa ka gasa sa iyang grasya. Tingali haom natong mapaila ang pagdayeg 
pinaagi sa sinsero nga ekspresyon sa kasingkasing sa pagpasalamat, 
gugma, balaan nga pagtahud, ug pagtahod sa Diyos. Pagkadalaygon 
gayud sa atong Diyos-ang Magbubuhat.           ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Enero 8, 2017

Dayega ang Pagkadako sa Diyos  

Usa ka paagi diin kita makadayeg sa Diyos 
mao ang paghinumdum, ug pag-angkon sa atong 
kaugalingon, sa  iyang mahigugmaong saad sa 
pagpanalangin sa tanan nga mga kabanayan 
sa yuta. Kini nga saad unang gipahayag 
ngadto kang Abraham. Kini gihatag sa Diyos 
kang Abraham tungod kay siya andam sa 
pagsakripisyo sa iyang anak nga si Isaac. (Gen. 
22: 16-18) Kini nga kasinatian naghulagway sa 
gugma sa Diyos sa paghalad sa iyang anak nga 
si Jesus,  isip usa ka halad lukat alang sa tibuok 
tawhanong pamilya. (Juan 3:16,17) Ang saad 
sa Diyos kang Abraham gihimo pinaagi sa  usa 
ka panumpang pakigsaad. Nag-ingon si Pablo: 

“Sa dihang gihimo sa Diyos ang saad kang Abraham, tungod kay siya 
nanumpa dili mas dako, siya nanumpa sa iyang kaugalingon.” - Heb. 6:13 

Ang pagsabut sa saad sa Diyos sa pagpanalangin sa tanan nga mga 
kabanayan sa yuta dako nga natago sa tibuok nga mga katuigan. Sa 
sinugdan, ang mga Israelinhon nagtoo nga ang maong saad alang 
kanila lamang. Human sa ilang kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa 
Ehipto, misulti ang Diyos kang Moises, nga nagaingon, “Mao kini ang 
igaingon mo sa balay ni Jacob, ug sultihi ang mga anak sa Israel; Kamo 
nanagpakakita sa gibuhat ko sa mga Egiptohanon, ug giunsa ko pagdala 
kamo sa ibabaw sa pako sa mga agila, ug gidala ko kamo ngadto sa 
akong kaugalingon. Busa karon, kong kamo magapatalinghug gayud sa 
akong tingog, ug magabantay sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga 
kaugalingon nga bahandi alang kanako labaw sa tanang mga katawohan: 
kay ang tibook nga yuta, ako man: Ug alang kanako kamo mahimo nga 
usa ka gingharian sa mga sacerdote, ug usa ka balaan nga nasud. Kini 
mao ang mga pulong nga imong isulti sa mga anak sa Israel.”(Exodo 19: 

Yabeng Bersikulo: 
“Oh pag-awit alang 
kang Jehova ug usa 

ka bag-ong alawiton: 
Manag-awit kamo 

alang kang Jehova, 
tibook nga yuta.”

—Salmo 96:1

Piniling Kasulatan:

Salmo 96:1-6,10-13
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3-6) Ang tubag sa tanang mga tawo mao “Ang tanan nga gipamulong ni 
Jehova among pagabuhaton .”- bersikulo 8 

Ang Israel nanagdayeg sa Diyos tungod sa ilang paborableng posisyon 
nga ilang naangkon ug  naghunahuna nga kini usa ka walay katapusan 
nga panalangin. Apan, ang ilang espesyal nga relasyon sa Diyoss sa 
katapusan ang gikuha tungod sa ilang pagkadili-masinugtanon. “Pamatia 
kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo, Oh mga anak sa 
Israel, batok sa tibook nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Egipto, 
nga nagaingon: Kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan 
sa yuta: busa silotan ko kamo sa inyong tanan nga mga kasal-anan.”(Amos 
3: 1,2) S adihang gisalikway sa Israel si Jesus isip ilang Mesiyas, siya 
mipahayag,” ang inyong balay biyaan ninyo nga mamingaw.”- Mat.. 
23:38 

