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Pagkabig sa Kalibutan—Kanus-a 
ug Unsaon

Niadtong tuig 1974, may kap-atan ug tulo 
ka tuig na ang nangagi, usa ka grupo sa mga 
lider sa World Council of Churches ang 
nagpahayag mahitungod sa katuyoan sa pag-
ebanghelyo ug mga bukuhaton sa misyon 
sa maong organisasyon. Kini nga katuyoan, 
matod pa sa  mga lider sa Konseho, mao ang 
pagtabang sa “Kristohanong komunidad diha 
sa pagmantala sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo, 
pinaagi sa pulong ug buhat, ngadto sa tibuok 
kalibutan hangtud nga ang tanan motuo 
kaniya ug maluwas.” Bisan dili kabahin sa 
pamahayag, kining gipahayag nga katuyoan 
sa pagkabig sa tibuok kalibutan, gitoohan, 
nga kinahanglang mahuman sa katapusan sa 
ikakaluhaan nga siglo.

Ang gihisgutan sa ibabaw nga tumong ang halos wala matuman. Ang 
mga panghunahuna sa milabay nga usa ka gatusan ka tuig nagpakita  sa 
usa ka lahi  nga hulagway, ingon sa gipakita sa talaan sa tulo nga nag-una 
nga mga grupo sa relihiyon sa ubos:

Porsyento sa Mga Relihiyon sa Populasyon sa Kalibutan

Duha ka mga butang ang atong namatikdan sa talaan sa itaas. Una, ang 
Islam kanunay nga nagkadako sulod sa milabay nga dekada. Ikaduha, ang 
Kristiyanismo nakigbisog sa padayon nga paglihok, ug gani mikunhod 

“Kay siya 
nagaingon: Sa 

panahon nga 
gikahimut-

an ikaw akong 
gipatalinghugan, 

ug sa adlaw sa 
kaluwasan ikaw akong 

gitabangan,  karon 
mao ang gidawat 

nga panahon; ania 
karon, ang adlaw sa 

kaluwasan.” 

—II Corinto 6:2

1910 1970 2016
Kristyanismo 35% 33% 33%
Islam 13% 16% 21%
Hinduism 13% 13% 13%
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gamay sa miaging siglo. Wala gilakip sa talaan mao ang lain nga talagsaon 
nga estadistika. Niadtong 1910, wala pay usa ka porsyento sa populasyon 
sa kalibutan ang nangangkon nga dili relihiyoso-nga mao, mga ateyista o 
agnostiko. Apan sa 2016, kini nga bahin miuswag ngadto sa 14%, labaw 
sa Hinduismo, ug mao karon  ang ikatulo, sunod lamang sa Kristiyanismo 
ug Islam. Sa pagkatinuod, ang tumong sa pagkabig sa kalibutan 
ngadto sa Kristiyanismo layo pa sa kalampusan karon kaysa kaniadto.

Kung husto kita sa atong pagsabut nga ang paglaum ug tumong sa 
daghang nag-angkon nga mga Kristiyano mao ang pagpresentar kutob sa 
mahimo ang usa ka higayon sa pagtoo ug pagdawat ni Hesu Kristo ingon 
nga ilang Manluluwas, aron sila maluwas gikan sa makalilisang nga 
impyerno o bisan ang walay katapusan nga kalaglagan, ang pagkompleto 
niana nga buluhaton dili pa moabot. Ang manggiloy-on apan sayup 
nga kabalaka sa mga iglesya alang sa ilang isigkatawo nakagamot sa 
usa ka sayup nga pagsabut sa katuyoan sa pagsaksi sa Ebanghelyo, 
diin ang kadaghanan nagdahum nga gikinahanlan ang pagkakabig sa 
Kristiyanismo niining kinabuhi karon. Apan, dili kini mao ang gipahayag 
sa Bibliya ingon nga katuyoan sa Kristohanong pagsangyaw sa karon nga 
panahon, ni kini ang gipaabut ni Jesus o sa mga apostoles.

