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Permanenteng Kasulbaran sa
Pag-atiman sa Panglawas
“Dayegon mo si
Jehova, Oh kalag ko,
Ug ayaw hikalimti
ang tanan niyang
mga kaayohan: Nga
mao ang nagapasaylo
sa tananmong
kasal-anan; Nga
mao ang nagaayo
sa tanan mong mga
balatian;Nga mao
ang nagabawi sa
imong kinabuhi
gikan sa pagkalaglag;
Nga mao ang
nagapurongpurong
kanimo sa
mahigugmaongkalolot ug sa
malomong mga
kalooy; Nga mao
ang nagatagbaw sa
maayong mga butang
sa imong tinguha,
Aron nga ang imong
pagkabatanon nabag-o
sama sa agila.”

Sa nagligad nga siglo, tungod sa pag-uswag
sa medisina, ang gitas-on sa kinabuhi sa tawo
ang misaka sa dako kaayo. Sa tibuok kalibotan,
kini labaw pa nga midoble. Ang usa ka tawo
nga natawo sa 1916 ang gilauman nga mabuhi,
sa dili molabaw pa kay sa 35 ka tuig. Human
sa usa ka siglo, sa 2016, kini nga gidaghanon
misaka ngadto sa 72 ka tuig. Sa Estados Unidos,
ang gilauman nga gitas-on sa kinabuhi diha sa
pagkatawo ang misaka gikan sa 52 ka tuig sa
1916 ngadto sa ubos lamang sa 80 ka tuig na
karon, usa ka pagsaka sa sobra sa 50%.

Uban niini nga mga pagtaas sa kinabuhi, bisan
pa niana, mao ang mga pinansyal nga kasakit ug
ang nagataas nga galastosan. Bisan ang doktor,
ospital, tambal, rehabilitasyon, hataas-ngatermino sa pag-atiman, health insurance, o sa
ubang mga galastohan, ang kinatibuk-ang gasto
sa heath care o pag-atiman sa panglawas ang
misaka ug maayo ug sa daw dili na maangwanta.
Sumala sa 2015 datos nga gipatik sa Centers for
Disease Control ug Prevention, ang tinuig nga
gasto sa pag-atiman sa panglawas gamay lang
sa $ 10,000 matag tawo sa Estados Unidos. Sa
laing paagi, ang mga gastos nga may kalabutan
sa pag-atiman sa panglawas ang anaa sa 17%
sa kinatibuk-ang ekonomiya sa atong nasud, ug
kini mao ang lagmit nga motaas pa sa 20% sa
—Salmo 103:2-5 tuig 2020.
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REPORMA SA HEALTH CARE

Sulod sa mga tuig, daghan nga mga sugyot ang gihatag, ug ang uban
gihimong balaod, nga misulay sa pagpagaan sa mga palas-anon sa mga
galastohan sa pag-atiman sa panglawas sa mga konsumante.Kadaghanan
niini nga mga programa usab gidisenyo aron sa paghatag og mga
benepisyo sa mga tawo nga dili makaabot pagbayad sa medical care. Usa
sa panig-ingnan mao ang sa 1965, sa diha nga ang balaod sa Medicare
, nga naglangkob sa galastohan sa ospital ug sa medikal alang sa mga
senior citizens.
Ang ubang mga reporma sa pag-atiman sa panglawas ang namugna
sa sunod nga mga katuigan. Ang labing inila mao ang sa 2010, sa diha
nga ang Patient Protection Care Act, nga nailhan usab sa kadaghanan
nga Affordable Care Act, o “Obamacare,” ang nahimong balaod. Kini
gituyo sa paghimo aro adunay kompetisyon sa presyo aron sa paghatag
ug kahigayonan sa mga konsumedor sa pagtandi ug pagpalit sa insurance
pinaagi sa usa ka web-based health insurance exchange, samtang
magpreserbar sa mga pribado nga insurance ug health care provider nga
nahamutang na.

BAG-ONG ADMINISTRASYON—BAG-ONG
PROPOSALS

Uban sa kadaugan ni Donald Trump sa presidential election sa miaging
tuig, bag-o nga administrasyon ug laing partido political ang misulod sa
White House. Ang umaabot nga presidente, dili ikatingala, ang nagtawag
sa laing plano alang sa health care ug ang pagbakwi sa Affordable Care
Act. Sukad sa pagkatukod niini nga balaodnon pito ka tuig na ang
milabay, daghan ang mga nagsupak batok sa kasamtangan nga sistema.
Ang pipila niini mao nga: Kini nagpatuman sa penalty sm buhis sa mga
tawo nga wala magkuha ug health insurance; ang penalty, nakapugos sa
mga himsog nga mga tawo sa pagpalit sa mga palisiya nga dili nila gusto;
ang sistema naghatag ug subsideya niadtong nagsalig lamang sa kita; ug
nagdugang sa buhis sa mga adunahang Amerikano ug ubang bahin sa
medikal nga industriya aron sa pagtabang sa pag-finance sa kinatibuk
pagpatuman niinin nga plano.
Sa panahon sa pagsulat niini, ang usa ka balaodnon sa pagbakwi ug
pagpuli sa Affordable Care Act nga gipadala ngadto sa US House of
Representatives pinaagi sa grupo ni Presidente Trump ang gibawi. Ang
Ultra-Konserbatibobg Republikano nga mga sakop sa House miingon nga
kini wala magbungkag sa karon nga sistema, ug misaad sa pagboto batok
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niini. Kini, uban sa bug-os nga pagsupak sa Democratikanhong Partido sa
bisan unsa nga pagbakwi, ang gitakda nga dili mahimong maaprobahan.
Sa umaabot nga mga semana, dugang pa nga mga kalamboan ang labing
lagmit nahitabo, lakip na tingali ang pasiuna sa Revised balaod ngadto
sa Kongreso.
Bisan unsa pay mahitabo ingon nga resulta sa pagdumala sa karon
nga administrasyon sa isyu sa health care, walay plano nga mahimong
aprobahan sa kongreso ug mahimong balaod ang makahatag ug kahinam
sa katawhan. Ang kahimtang sa health care sa Amerika nagpresentar
sa usa ka yano, apan klarong, kamatuoran. Dili kita makakab-ot sa pagangkon niini, apan usab dili kita makatugot nga wala niini. Sama sa
daghanang mga problema, ingon sa daw kini walay usa ka praktikal nga
solusyon.
Sa pagkatinuod, ang bisan unsa nga solusyon temporaryo lamang.
Ang health care, bisan kini pinakamaayo, usa lamang ka butang aron
madugangan pa mga katuigan ang proseso sa kamatayon. Sa daghang
higayon, kini naghimo lamang sa tawo nga komportable kutob sa
mahimo hangtod sa dili kalikayan nga katapusan-kamatayon-moabot.
Ang tawo dili makahatg ug permanente nga pamaagi alang sa pagkab-ot
sa malungtaron nga panglawas ug kinabuhi, sa walay pagtagad sa kon
unsa ang iyang mahimo nga matuman diha sa dalan sa health sa pipila
ka mga tuig. Adunay usa ka tubag, bisan pa, sa padayon nga tinguha
sa katawhan alang sa panglawas ug kinabuhi. Kini dili naglakip sa mga
doktor, mga ospital, mga hinimo sa tawo nga mga tambal, o health
insurance. Hinunoa, kini mao ang permanente nga makaayo nga gahum
sa Diyos.