Human gibawi ang iyang espesyal nga pabor sa Israel, ang Diyos 
mingadto sa mga Gentil. (Buhat 13:46) Apan, kon wala ang Balaan nga 
Espiritu nga maghatag ug kahayag sa plano sa Diyos sa pagpanalangin sa 
tanan nga mga banay sa yuta, ang kadaghanan sa Kristiyanidad nagtoo nga 
ang saad nga panalangin alang lamang  sa ilang kaugalingon. Ang mini 
nga pagtulon-an nga ang kaluwasan para lamang  niini nga kinabuhia ang 
nakapugos  kanila nga mahadlok nga kadtong dili maluwas karon moadto 
ngadto sa walay katapusan nga nagdilaab nga kalayo sa impyerno imbes 
kay sa langit. Kini nga nagpasipala sa Diyos nga doktrina ang nagtago sa 
katahum sa saad sa Diyos sa pagpanalangin sa tanan nga nabuhi. 

Ang Apostol nga si Pablo nagpahayag nga ang kahibalo sa mga saad sa 
Diyos ang natago bisan ngadto sa mga Gentil, sa kinatibuk-an,  tungod 
kay wala pa niya gibubo ang iyang Balaan nga Espiritu sa pagsabot 
ibabaw kanila. (I Cor. 2:7; Efe.1:9; 3:3,4,9) Ang katahom ug bug-os nga 
kasangkaran sa saad sa Diyos ang naila lamang sa mga tawo nga gianak 
na sa espiritu. “Bisan ang tinago nga nasalipdan sukad sa mga katuigan 
ug sukad sa mga kaliwatan; apan karon ginapadayag kanila nga iyang 
mga balaan: Diin ang Diyos ang magpaila kong unsa kabuhong sa himaya 
niining misteryo taliwala sa mga Gentil; nga mao si Kristo diha kaninyo, 
ang paglaum sa himaya.”(Colosas 1:26,27). Kami mapasalamaton 
nga ang adlaw nagsingabot na sa dihang ang mga awit sa pagdayeg 
igahalad ngadto sa Ginoo pinaagi sa tanan nga mga katawhan-mga 
Hudiyo ug mga Hentil-alang sa iyang pagkadaku.     ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Enero 15, 2017

Dayegon ang Diyos ang 
Nagahatag

Usa ka mahinungdanong aspeto sa 
pagdayeg nga angay nato makat-onan mao 
ang pagpasalamat ug pagdayeg sa mga 
kasinatian nga gihatag kanato sa Diyos alang 
sa matag adlaw natong kalamboan. Sa King 
James nga hubad sa atong yabeng bersikulo 
nag gamit  sa mga hugpong sa mga pulong 
“makalilisang nga mga butang,” nga daw ang 
Diyos nag-andam ug usa ka malisod nga dalan 
alang kanato. Apan, ang kahulogan sa orihinal 
nga Hebreohanong pulong nagpasabot sa 
balaan nga pagtahud, o sa pagbarug diha sa 
kataha. Ang New American Standard Bible 
naghubad sa maong bersikulo, “Pinaagi sa 
mga butang nga katingalang Ikaw motubag 
kanamo sa pagkamatarung, Oh Diyos sa 
among kaluwasan, Ikaw mao ang pagsalig sa 
tanan nga kinatumyan sa yuta, ug sa labing 

kinatumyang dagat.”