ANG SAKSI SA TIBOOK KALIBUTAN
Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga “kining ebanghelyo sa 

gingharian igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka pagsaksi ngadto sa 
tanang kanasuran.” (Mateo 24:14) Si Hesus mismo sa panahon sa iyang 
yutan-on nga pangalagad “naglibot sa tibuok Galilea, ... nag ebanghelyo 
sa gingharian.”(Mateo 4:23;Lucas 4:43; 8:1) Ang mga apostoles usab 
migahin sa ilang gipahinungod nga mga kinabuhi nga nagsangyaw sa 
Ebanghelyo, ug sila nagdasig sa ubang mga sumusunod sa Agalon sa 
pagbuhat sa ingon. (Mga Buhat 5:42; II Timoteo 4:5) Usa ka pribilehiyo 
pa gihapon karon sa iglesia ang pagsangyaw sa malipayon nga balita sa 
kaluwasan, ug sa pagbuhat sa ingon uban sa kalagsik ug kadasig.

Unsa man ang resulta sa tanan niini nga pagsangyaw, gikan sa panahon 
ni Jesus ug sa mga apostoles hangtud karon? Kon ang katuyoan niini mao 
ang pagkabig sa kalibutan, ug sa ingon ang pagkaluwas gikan sa usa ka 
walay katapusan nga pag-antus, nan kinahanglan nga hinumdoman nga 
ang resulta niini wala makab-ot. Bisan sa  unsang basehan, gamay lang 
nga tipik sa binilyon nga katawhan ang miapil sa panon sa Kristiyanismo, 
ang uban nangamatay nga wala gayud mahibalo sa Ebanghelyo, o wala 
midawat kang Jesus isip ilang Manunubos.
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PAGPAHIBALO SA MAAYONG BALITA
Ang Griyegong pulong nga euaggelizo ang kasagaran gihubad sa Bag-

ong Testamento pinaagi sa pinulongan, “sa pagsangyaw sa Ebanghelyo.” 
(Lucas 4:18; Mga Buhat 16:10; Roma 15:20) Kini usa ka maayong hubad, 
kay ang Griyego nga pulong nagpasabot “Sa pagpahibalo sa maayong 
balita.” Bisan pa, ang katuyoan sa pagpahibalo ug pagsangyaw sa maayong 
balita dili ang pagkakabig sa kalibutan niining panahon sa Ebanghelyo. 
Hinunoa, ang katuyoan mao ang pagtawag gikan sa kalibotan sa usa ka 
“gamayng panon” nga matinumanon,  sumusunod sa mga tunob ni Jesus, 
nga makig-uban kaniya sa umaabot nga Mesiyanikong gingharian aron 
panalanginan ang nahibilin sa katawhan.-Lucas 12:32.

Kining hataas nga pribilehiyo ang una gihatag sa mga Judio sa 
panahon ni Jesus. Sa iyang sermon human sa Pentecostes, atubangan 
sa mga Judio, si Apostol Pedro nagtumong niini nga nagaingon, “Kamo 
mga anak sa mga propeta, ug sa pakigsaad nga gihimo sa Diyos uban 
sa atong mga amahan, nga nagaingon ngadto ni Abraham, Ug sa imong 
binhi ang tanan mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan. Kanimo una sa 
Diyos, nga gibanhaw ang iyang Anak nga si Jesus, nagpadala kaniya aron 
pagpanalangin kanimo, sa pagpatalikod sa matag usa kaninyo gikan sa 
iyang mga kasal-anan.”- Buhat 3:25,26

Bisan tuod ang mensahe una ngadto sa mga Judio- “alang kaninyo una” 
–gamay lamang ang mitubag, ug ang imbitasyon gipaabot ngadto sa mga 
Gentil. Sa ulahi gipatin-aw ni Apostol Santiago kini nga pagpalapad sa 
mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa mga gipundok sa konseho nga gihimo 
sa Jerusalem. Gipunting niya kung giunsa nga si Simon Pedro gigamit 
aron sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga Gentil, aron nga ang Diyos 
“mokuha gikan kanila ug usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.” - 
Buhat 15:13,14 