ANG LABING DAKONG MANANAMBAL

Sa atong pang-abling teksto, ang Diyos gihulagway nga usa ka dakung
mananambal nga naga-ayo sa tanang mga sakit sa iyang mga katawhan.
Ang Propeta Isaias dugang nagtagna sa usa ka adlaw sa diha nga ang mga
molupyo sa yuta “dili na magaingon: Ako masakiton,” ug nanagna sa
usa ka panahon nga moabut sa diha nga ang tanan nga mga mata sa buta
mangabuka, bungol makadungog, ang mga bakol molukso, ug ang baba
sa amang mokanta.-Isaias 33:24; 35: 5,6
Ang sakit ug kamatayon mao ang labing dako nga mga kaaway sa tawo.
Kita nasayud nga kini gikan sa pagpaniid ug kasinatian, kay ang binhi sa
sakit ug kaluyahon naglihok kanato tanan, nga nag anam-anam kanato
sa pagkatigulang, ug sa katapusan kamatayon. Bisan pa sa labing maayo
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nga mga paningkamot sa 21 siglo siyensiyang medikal, minilyon ang
gidaog niining dako nga kaaway samtang sila batan-on pa. Ang matag
aspeto sa karon nga paglungtad sa tawo ang walay katinoan pinaagi sa
dili kapugngan sa kamatayon.

KAMATOORAN SA KAMATAYON GITUDLO SA
BIBLIYA

Ang nagkalain laing mga sakit maoy yano nga ebidensya nga ang
kaliwatan sa tawo mamatay. Sila mao ang mga tig-alagad sa kamatayon,
ug nagpahibalo kanato ang Apostol nga si Pablo nga si Kristo kinahanglan
gayud maghari hangtud nga malaglag kini nga kaaway. (I Cor. 15:25,26)
Ang kalaglagan sa kamatayon naglakip sa pagwagtang sa mga sakit. Ang
Apostol Juan, nga naghulagway sa kahulogan sa panan-awon nga gihatag
kaniya ni Cristo, miingon nga ang usa ka panahon moabut sa diha nga
“wala nay kamatayon,” nga ang Diyos motangtang sa mga luha gikan sa
tanan nga mga mata, ang tanang kasakit nga mohunong, ug ang kaguol
ug pagbangotan matapos. (Pin 21:4) Sa pagkatinuod, usa sa mga butang
nga nagselyo sa Bibliya uban sa mga timaan sa pagkatinuod mao nga
kini nagmantala sa kamatuoran sa kamatayon sa iyang mga saad nga
ang plano sa Diyos aron sa pagwagtang niining dakung kaaway sa iyang
gitakdang panahon.
Ang Kasulatan nagpadayag nga tuyo sa Diyos nga matapos ang sala
ug kamatayon pinaagi sa iyang anak nga si Kristo Jesus, ug nga pinaagi
kaniya ang panglawas ug kinabuhi moabut ngadto sa mga tawo. Kini nga
kamatuoran gitataw sa usa ka mensahe nga gipadala ni Jesus kang Juan
Bautista. Si Juan gibilanggo, ug samtang siya kaniadto nagpahibalo nga
si Jesus mao ang gitagna nga Mesiyas, ug bug-os nga nagtuo nga siya
mao, siya sa ulahi nangita ug pasalig. Sa niini nga panghunahuna, gisugo
niya ang duha sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus ug nangutana,
“Ikaw ba kadtong moanhi, o magahulat pa kita sa lain?” - Mat. 11: 3
Gisultihan ni Jesus ang mga sulogoon sa pagbalik ngadto kang Juan ug
sa pagsulti kaniya kon unsa ang ilang nakita. Ilang nakita nga ang tanan
nga matang sa mga sakit nangaayo, ug bisan ang mga patay nabanhaw.
Sila usab nakasaksi nga ang ebanghelyo gisangyaw ngadto sa mga kabos.
(Bersikulo 4,5) Nahibalo si Jesus nga si Juan Bautista modawat niini
nga mga butang ingon nga pamatuod nga ang Mesiyas, ang Kristo, sa
pagkatinuod niabot, tungod kay nahibalo si Juan nga kini mao ang mga
buhat nga gisaad sa Diyos nga tumanon sa Mesiyas alang sa mga mga
tawo.
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PAG-AYO USA KA PASIUNANG TALAN-AWON