Ang nag-unang mga bersikulo sa atong leksyon naghulagway sa mga 
mamiminaw sa salmista sa matagnaong pinulongan nga espirituwal nga 
Sion-Kristo ug iyang pangasaw-onon, “ ang pangawsa-onon sa carnero.” 
(Pinadayag 21:9) Sila mag-uban, ibutang sa diosnong himaya, ug sa 
gahum, sa diha nga ang tanan nga mga membro sa “pangasaw-onon” 
nga matang ang maghimo sa ilang mga balaan nga tawag ug pagkapinili 
pinaagi sa pagkamatinud-anon ngadto sa kamatayon. (Pin 2:10) Ang 
Kristohonanong klase ang magdala sa hingpit nga kalipay sa tibook 
nga yuta, ug mag-alagad isip tigpanalangin ngadto sa tanan nga mga 
katawhan sa Diyos. Ang Propeta Miqueas misulat, “Ang balaod mogula 
gikan sa Sion, ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.” (Miq. 4:2) 

Yabeng Bersikulo: 
“Pinaagi sa mga butang 
nga makalilisang, ikaw 
magatubag kanamo sa 

pagkamatarung, Oh Dios 
sa among kaluwasan, 

Ikaw nga mao ang 
paglaum sa tanang mga 

kinatumyan sa yuta, 
Ug kanila nga atua sa 

halayo sa ibabaw sa 
kadagatan.”

—Salmo 65:5

Piniling Kasulatan:

Salmo 65:1,2,9-13
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Usa ka dungog ug  pribilehiyo niini nga “Sion” nga klase nga mahimong 
mga hari ug mga pari sa dugay nang gipaabot nga yutan-ong gingharian 
nga kita tanan nag-ampo.-Pin. 20:6; Mat. 6:10

Sa bersikulo 11 sa atong leksyon, ang salmista nagdayeg sa Diyos, nga 
nag-ingon, “Purongi ang tuig uban sa imong mga kaayohan.” Angayan 
lamang nga ang katawhan sa Diyos kinahanglan nga magbantay sa mga 
kalooy ug panalangin nga gihatag sa Diyos, aron kita dili mahimong 
maapsan sa kabalaka niini nga kinabuhi, o sa yutan-ong mga bahandi nga 
makapababag kanato sa atong espirituhanon nga pagtubo isip Bag-ong 
Linalang. Sa atong paghamtong  diha kang Kristo, kita makasabut nga 
kini nga mga kalipay mas labing balaan ug mas malungtaron nga matang 
kay sa atong nailhan sukad. Makaila kita niini nga adunay tinubdan sa 
mga kasinatian nga gihatag sa atong Langitnong Amahan, nga sa kanunay 
alang sa atong labing taas nga espirituhanon nga kaayohan. 

Kita adunay uban nga mga kasinatian nga dili makapahimuot, apan 
kita malipayon nga modawat niini tungod kay kini nagpalambo kanato 
sa Kristohanong kinaiya. Sa niini nga mga kasinatian, ang Apostol nga 
si Santiago misulat, “Akong mga igsoon, isipa sa tumang kalipay sa diha 
nga igakasugat ninyo ang nagkalainlaing mga panulay, Kay hingbaloan, 
nga ang pagsulay sa inyong pagtoo mosangpot sa pagkamainantuson. 
Ug pasagdi ang pagpailub nga magahingpit sa iyang buhat, nga kamo 
mahimo nga hingpit ug bug-os nga walay makulang .”- Santiago 1:2-4.

Ang Kasulatan nagpasalig kanato nga ang atong mga pagsulay dili 
gayud labaw pa kay sa atong masarangan. Usab si Pablo nag-ingon, 
“Walay bisan unsa nga pagsulay nga moabut kaninyo kondili kadto nga 
maantus sa tawo; apan ang Diyos matinumanon, nga dili motugot nga 
pagsulayon kamo sa labaw sa inyong masarangan; apan uban sa panulay 
usab usa ka paagi sa paglikay, aron kamo makahimo sa pag-antus niini.”(I 
Cor. 10:13) Kini nga mga makapahupay nga mga pulong ang nahauyon 
diha uban sa saad sa Diyos. “Dili gayud ako mobiya kanimo, ni talikdan 
ko ikaw.”- Heb. 13:5