ANG BINHI SA PANALANGIN
Diha sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galacia, gipasabut ni Apostol 

Pablo kung giunsa sa Diyos sa dugay nang panahon misaad kang Abraham 
nga sa iyang binhi ang tanang kanasuran mapanalanginan. (Gen. 22:18; 
Gal 3:8) Iyang gipaila ang binhi sa panalangin nga si Kristo. (Galacia 
3:16) Unya gitapos ni Pablo ang kahibulongang pahayag nga ang tanan 
nga nabautismohan ngadto kang Kristo, ang mga Judio ug Gentil, “usa 
nga anaa kang Kristo Jesus,” ug uban kaniya ang binhi ni Abraham nga 
magdala sa gisaad nga mga panalangin Sa tibuok kalibotan sa katawhan.-
Gal. 3:27-29
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Mao kini sila kinsa nakadungog sa pagdapit sa Magtutudlo sa 
pagdumili sa ilang kaugalingon, pagkuha sa ilang mga krus, ug pagsunod 
kaniya. Kadtong kinsa nagpresentar sa ilang kaugalingon sa Diyos sa 
hingpit nga pagpahinungod, nagasalig sa merito sa sakripisyo ni Kristo, 
gipakamatarung pinaagi sa ilang pagtoo. Sila nahimong mga miyembro 
sa iyang simbolikong lawas, ug, kon matinud-anon, bahin sa binhi sa 
panalangin.-Mat. 16:24; Roma. 5:1; 12:1; I Cor. 12:12

Ang hiyas niining mensahe sa Ebanghelyo niining kasamtangang 
panahon alang lamang sa pipila, tungod kay kini usa ka tawag sa 
pagsakripisyo. (Roma 12:1) Giklaro kini ni Jesus sa dihang siya miingon, 
“Ang hiktin [ang] pig-ot nga ganghaan, ... nga nagapadulong sa kinabuhi” 
niining panahona, ug midugang, “diyutay ra ang makakaplag niini.” 
(Mateo 7:14) Kini mao ang pagdapit niini uban ang imbitasyon nga ihalad 
ang ilang kaugalingon sa pagsakripisyo karon, aron sila makaambit uban 
ni Jesus sa pagpanalangin sa kalibutan sa sunod nga panahon, nga ang 
Ebanghelyo kinahanglan igawali sa tibuok kalibutan alang sa usa ka 
pagsaksi. Alang niadtong kinsa nagtinguha niining Dakong Tawag, kini 
nga panahon sa Ebanghelyo mao ang ilang adlaw sa kaluwasan. 

IKADUHANG PANAHON SA KALUWASAN
Ang Bibliya nagpahibalo kanato nga ang Dios, sa iyang walay 

kinutuban nga gugma, naghimo sa ingon nga kini adunay laing adlaw 
sa kaluwasan, niining panahona alang sa nahibilin nga katawhan sa 
kalibutan. Ang ubang mga paghubad sa atong pangbukas nga teksto mas 
tukma nga naggamit sa walay tino nga artikulong “usa” kay sa “ang,” busa 
naghubad sa hugpong sa mga pulong nga “usa ka adlaw sa kaluwasan.” 
Ang Panahon sa Ebanghelyo mao ang panahon sa pagdawat, usa ka adlaw 
sa kaluwasan, alang sa mga nagsakripisong mga sumusunod ni Jesus. 
Ang sunod nga panahon, sa dihang si Kristo ug ang iglesia mao ang mga 
magmamando sa yutan-ong bahin sa gingharian sa Diyos, mahimong 
adlaw sa kaluwasan alang sa nahibilin nga katawhan.