Sumala sa ato nang nakita, si Jesus miayo sa nagkalain-laing mga sakit
ug mga balatian sa mga tawo. Ang napulo ug duha ka mga apostoles
gihatagan usab niini nga gahum. Usa ka panig-ingnan niini mao ang pagayo ni Pedro sa bakol nga tawo nga naglingkod sa ganghaan sa Templo
nga nagpalimos. Kini nga tawo nga piang gikan sa iyang pagkatawo,
apan sa dihang mihatag si Pedro sa pulong sa awtoridad, siya gipahiuli
sa maayong bahin sa lawas. Sa diha nga ang mga tawo nangutana kon
sa unsang awtoridad ug gahum kini nga tawo naayo, si Pedro mipasabut
nga kini pinaagi kang Jesu-Kristo nga taga Nazaret, nga ilang gilansang.Buhat 3:1-16
Apan, si Pedro wala mohunong uban niini nga tubag sa ilang pangutana.
Hinunoa, siya nagpadayon ug mipasabut nga human si Jesu-Kristo
mobalik sa iyang Ikaduhang Pag-anhi, adunay moabut nga “panahon
sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang.” Ang panahon sa pagpahiuli o
pagpasiguli sa tanang butang. Si Pedro mipasabut og dugang, nga gitagna
pinaagi sa baba sa tanang “balaan nga mga propeta sa Diyos sukad sa
sinugdanan sa kalibutan.” - bersikulo 20,21
Ang leksyon dinhi tin-aw ug ang konklusyon dili masayop. Giayo nu
Pedro ang usa ka bakol. Kini natuman pinaagi sa iyang pagtuo kang
Cristo. Pinaagi sa paggamit niini sa iyang wali, ang apostol mipatinaw nga adunay usa ka panahon sa kinatibuk-ang pagpasig-uli human sa
pagbalik ni Cristo, ug nga kini mao ang gitagna sa mga propeta sa Dios.
Ang programa sa Diyos sa pagbalik sa maayong panglawas ug kinabuhi
ngadto sa mga tawo, busa, dili pagasugdan hangtud human sa Ikaduhang
Pag-anhi ni Kristo ug sa pagtukod sa iyang gingharian.

BALAANONG MGA SAAD

Kini nga bahin sa plano sa Diyos wala napakyas, ni kini mapakyas. Sa
diha nga kini masugdan, kini moresulta sa usa ka bug-os nga katumanan
sa tanan nga mga balaan nga mga saad sa panglawas ug kinabuhi. Ang
tanan nga mga mata sa buta mangabuka; ang tanan nga mga bungol
makadungog, ang tanan nga mga bakol mangaayo. Walay usa sa tibook
kalibutan nga modawat sa probisyon sa grasya sa Diyos pinaagi ni Kristo
ang moingon unya, “Ako masakiton.”
Atong makita nga ang mga hunahuna sa publiko sa karaang panahon
nagpaabot sa pipila ka talagsaong pasundayag sa balaang awtoridad ug
gahum niadtong mga tawo nga ilang gidawat ingon nga gipadala sa Diyos.
Ang Diyos sa Israel nakig-away alang kanila diha sa gubat ug gilaglag
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ang ilang mga kaaway. Ang pipila sa iyang mga propeta nagbanhaw sa
mga patay. Ang mga Hudiyo sa panahon ni Jesus naglisud sa pagdawat
kang Jesus nga pinakadako sa tanang mga propeta-sa pagkatinuod, ang
ilang giingon nga moabut-kon ang iyang mga buhat wala molabaw sa
tanan nga mga miaging mga propeta.
Mao kini ang usa ka rason nganong ang ministeryo ni Jesus giubanan
sa mga milagro-ang pag-ayo sa mga masakiton ug pagbanhaw sa mga
patay. Sa pagbuhat niini, hinoon, siya usab naghatag ug leksyon kon unsa
siya, isip gisaad nga Mesiyas, ang sarang niyang pagabuhaton alang sa
tibuok kalibutan nga permanaents sa diha nga kini nga bahin sa plano sa
Diyos mang moabt sa gitakdang panahon.

PAGPAHIULI—SA PANAHON SA GINGHARIAN NI
KRISTO

Kini mao ang kabubut-on sa Diyos nga sa katapusan ang tanan nga
modawat kang Kristo ug mosunod sa mga balaod sa iyang gingharian
ipahiuli ngadto sa panglawas ug mabuhi sa walay kataposan ingon nga
mga tawo. Ang matag usa sa balaan nga mga propeta, sa usa ka paagi o
sa lain, nitagna sa usa ka programa sa tibook kalibutan nga magdala sa
panglawas ug sa kinabuhi sa katawhan. Kini gitawag ni Jesus ingon nga
usa ka panahon sa “pagkatawo pag-usab.” (Mat. 19:28)Sa gihisgotan na,
kini gihulagway ni Apostol nga si Pedro ingon nga “mga panahon sa
pagpahiuli sa tanan nga mga butang.” Hinoon, si Jesus, wala magpasiugda
niini nga programa sa iyang unang pag-anhi, ni siya misaad sa bisan kinsa
sa iyang mga tinun-an nga sila magdahom nga may langitnong pagkaayo
sa ilang mga pisikal nga mga sakit tungod sa ilang hugot nga pagtuo diha
kaniya.
Ang buhat sa pagpasig-uli sa tawhanong kaliwat sa kinabuhi mao
ang matuman sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo.
(Pin 20: 6) Sa mubong panahon sa ministeryo ni Jesus sa Iyang Unang
Pag-anhi, siya misangyaw sa paglaum sa gingharian. May kalambigitan
sa nga mensahe nga iyang gihatag siya naghatag ug daghan nga mga
praktikal nga mga demonstrasyon kon unsa ang pasabot sa panalanging
sa gingharian alang sa katawhan sa pag-abot sa tukma nga panahon nga
ang mga saad sa Diyos matuman. Ang mga milagro ni Jesus, sa ato na
nga namatikdan, wala magtudlo nagpasigda sa usa ka programa sa pagayo niini nga panahon karon, apan gihimo alang sa pagilustrar sa diosnon
nga katuyoan alang sa Mesiyanikong gingharian.
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SALA USAB PAGAKUHAON

Ang sakit nga sanla sa panahon ni Jesus kaylap kaayo, ug niadto nga
panahon kini giisip nga walay kaayohan. Tungod niini kini mao ang usa
ka haom nga simbolo sa sala, diin gikan sa panglantaw sa katakos sa
tawo, mao ang walay kaayohan usab. Ang kamatayon miabut ngadto sa
kalibutan tungod sa sala. (Roma 5:12) Sa dihang gihinloan ni Jesus ang
mga sanlahon, siya naghulagway sa katuyoan sa Diyos sa pagtangtang
sa sala gikan sa yuta, ug sa paglaglag sa kamatayon, nga resulta sa sala.
Sa niini nga punto, ang Diyos misaad pinaagi kang Propeta Isaias:
“Umari kamo karon, ug usahon ta paghusay, nagaingon si Jehova: bisan
pa ang inyong mga sala mapula, sila mahimo nga puti ingon sa nieve;
bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa
carnero. Kong kamo mobuot ug magmasinugtanon, magakaon kamo sa
maayo sa yuta.”(Isa1:18,19) Matikdi nga ang saad wala nagpasalig sa usa
ka panimalay sa langit, apan nga ang andam ug masulundon “mokaon sa
kaayo sa sa yuta,” tungod kay sila malimpyohan gikan sa sala.