Sa pagkamatuod, kita magadayeg sa Diyos ingon nga tanang-
maalamong maghahatag sa atong mga kasinatian. “Dalaygon ang Diyos 
ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang Amahan sa kalooy ..., 
nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit, aron kami makahimo 
sa paglipay kanila nga anaa sa bisan unsa nga kagul-anan uban sa mga 
kahupayan sa atong kaugalingon nga atong nadawat gikan sa Diyos.” - II 
Cor. 1:3,4, New International Version      ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Enero 22, 2017

Pagdayeg sa mga Buhat sa Diyos

Sa usa ka nangaging leksyon, atong gisusi 
kon sa unsang paagi gigamit sa Diyos ang 
mga nagkalain-laing ahensya aron sa  pag-
andam sa yuta- ang mahangturong pinuy-
anan sa tawo. Karon atong hatagan ug  
pagtagad ang talagsaon nga kaalam nga 
nagpaluyo sa paglalang ug sa unsa nga paagi 
nga kini may kalabutan sa tawo. Masayon 
ang pagtan-aw uban sa kahibulong sa mga 
daku nga matang diha sa kalibutan sa mga 
hayop ug mga tanom nga atong makita 
palibot kanato. Kini mao ang sa pagkatinuod 
kabahin sa Diyos nga mga “pinilo-pilo nga” 

mga buhat, giumol ug gibuhat pinaagi sa iyang dili masayop nga kaalam.

Ang asoy sa Genesis sa Paglalang nagsulti kanato nga human ang tawo 
gilalang, ang Diyos nagsugo kaniya, “Sumanay ug dumaghan kamo, ug 
pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini: ug adunay dominio 
ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan , ug 
ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta.
Ug miingon ang Diyos:Tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili 
nga nagahatag ug binhi, nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibook nga 
yuta, ug sa tanan nga kahoy, nga mao ang bunga sa usa ka kahoy nga 
nagahatag ug binhi; aron alang kaninyo kini mahimong kalan-on. Ug sa 
tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanang langgam sa kalangitan, ug sa 
tanang butang nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi, 
gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw alang sa kalan-on.”- Gen. 
1:28-30 

Dinhi niini nga mga bersikulo, atong makita ang relasyon tali sa ubos 
nga mga matang nga nilalang ug sa tawo. Pinaagi sa paghatag kaniya ug 
kamandoan ibabaw sa tanan nga uban nga mga buhi nga mga butang sa 

Yabeng Bersikulo: “Oh 
Jehova, pagkadaghan 

sa imong mga buhat! Sa 
kaalam gibuhat mo silang 

tanan: Ang yuta napuno 
sa imong mga bahandi.”

—Salmo 104:24

Piniling Kasulatan:

Salmo 104:1-4,24-30
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yuta, gibutang sa Diyos ang tawo diha sa usa ka labaw nga katungdanan 
sa gilalang nga tanom ug hayop. Bisan kita daw patak patak lamang 
sa uniberso, gipahayag sa Diyos ang iyang espesyal nga gugma alang 
sa mga tawo pinaagi sa mga makadasig nga mga pulong sa salmista: 
“Kon motan-aw ko sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, 
sa bulan ug sa mga bitoon, nga imong gibutang sa dapit, unsa ba ang 
tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya, ug ang anak sa tawo, nga 
ikaw nagmatinagdanon man kaniya? Apan gibuhat mo siya nga ubos ug 
diyutay kay sa mga langitnon nga mga binuhat ug gipurongpurongan 
mo siya uban sa himaya ug dungog. Gihatagan mo siya ug dominion 
ibabaw sa mga buhat sa inyong mga kamot; gibutang mo ang  tanan nga 
mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, sa tanan nga mga carnero ug 
mga baka, ug usab sa mga mananap sa kapatagan, sa mga langgam sa 
kalangitan, ug ang mga isda sa dagat.”- Salmo 8:3-8, 