Giklaro ni Jesus nga ang walay pagtuo sa karon nga panahon dili 
mawala sa walay katapusan. Siya miingon, “Ako mianhi nga kahayag 
sa kalibutan, aron ang tanan nga mosalig kanako dili magpabilin sa 
kangitngit. Ug kong kinsa ang magpatalinghug sa akong mga pulong, 
ug dili magatuman kanila, ako dili magahukom kaniya; Kay wala ako 
moanhi sa paghukom sa kalibutan, kondili sa pagluwas sa kalibutan. Ang 
nagasalikway kanako, ug wala magadawat sa akong mga pulong, adunay 
usa nga magahukom kaniya: ... ang mao mohukom kaniya sa katapusang 
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adlaw.”(Juan 12:46-48) Ang “katapusang adlaw”diin ang dili magtotoo 
sa karon nga panahon pagahukman mao ang umaabot nga usa ka libo 
ka tuig nga adlaw sa paghukom, sa dihang si Kristo ug ang simbahan 
maghari sa katawhan.-Lucas 22:30; Pin. 3:21; 20:4

Sa laing okasyon, si Jesus nag-ingon nga ang panahon moabut kon ang 
tanan nga anaa sa ilang mga lubnganan-ang kahimtang sa kamatayon, dili 
usa ka dapit sa pagsakit-makadungog sa iyang tingog, ug mogula. Kadtong 
nagbuhat ug maayo, ang iyang matinud-anon nga mga sumosunod 
niining panahona, moabot “sa pagkabanhaw, sa kinabuhi.” Ang tanan 
nga uban, si Jesus nagpadayon, mobangon “ngadto sa pagkabanhaw, 
sa paghukom.” (Juan 5:28,29) Busa, atong nasabtan nga kadtong anaa 
sa kalibutan nga wala niining panahona karon nakadungog ug midawat 
kang Jesus ingon nga ilang Manunubos adunay umaabot nga oportunidad 
nga makadungog, ug modawat o isalikway siya. Niining presente nga 
kinabuhi, gamay lamang ang gidaghanon nga makadungog sa mensahe 
sa tukmang paagi, ug mas diyutay pa ang modawat niini. Hinoon, sa 
umaabot nga adlaw ang butang ug ang pagpili mahimo nga tin-aw, ug 
ang tanan kinsa mga patay nga “maminaw sa tingog sa Anak sa Dios, ... 
mabuhi.” - Juan 5:25, Rotherham

USA KA LUKAT PARA SA TANAN
Bisan pa sa daghang siglo nga pagsangyaw, diyutay lamang ang adunay 

tinuod nga kahibalo ug pagsabut sa Ebanghelyo. Hinoon, sa gingharian 
ang “kahibalo sa GINOO” molukop sa yuta, “sama sa pagtabon sa mga 
tubig sa dagat.” (Isaias 11:9) Gipamatud-an ni Pablo ang giingon ni 
Jesus nga ang tanang katawhan, dili lamang pipila, mahatagan ug usa ka 
oportunidad nga makabaton og kinabuhi. Siya nag-ingon nga ang tinguha 
sa Diyos nga “ang tanan nga mga tawo ... maluwas, ug makadangat 
sa kahibalo sa kamatuoran,” ug mahimo kini pinaagi ni Kristo Jesus, 
“Kinsa naghatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, 
nga mapamatud-an sa hustong panahon.” (I Tim 2:3-6) Si Apostol Juan 
dugang nagpasalig kanato nga si Hesus “mao ang pagpasig-uli [pagbayad] 
alang sa atong mga sala: ug dili alang sa ato lamang, kondili alang usab 
sa mga sala sa tibuok kalibutan.” - I Juan 2:1,2