OPORTUNIDAD PARA SA TANAN

Sumala sa gipahayag ganina, ang Propeta Isaias, diha sa iyang tagna
sa panahon diin ang katawhan ipahiuli sa panglawas ug kinabuhi,
misulat nga ang tanan nga mga mata nga buta mobuka. Siya usab
nanagna nga ang piang molukso sama sa usa ka lagsaw. Pinaagi niini ug
sa uban pang mga milagro nga gibuhat para sa pipila, siya naglandong
sa “panahon sa paghiuli,” nga dili lang alang sa pipila, kondili alang
sa tanan nga kinsaingkasing nga magsunod sa mga matarong nga mga
balaod sa gingharian .
Ang kamatayon mismo pagalaglagon pinaagi sa balaan nga gahum.
Pinaagi sa kabubut-on sa gingharian ni Kristo, ang Diyos “magalamoy
sa kamatayon sa kadaugan,” ug “mopahid sa mga luha gikan sa
tanang nawong.” (Isa 25:8) Si Jesus naghulagway niini nga gisaad nga
kadaugan pinaagi sa pagkahigmata sa pipila gikan sa pagkatulog sa
kamatayon, sa ingon nga nagpasundayag nga kining dako nga kaaway
dili mobarug diha sa dalan sa plano sa Diyos alang sa pagpasig-uli sa
mga tawo ngadto sa panglawas ug kinabuhi. Matood, ang mga luha sa
kasubo nga gihambin sa mga pamilya ug mga higala ni Lazaro, lakip
na ang kang Jesus, mapahiran sm diha nga siya nahigmata gikan sa
kamatayon.-Juan 11:31-45
Samtang gipahigmata ni Jesus si Lazaro ug uban nga nangamatay,
wala sila magpabilin nga buhi. Apan, ang tanan nga mga nahigmata
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sa panahon sa kaliboan nga paghari ni Kristo ug nga unya mosunod
sa mga balaod sa gingharian ang makaangkon sa kinabuhi nga
walay katapusan. Ang katuyoan sa ilang pagkahigmata mao ang
paghatag kanila sa oportunidad nga makakat-on, motuo, mosunod
gikan sa kasingkasing, ug mabuhi sa walay katapusan. Kadto
lamang mga tawo nga magdumili sa pagpaminaw ug pagsunod ang
“pagalaglagon gikan sa taliwala sa mga katawohan.” - Buhat 3:23

“ADLAW SA PAGKAMATARONG”

Ang panahon sa diha nga ang programa sa pag-ayo ug pagpasiguli sa Diyos mahitabo ang simbolikanhong gihulagway diha sa tagna
ni Malaquias ingon sa pagsubang sa “Adlaw sa pagkamatarung ...
uban sa pagpang-ayo diha sa iyang mga pako.” (Mal 4:2) Unsa ka
makahuluganon nga ilustrasyon ang gihatag dinhi. Sulod sa 6,000 ka tuig,
ang katawhan gilimisan diha sa kangitngit sa sala, sakit, ug kamatayon.
Si Satanas, ang diyos niini nga “dautan nga kalibutan,” ang nagbuta
sa ilang mga hunahuna mahitungod sa matuod nga Diyos sa gugma.
(II Cor. 4:4; Gal.1:4) Wala makaila sa Diyos, sila nanghipangdol sa
kangitngit sa “halapad” nga dalan padulong sa kalaglagan.-Mat. 7:13,14
Apan, kon ang gingharian ni Kristo magsugod na alang sa
pagpanalangin sa katawhan, pagkalahi na unya kini. Ang Adlaw
sa pagkamatarung unya magasidlak. Makig-uban kang Jesus niini
nga buhat sa pagpalamdag ug pagpanalangin sa kalibutan mao
ang iyang simbahan. Mahitungod niini, si Jesus miingon nga sila
“mopakita ingon sa adlaw” sa mahimayaong gingharian.-Mat.13:43
Sila mopakigbahin uban kaniya sa “mas dako nga mga buhat”
nga gisaad ni Jesus. (Juan 14:12) Pagka unsa ka maayo pagpahiuli
sa gingharian unya kay sa mga paningkamot karon sa pag-ayo.
Ang mga paagi ug plano sa Diyos kanunay ang mas maayo kay
sa niadtong mga tawo. Busa, magpadayon kita sa pag-ampo
alang sa iyang gingharian nga moabut, ug sa iyang kabubut-on
nga buhaton dinhi sa yuta, ingon man didto sa langit.-Mat. 6:10
Ang atong pang-abling teksto nag-ingon sa Diyos, ang labaw nga
doktor sa katawhan, nga siya mag-ayo sa tanang mga sakit, maghatag
og kinabuhi pinaagi sa katubsanan, magbubo sa mahigugmaong-kalolot
ug sa malomong mga kalooy, ug magbag-o sa pagkabatan-on sa tanan.
Unsa ka mahimayaon nga paglaom alang sa katawhan ang gihatag sa
Magbubuhat. Kini mao sa pagkatinuod, ang iyang katapusan nga katuyoan
mahitungod sa kaliwatan sa tawo. Bisan tuod ang “bayad sa sala mao
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ang kamatayon,” uban sa nag-uban nga iyang mga proseso sa sakit ug
balatian, kita gipasaligan nga “ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhi nga
walay katapusan pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.” – Roma 6:23