Ang salmista dinhi nagpakita sa kadaghan sa mga buhat sa Diyos, ug 
dinhi sa tawo labing makita ang iyang kaalam ug gugma. Si Adan gilalang 
nga hingpit, ug ang iyang kinabuhi mahimong magpadayon sa walay 
katapusan. Apan, gipatin-aw sa Bibliya nga pinaagi sa iyang pagkadili-
masinugtanon “ang sala misulod sa kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi 
sa sala,” usa ka silot nga napasa ngadto sa tanang mga kaliwatan.-Roma 
5:12

Ang Diyos, bisan pa niana, wala mobiya kanato nga walay paglaum 
diha sa atong mga sala. Ang Apostol Juan nagpahayag sa gugma sa 
Langitnong Amahan alang sa iyang tawhanong nilalang ug naghatag 
kanato ug paglaum, nga nagaingon, “ang Diyos mao ang gugma. Niini 
gipadayag ang gugma sa Diyos kanato: tungod kay ang Diyos nagpadala 
sa iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi 
kaniya. Niini ania ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Diyos, kondili 
nga siya nahigugma kanato ug nagpadala sa iyang Anak nga halad 
pasighiuli [pagtabon sa sala] alang sa atong mga sala.”- I Juan 4:8-10. 

Ang Diyos naghatag kanato sa maayong balita sa iyang buhat sa 
katubsanan, nga gihatag pinaagi sa bililhong dugo sa iyang Anak, nga 
si Jesukristo. Kini nga saad dili lamang para kanto, apan alang sa tanang 
tawo. (I Juan 2:1,2) Sa pagkatinuod, ang pagpaagas sa “bililhon nga dugo 
ni Kristo ... daan nang hingbaloan sa wala pa ang katukuran sa kalibutan,” 
nga ang atong “pagtuo ug paglaum mahamutang diha sa Diyos.” (1 Pedro 
1:19-21) Alang sa tanang gamhanan niyang mga buhat, dalaygon ang 
Diyos              ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Enero 29, 2017

Ang Tanang Nilalang Magadayeg 
Sa Diyos

Ang atong leksyon niining bulana nga 
nakasentro sa paghatag sa pagdayeg ngadto sa 
Diyos, nagpadayag sa mga mahinungdanong 
kamatuoran sa Bibliya mahitungod sa iyang 
espesyal nga gugma alang sa katawhan. 
Ang Kasulatan nagpakita nga ang unang 
gilalang sa Diyos mao ang iyang bugtong 
nga Anak. Ang Iyang masulundon nga Anak 
ang unya gigamit isip instrumento alang sa 
paglalang sa tanang ubang mga butang, ubos 
sa direksyon sa iyang Langitnong Amahan. 

Mas labaw  taliwala sa kalalangan sa Diyos mao ang atong unang 
mga ginikanan, si Adan ug Eva, nga labing gipanalanginan pinaagi sa 
pagangkon sa  kamandoan ibabaw sa tanang yutan-ong binuhat. – Salmo  
8:3-9

Dinhi niini nga mga leksyon,  ato usab nakita nga ang Diyos nagdesinyo 
sa usa ka plano sa pagpanalangin sa tanang katawhan pinaagi sa gasa sa 
iyang bugtong Anak. Pinaagi kaniya, ang bili sa katubsanan ang gitagana 
alang sa tanan nga mga katawhan, aron nga sila mahimong gawasnon 
gikan sa tunglo sa kamatayon nga resulta sa  pagkadili-masinugtanon ni 
Adan. (Juan 3:16,17; Roma 5:12-19) Lakip sa plano sa Diyos mao ang 
usa usab ka probisyon sa pagpili sa usa ka espesyal nga klase nga gitawag 
ug “pangasaw-onon ni Kristo” aron sa pagtabang sa paghatag niini nga 
mga panalangin sa usa ka umaabot nga gingharian sa yuta. (Pin 21: 2-4) 
Ang  Diyos naghatag sa espesyal nga mga tagana sa pagtabang  niini nga 
mga gitawag nga makapalambo ug usa ka Kristohanon nga kinaiya niini 
nga Panahon sa Ebanghelyo karon.  