SIMBOLO SA KINABUHI

Si Juan nga Tigpadayag nagtala sa mga nagkalain-laing mga
simbolo, nga iyang nakita sa panan-awon, nga naghulagway sa mga
panalangin sa panglawas ug kinabuhi nga mahimong anaa sa tanan nga
ubos sa administrasyon sa gingharian ni Kristo. Una, siya naghisgot
bahin sa usa ka “putli nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw
ingon sa salamin, nga nagagikan sa trono sa Diyos ug sa Kordero.”
(Pin 22:1) Ang trono sa Diyos mao ang simbolo sa balaan nga
awtoridad nga kabubut-on nga gamiton sa yuta pinaagi sa gingharian
ni Kristo. Ang asosasyon sa Kordero uban niini nga hulagway
nagpahinumdom kanato nga ang mga panalangin sa kinabuhi nga
gihawasan sa suba mahimong anaa lamang tungod sa giula nga dugo
sa “Kordero sa Diyos, nga magakuha sa sala sa kalibutan.” - Juan 1:29
Atong timan-an ang gihisgotan sa tigpadayag nga “kahoy sa kinabuhi,”
nga mao ang sa daplin sa suba, ug nga ang mga dahon sa kahoy niini mao
ang “alang sa pag-ayo sa mga nasud.” (Pin 22:2) Pagkamapasalamaton
kita nga ang mga mga tawo sa tanan nga mga nasud gihatagan sa mga
oportunidad nga mamaayo, ug sa pag-ambit sa simbolikong kahoy sa
kinabuhi, diin ang tawhanong kaliwat gidid-an kaniadto tungod sa sala.
(Gen. 3:24) Si Juan nagpahibalo usab kanato nga sa diha nga ang suba
sa kinabuhi nagapaagay alang sa panalangin sa katawhan, ang pagdapit
sa pag-ambit sa sustansya nga naghatag ug kinabuhi ang ipaabot ngadto
kang “bisan kinsa nga gusto.” Atong mabasa: “Ang Espiritu ug ang
pangasaw-onon nagaingon: Umari. ... Ug bisan kinsa nga gusto, himoa
nga siya moambit sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.”- Pin. 22:17
Ang pangasaw-onon nga nagahatag sa pagdapit nga “umari” mao
ang simbahan ni Kristo, nga nahiusa uban kaniya sa himaya. (II Cor
11: 2; Pin 19:7,8; 21:2,9) Kini napamatud-an nga takus sa hataas nga
posisyon pinaagi sa pag-antos ug mamatay uban kaniya niini karong
Panahon sa Ebanghelyo. Sa plano sa Diyos kini nga mga, “matinudanon ngadto sa kamatayon,” ang hatagan sa ganti uban sa “himaya
ug sa kadungganan ug sa pagkadili mamatay,” ug maghari uban kang
Cristo. (Pin 2:10; Roma 2:7; II Tim 2:10-12) Sila makigbahin uban
kaniya sa talagsaong buhat sa pagpang-ayo sa tanan nga mga katawhan
gikan sa ilang mga sakit ug sa paghatag sa walay katapusan, hingpit
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nga tawhanong kinabuhi sa tanan nga modawat sa pagdapit sa paginum sa tubig sa kinabuhi. “Bulahan” kadtong mga “magbuhat sa
iyang mga sugo, nga sila mahimo nga adunay katungod sa kahoy sa
kinabuhi.” (Pin 22:14) Busa, uban sa daghan kaayo nga mga saad
sa Bibliya sa paglig-on sa atong pagtuo, atong tan-awon ang unahan
uban sa malipayon nga pagpaabut sa permanente nga solusyon sa
Diyos sa pag-atiman sa panglawas alang sa tanan nga katawhan! ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 7, 2017

Nagpaluyong Gugma sa Diyos
Ang basahon ni Jonas usa ka talagsaon
tungod kay ang mga propeta sa Daang
Testamento ang kasagaran maoy gisugo
sa pagsulti ngadto sa nasod sa Israel. Niini
nga higayon, hinoon, ang Diyos direkta nga
nagsugo sa iyang alagad nga si Jonas, aron
sa pagmando sa mga molupyo sa ciudad sa
Ninive, sa paghinulsol sa ilang pagkadaotan.—Jonas 1:17 Jonas 1: 1,2
Piniling Kasulatan: Inay sa pagsunod sa mga instruksiyon sa
Diyos, Si Jonas milagiw paingon sa Tarsis
Jonas 1:1-17 ug milugsong ngadto sa Joppe; ug siya
nakakaplag usa ka sakayan paingon sa Tarsis:
ug misakay niini paingon sa Tarsis aron makalayo gikan sa presensya ni
Jehova.”- bersikulo 3
Yabeng Bersikulo:
“Ug giandam ni Jehova
ang usa ka dakung isda
nga molomoy kang
Jonas; ug si Jonas diha
sa sulod sa tiyan sa
isda totolo ka adlaw ug
totolo ka gabii.”

Wala kita mahibalo sa rason ngano nga wala si Jonas mosunod sa
gitugon sa Diyos. Sama sa gipakita sa misunod nga mga panghitabo,
seryoso nga mga sangputanan mahimo nga mahitabo kon kita mosupak
sa mga sugo sa Diyos. Niini nga insidente, usa ka kusog nga bagyo
ang nahitabo, ug ang hangin kusog ug bangis kaayo nga nagkusokuso
sa barko nga peligrong malunod. Ang mga marino nalisang ug maayo,
misinggit ngadto sa ilang mga dios, ug gitambog ang ilang mga karga
ngadto sa dagat. Samtang kini nahitabo, si Jonas natulog sa sa ubos
nga bahin sa barko. Nakita sa kapitan si Jonas ug misulti kaniya sa
pagtawag sa iyang Diyos sa pagluwas kanila gikan sa mga epekto sa
bagyo. Dugang pa niini, ang mga marino nagpapalad sa usa ka pagsulay
sa pagtino sa hinungdan sa ilang mga kasamok, ug kini nahulog sa
ibabaw kang Jonas.-bersikulo 4-7
Sa diha nga nagpakisayod ang mga tripulante sa barko sa iyang kagikan,
mitubag si Jonas, “Ako usa ka Hebreohanon; ug ako mahadlokon kang
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Jehova, ang Diyos sa mga langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa
yuta nga mamala. Unya ang mga tawo nangahadlok sa hilabihan gayud,
ug miingon kaniya: Nganong gibuhat mo kini? Kay ang mga tawo
nahibalo nga siya mikalagiw gikan sa atubangan ni Jehova, tungod kay
siya misulti kanila.’- bersikulo 8-10
Giangkon ni Jonas nga ang iyang pagsukap sa sugo sa Diyos mao ang
hinungdan sa ilang kalisod. Ug siya misulti kanila nga ang paglabay
kaniya ang makapakalma sa dagat. Apan, sila nagduduha sa paghimo
niini ug nanglimbasog nga makaabot sa daplin apan ang balod sa dagat
nisamot ug kakusog. Ug sa katapusan, ilang gilabay si Jonas sa dagat,
ug dihadiha mikalma ang balod.-bersikulo11-15
Ang atong yabeng bersikulo nagpakita nga ang Diyos wala motugot
nga si Jonas malumos. Siya naghimo ug probisyon alang sa pagluwas
kaniya pinaagi sa paglamoy kaniya sa usa ka dako nga isda, nga sa
iyang tiyan siya nagpabilin sa “tulo ka adlaw ug tulo ka gabii.” Busa,
bisan tuod misupak siya sa dili pag-adto sa Nineve, gipadayag sa Diyos
ang iyang gugma pinaagi sa pagluwas kang Jonas niining milagrosong
paagi. Isip mga sumusunod ni Kristo, kita usab may mga panahon nga
dili mosunod sa kabubut-on sa Diyos pinaagi sa kahuyang sa unod.
Apan, ang Diyos maloloy-on kanato, ingon nga siya nag-uban kang
Jonas, ug magaluwas kanato gikan sa potensyal nga kadaot nga moabut
kanato tungod sa atong pagkadili-masinugtanon. Busa, kita gihatagan
ug usa ka bag-o nga kahigayonan sa pagpakita sa atong pagkamatinudanon.
Ang usa sa matagnaong leksyon niini nga asoy ang makita sa Bagong Testamento. “Ingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sa
tiyan sa dakung isda; mao usab nga ang Anak sa tawo tulo ka adlaw ug
tulo ka gabii diha sa ilawom sa yuta.” (Mat. 12:40) Kini nga simbolo
naghulagway nga ang kasinatian ni Kristo diha sa paghikatulog sa
kamatayon sa tulo ka adlaw, ug ang iyang pagkabanhaw, ang sa
katapusan magpamatood nga mapuslanon alang sa tibuok kaliwatan
sa mga makasasala, nga ang mga tawong dautan nga mga residente sa
Ninive ang haom nga naghulagway.					
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Mayo 14, 2017

Ang Gugma sa Diyos Nagluwas
Kang Jonas
Yabeng Bersikulo: “
Apan ako magahalad
kanimo uban sa tingog
sa pagpasalamat;
Pagabayran ko
kadtong akong
gipanaad. Ang
kaluwasan anaa man
kang Jehova.”
—Jonas 2:9

Sa leksyon karon, samtang ang kapitulo 2
nagsugod, bisan tuod si Jonas diha sa tiyan
sa isda, siya mata ug nagsugod sa pag-ampo
ngadto sa Ginoo. Ang iyang mga ekspresyon
susama kaayo sa sa Salmista nga si David, ug
nagsugyot sa pagkapamilyar ni Jonas sa mga
Kasulatan. (Sal 42:7;18:6) Dugang pa, ang
mga pulong sa pag-ampo ni Jonas naghatag
ug ebidensiya nga ang iyang mga petisyon
maoyunon nga gitubag Diyos.-Jonas 2:1,2

“Ikaw nagtambog kanako ngadto sa
Selected Scripture: kahiladman, didto sa kinataliwad-an sa
kadagatan; ug ang mga baha nanaglibut
kanako: ang tanan imong dagkung mga bakat
ug ang imong mga balud milabay sa ibabaw kanako. Unya miingon ako:
Gisalikway ako gikan sa imong mga mata; apan ako motan-aw pag-usab
paingon sa imong balaan nga templo. Ang katubigan nanaglimis kanako,
bisan pa hangtud ngadto sa kalag: ang kahiladman nanaglibut kanako,
Ang mga lusay nanagputos sa akong ulo. miadto ako ngadto sa Ilalum
sa kabukiran; Ang yuta uban sa iyang mga trangka mao ang mahitungod
sa kanako sa walay katapusan: Apan ikaw nagbangon sa akong kinabuhi
gikan sa pagkadunot, Oh Jehova nga akong Diyos .”- bersikulo 3-6
Ang nahisgotang tudling naglakip sa pipila ka mga leksyon alang sa
konsiderasyon. Si Jonas nakaamgo nga bisan tuod ang mga tripulante
sa barko ang gigamit sa pagtambog kaniya, kini direksyon sa Diyos nga
sila nadasig sa pagbuhat niini. Karon, bisan tuod gilubong diha sa tiyan
sa isda, siya naprotektahan nga dili siya malumos. Ang labing dako nga
kabalaka ni Jonas dili mao ang kagul-anan nga iyang nasinati, kon dili
ang pagbati nga siya nahilayo sa Diyos. Bisan pa niana, wala niya kini
giisip nga siya wala nay paglaum. Sa pagpaabut nga ang iyang mga pagAng Banagbanag
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ampo pagadunggon, siya misalig nga siya sa makausa pa makatan-aw sa
Templo sa Jerusalem.
Sa bersikulo 7, atong mamatikdan nga sa diha nga si Jonas nakaamgo
nga siya dili makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa iyang kahimtang
sa tiyan sa isda, siya mibalik ngadto sa Ginoo diha sa pag-ampo. Siya usab
miila nga ang iyang pagsupak sa Diyos pinaagi sa pagtalikod sa sugo sa
pag-adto sa Nineve nahisama sa usa ka magsisimba sa mga diosdios, nga
nagaingon, “Sila nga nagatagad sa kawang nga mga dios-dios mingbiya
sa ilang pagkamatinud-anon.” (bersikulo 8, New American Standard
Bible) Busa, si Jonas niila nga pinaagi sa iyang dili-pagkamasinugtanong
dalan iyang gipuliha sa iyang kaugalingon nga paghukom ang kabubuton sa Diyos.
Diha sa prinsipyo nga “kining tanan nga mga butang nahitabo
alang kanila alang sa mga panig-ingnan: ug gisulat alang sa atong
pahimangno,” adunay mga leksyon gikan sa kasinatian ni Jonas nga kita,
isip mga sumusunod ni Kristo, makakat-on ug magamit sa atong mga
kinabuhi karon. (I Corinto 10:11) Ang usa sa pinaka importante mao ang
pagtuman sa mga sugo sa Diyos, sukwahi sa pagsunod sa kabubut-on sa
kaugalingon. Ang Langitnong Amahan dili direktang makigsulti kanato
nga atong madungog o pinaagi sa mga mensaherong anghel sama sa
mga nangagi kaniadto. Bisan pa, pinaagi sa pagtuman sa mga prinsipyo
nga gilatid sa Bibliya nga gipahayag ni Kristo ug sa mga apostoles,
makasiguro kita sa balaang pabor ug panalangin, ug sa ingon makunhuran
ang panginahanglan sa pagpanton nga tungod sa atong pagkasala.
Ang atong yabeng bersikulo nag-asoy sa mahinulsulon nga pagpasalamat
ni Jonas alang sa kalooy sa Diyos ug sa iyang panaad sa pagsunod sa
balaang panudlo sa umaabot. Ug dayon giluwas si Jonas gikan sa tiyan
sa isda ngadto sa mamalang yuta, ug nag-andam sa pagsunod sa iyang
inisyal nga sugo sa pagsangyaw sa paghinulsol ngadto sa katawhan sa
Nineve.-Jon. 2:10 							
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 21, 2017