Ang atong leksyon karon, nga gikuha gikan sa Salmo 148, nagtumong 

Yabeng Bersikulo: 
“Ipapagdayeg kanila ang 

ngalan ni Jehova; Kay 
siya nagsugo, ug sila 

nangahimo.”

—Salmo 148:5

Piniling Kasultan:

Salmo 148
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dili lamang sa paghatag sa tawo ug pagdayeg ngadto sa Diyos, kondili 
usab sa kaangaan sa tanan niyang nilalang sa pagbuhat sa ingon. Sa 
unang lima ka mga bersikulo, atong makita ang mga panudlo ngadto sa 
mga panon sa mga manulonda aron sa paghatag sa pagdayeg. Ang mga 
anghel nasayud sa Anak sa Diyos sa iyang una-tawhanong paglungtad ug 
busa miawit ug pagdayeg sa iyang pagkatawo isip si Jesus sa Betlehem. 
(Lucas 2:13-14) Samtang makita nila ang bug-os nga plano sa Diyos sa 
padayon nga pagpahayag  hangtod sa kahingpitan, ang mga balaan nga 
mga anghel ang malipayon nga magdayeg sa atubangan sa trono sa Diyos 
hangtod sa kahangtoran.-Pinadayag 5:13; 7:11,12

Ang ika-unom nga bersikulo sa atong leksyon naghatag sa kasigurohan 
nga ang mga nilalang sa Diyos ang “maestablisar ... sa gihapon ug sa 
walay katapusan.” Ang pipila naglimod niini nga saad pinaagi sa sayop 
nga pagtulon-an nga ang yuta malaglag. Ang mga Kasulatan, bisan pa 
niana, kanunay nga nagpamatood sa saad sa Diyos sama sa gipahayag 
niini nga bersikulo. Usa sa maong panig-ingnan nagaingon gayud, “Ang 
yuta mopabilin sa walay katapusan.” - Eccles. 1:4  

Ang ubang mga sangkap sa paglalang nga gihisgotan sa Salmo 148 
nga naghatag ug pagdayeg ngadto sa Diyos. “Dayega si Jehova gikan 
sa yuta, kamong mga mananap, ug ngatanan nga anaa sa kahiladman; 
Kalayo, ug ulan nga yelo; nieve ug inalisngaw; makusog nga hangin 
nga nagatuman sa iyang pulong; Kabukiran ug tanang kabungtoran; 
mabungahon nga mga kahoy, ug ang tanang mga cedro; Kamananapan 
ug tanang kahayupan; mga butang nga nagakamang, ug nanaglupad 
nga kalanggaman; Mga hari sa yuta, ug tanan nga mga katawohan; mga 
principe, ug ang tanang mga maghuhukom sa yuta; Mga batan-ong lalake 
ug mga ulay; mga tigulang nga tawo, ug mga anak.” -bersikulo 7-12  

Ang salmista nagpahayag sa mga  pribilehiyo sa tanang mga nilalang 
nga magdayaeg sa Diyos diha sa mga bersikulo 13 ug 14 “Pasagdi sila 
[ang tanan nga mga gihisgotan sa miaging bersikulo] Dayega ang ngalan 
ni Jehova: kay ang iyang ngalan lamang mao ang gibayaw; Ang iyang 
himaya maoy labaw sa yuta ug sa langit.” Sa katapusan, ang piho nga 
paghisgot sa “mga santos” sa Diyos o mga balaan, ug ang Israel, ingon 
nga nagahatag ug pagdayeg ngadto sa Diyos. Ang Salmo mihinapos: “Ug 
ginabayaw niya ang sungay sa iyang katawohan, Ang pagdayeg sa tanan 
niyang mga balaan; bisan sa mga anak sa Israel, ang katawohan nga 
haduol kaniya. Dayegon ninyo si Jehova.” Magpaabot kita sa panahon 
sa dihang ang tanan nga mga binuhat  magadayeg sa Diyos!         ■