Gugma sa Diyos Para sa Nineve
Yabeng Bersikulo:
“Ug nakita sa Dios
ang ilang mga buhat,
nga sila mingtalikod
sa ilang dautang
batasan; ug ang Dios
nagbasul mahitungod
sa kadautan nga iyang
giingon nga iyang
buhaton unta kanila;
ug kini wala pagbuhata
niya.”

Bisan tood nga si Jonas mituyo paglagiw
gikan sa Diyos pinaagi sa pagbiyahe sa sinugdan
ngadto sa Tarsis, ang manalagna gihatagan ug
ikaduhang kahigayunan sa pagtuman sa iyang
buluhaton ug paghatag sa mensahe sa Ginoo
ngadto sa Nineve.-Jonas 3:1,2

Niini nga higayon, si Jonas misunod sa Ginoo.
Ang asoy nag-ingon: “Busa si Jonas mitindog,
ug miadto sa Ninive, sumala sa pulong ni
Jehova. Karon ang Ninive maoy usa ka dakong
siyiudad ug moabot sa tulo ka adlaw ang
pagpanaw niini. Ug si Jonas misugod pagsulod
—Jonas 3:10 sa siyudad sa usa ka adlaw nga pagpanaw, ug
siya misinggit nga nag-ingon: Kap-atan ka
Piniling Kasulatan: adlaw, ug ang Ninive pagalaglagon.”- bersikulo
Jonas 3:1-10 3,4
Atong timan-an ang numero nga kap-atan
sa niaging teksto ug giangkon ang pag-gamit
niini sa Bibliya isip panahon sa pagsulay o paghukom, dili lamang para
sa katawhan sa Nineve, apan usab samtang kini may kalambigitan sa
nagkalain-laing bahin sa plano sa Diyos. Ang uban nga ilustrasyon sa
pag-gamit niini naglakip kang Moses nga didto sa bukid sa kap-atan ka
adlaw ug gabii diin ang mga Israelita wala na makahulat kaniya, nagtukod
ug bulawang baka nga ilang gisimba: ug ang kap-atan ka katuigan nga
paglaroy laroy sa mga Israelita sa kawanangan isip silot sa wala nila pagadto ug pag-angkon sa yuta nga gisaad kanila pinaagi sa pagtoo human
makabalik ang napulog duha ka mga espiya. (Exodo 24:18; 32:1-7, 2628; Num. 14:33,34) Sa Bag-ong Testamento atong makita nga si Jesus,
human sa iyang bautismo sa suba sa Jordan, niadto sa kawanangan sulod
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sa kap-atan ka adlaw diin siya niadto nga higayon gitental sa yawa.Lucas 4:1,2
Si Jonas nagwali ug usa lamang ka mensahe ngadto sa mga tagaNinive, ug ang mga Kasulatan wala nagpakita kon siya mihatag kanila sa
bisan unsa nga ilhanan nga kini nga panagna matuman. Bisan pa niana,
ang mga katawhan sa Nineve midawat sa pulong sa propeta ug nagtuo sa
Diyos. Sila nagmantala sa usa ka pagpuasa ug “nagsul-ob sa saput nga
sako, gikan sa labing daku hangtud sa labing gamay kanila.” Bisan ang
Hari sa Ninive midawat sa mensahe ni Jonas ug naghinulsol. Gikuha niya
ang iyang harianong bisti ug nagpadala sa sugo nga walay usa kanila
nga mokaon o moinom, bisan pa ang mga mananap. Iyang giisip ang
posibilidad nga pinaagi sa paghinulsol, tingali ang Diyos malooy ug ang
mga katawhan dili malaglag.-Jonas 3:5-9
Ang atong yabeng bersikulo nagsugyot sa mga kausaban sa Ninive
nga nahitabo dihadiha dayon ug busa ang kalaglagan niini sa Ginoo
nalikayan. Gipugngan sa Diyos ang iyang paghukom ug wala na siloti
ang mga taga-Nineve sa ilang mga sala tungod kay sila naghinulsol.
Ang iyang mahigugmaong pagpasundayag sa pagpasaylo, bisan sa usa
ka pagano nga tawo, maoy usa ka gamhanan nga leksyon alang sa mga
magtotoo diha kang Kristo kon giunsa pagtamod sa Diyos ang sinsero
nga paghinulsol sa bisan unsa natong mga desisyon.
Isip dili perpektong katawhan, bisan pa ang mga gianak sa espiritu
nga mga magtutuo ang makaamgo nga posible nga matental sa sala,
pwede nga wala tuyoa, tinuyo, ug bug-os nga tinuyo uban sa potensyal
nga kaalaot nga mga sangputanan. Kon ang paghimo sa sala mahitabo,
kinahanglan nga sila dali nga moila ug maghinulsol niini aron nga kita
mapahiuli ngadto sa pabor sa Diyos. Ang pag-ampo ug pagpuno sa atong
mga hunahuna sa mga balaan butang mao ang duha ka epektibo nga mga
himan alang sa pagpugong o pagkunhod sa insidente sa sala diha sa atong
kinabuhi.-Salmo 19:12-14						
■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Mayo 28, 2017

Makaylapong Gugma sa Diyos
Samtang kini nga asoy haduol na nga
matapos, ang kasuko ni Jonas sa paghinulsol
sa Ninive iyang gipahayag sa Diyos.
(Jon 4:1) “Siya nag-ampo kang Jehova,
ug miingon: Ako nagaampo kanimo, Oh
Jehova, dili ba kini mao ang akong giingon,
sa didto pa ako sa akong yuta? Busa ako
nangalagiw gikan sa atubangan ngadto sa
Tarsis; kay ako nasayud nga ikaw mao ang
usa ka puno sa grasya sa Diyos, ug maloloy—Jonas 4:11 on, dugay masuko, ug may mahigugmaongkalolot, ug ikaw magabasul sa pagsilot sa
Piniling Kasulatan: dautan .”- bersikulo 2

Yabeng Bersikulo “Dili
ba diay ako mopagawas
sa Ninive, kanang dakung
ciudad, diin may kapitoan
ka libo nga mga tawo nga
walay kaalam tali sa ilang
mga too ug walang kamot;
Ug usab daghang mga
baka”

Jonas 4:1-11

Inay nga magmaya sa kalampusan sa
iyang misyon diha sa pag gamit kaniya isip
instrumento sa pagtuman sa gitagana nga
katuyoan sa Diyos, si Jonas nagsubo sa punto nga buot nga mamatay,
tungod sa kalooy nga gihatag ngadto sa mga makasasala nga mga
molupyo sa Nineve. Sa pagtubag, ang Diyos nangutana sa tinamdan sa
kasingkasing ni Jonas pinaagi sa pagpangutana kaniya kon siya aduna
bay makataronganong hinungdan sa iyang pagpakita sa kasuko-bersikulo
3,4
Si Jonas dayon mipahawa sa siyudad, ug nagbuhat sa usa ka payag nga
makapasilongan sa iyang kaugalingon aron magobserbar kon unsa ang
mahitabo sa Ninive. Ang Ginoo naghimo nga usa ka tabayag ang motubo
sa ibabaw sa ulohan ni Jonas, nga sa ingon maghatag kaniya ug landong
gikan sa atmospera sa palibot kaniya. Kini nga kahikayan naghatag ug
kahupayan alang kang Jonas. Apan, human niadto ang tabayag giatake sa
usa ka ulod, ug sa sunod nga adlaw ang tanom hingpit nga nalaya. Human
mosilang ang adlaw, si Jonas gikusokuso sa usa ka kusog nga hangin sa
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sidlakan ug ang init nga adlaw misilang ibabaw sa iyang ulo. Sa makausa
pa, si Jonas Jonas nangandoy nga siya mamatay.-bersikulo5-8
Misulay ang Diyos sa pagpakigsulti kang Jonas, ug nangutana kaniya,
“maayo ba ang imong gibuhat sa pagkasuko tungod sa tabayag? Ug siya
miingon: Maayo man ang akong gibuhat sa pagkasuko, bisan hangtud sa
kamatayon. Ug si Jehova miingon: Ikaw may kalooy alang sa tabayag,
nga tungod niana ikaw wala maghago, bisan sa pagpatubo kaniya; nga
miturok sa kagabhion, ug namatay sa usa ka gabii.”-bersikulo 9,10
Sa atong Yabeng Bersikulo, nagpahayag ang Diyos nga siya adunay
dako nga interes sa pag-ayo sa mahinulsolong makasasala, sama sa
nahitabo sa mga molupyo sa Nineve. Nakawang ang prayoridad ni
Jonas tungod kay siya mas nabalaka sa pagkamatay sa usa ka tanom nga
kasilongan kay sa pagtan-aw sa mga katawhan sa siyudad sa Nineve nga
mitalikod gikan sa ilang mga dautan nga mga paagi.
Isip mga Kristohanon karon, atong makita ang dakung pagkadautan
sa katilingban sa tibook kalibutan. Pagkadako sa atong pribilehiyo nga
kita nakasabot nga ang Diyos naghatag sa iyang Anak, si Kristo Jesus,
kinsa mihatag sa iyang kinabuhi ingon sa usa ka halad aron ang tanan
makakat-on sa kalooy sa Langitnong Amahan ngadto sa mga makasasala.
Ang mga magtutuo nga mosunod sa mga tunob sa mga Magtutudlo
ang hatagan sa kahigayonan sa pagtabang kaniya sa pagpasig-uli sa
tanang mga andam sa mga sakop sa tawhanong pamilya balik ngadto
sa kahingpitan nga nawala didto sa Eden. Sa panahon sa gingharian sa
pagkamatarung sa Diyos,isip mga balaan nga mga binuhat, si Kristo ug
ang iyang simbahan magahalad sa hingpit nga kinabuhi dinhi sa yuta sa
mga tawo nga naghinulsol sa ilang makasasala nga mga paagi, ug kinsa
mosunod sa ilang kasingkasing sa matarung nga mga lagda nga itudlo sa
tanan nga mga katawhan.
Niana nga panahon, nag-ingon ang Bibliya: “Ang Espiritu ug ang
Pangasaw-onon nagaingon: Umari. Ug siya nga nagapatalinghug magaingon: Umari kamo. Ug siya nga giuhaw umari. Ug bisan kinsa, himoa
nga siya moinom sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.” (Pin 22:17)
Pagka talagsaon sa plano sa Diyos sa kaluwasan.			
■
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