Nagsulti ngadto sa mga tawo sa Atenas sa bungtod sa Mars, si 
Pablo miingon nga ang Diyos “nagtakda ug usa ka adlaw, diin iyang 
pagahukman ang kalibutan diha sa pagkamatarong pinaagi sa tawo nga 
iyang gi-orden; Diin siya naghatag ug pasalig ngadto sa tanan nga mga 
tawo, nga iyang gibanhaw siya gikan sa mga patay. “Kining umaabot nga 
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adlaw sa paghukom alang sa kalibutan sa katawhan nahimo nga posible 
tungod sa halad lukat sa atong Ginoong Jesus alang kang Adan ug sa iyang 
tawhanong kaliwat. Usa kini ka panahon sa matarong nga paghukom, 
kay ang tanan madala sa kahibalo sa Diyos ug sa iyang mahigugmaong 
kinaiya.-Buhat. 17:31; Jer. 31:34

Kining umaabot nga adlaw sa paghukom dili usa ka adlaw nga 
kawhaan ug upat ka oras. Kini mao ang usa ka libo ka tuig, aron 
ang tanan adunay igong kahigayonan sa pagpaminaw, pagsabut ug 
pagsunod sa matarong nga mga balaod sa gingharian. (II Pedro 3: 
8) Ang mga magmamando sa maong matarong nga gingharian mao 
ang Ginoong Jesus ug ang iyang matinud-anon nga mga sumosunod, 
ang nakalampos, ang gitawag nga klase, ang gamay nga panon. Kini, 
sumala ni Apostol Juan, adunay “paghukom ... nga gihatag ngadto 
kanila,” ug sila mabuhi ug maghari “uban ni Cristo sulod sa usa ka 
libo ka tuig.” - Pin. 20: 4

PANAHON SA PAGPASIG-ULI
Ang usa ka libo ka tuig nga panahon sa paghukom, nga magsugod sa 

dihang ang iglesia mahingpit ug ang gingharian ni kristo matukod, usa 
sa mga pangunang mga buhat nga pagabuhaton isip bahin sa kinatibuk-
ang panahon nga gihisgutan ni Apostol Pedro nga, “ang mga panahon 
sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang.” (Mga Buhat 3: 20,21) Kini nga 
ngalan angayan kaayo, kay kini mahitabo sa panahon sa paghari ni Kristo 
ug sa iyang iglesia nga ang pagkamasulundon sa katawhan mahibalik 
ngadto sa larawan sa ilang Magbubuhat nga gitagamtam  ni Adan , apan 
nahanawa sa dihang siya nakalapas ug gihukman sa kamatayon, nga 
nagdala ug susama nga silot sa tanan niyang mga anak.

Gipatin-aw ni Apostol Pablo nga ang kamatayon miabot sa tanang 
tawo sukad pa sa sinugdan tungod sa napanunod nga pagkadili hingpit. 
“Walay usa nga matarung, walay usa.” “Ang tanan nakasala, ug nakabsan 
sa himaya sa Diyos.” “Sa usa ka tawo [si Adan] ang sala misulod sa 
kalibutan, ug ang kamatayon pinaagi sa sala; Ug sa ingon ang kamatayon 
milabay diha sa tanan nga mga tawo, tungod kay ang tanan nakasala 
man.”(Roma 3:10,23; 5:12) Bisan pa, kining masulub-ong kahimtang 
ang mausab, sumala pa ni Pablo, pinaagi sa pagkamatarung sa tawo nga si 
Kristo Jesus. “Pinaagi sa pagkadili-masinugtanon sa usa ka tawo, daghan 
ang nahimong mga makasasala, mao nga pinaagi sa pagkamasinugtanon 
sa usa, daghan ang mahimong matarong.” - Roma 8:17. 5:19om. 5:19 , 
Diaglott
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PAGKAKABIG SA KATAPUSAN NAKAB-OT
Human gisugo ang iyang mga sumusunod sa pagsangyaw sa Ebanghelyo 

sa gingharian “sa tibuok kalibutan alang sa usa ka saksi ngadto sa tanang 
kanasuran,” si Jesus nagdugang usa ka mahinungdanon nga pahayag. “Ug 
unya magaabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Naghisgot siya bahin sa 
kataposan sa presenteng Panahon sa Ebanghelyo. Nagtuo kita nga kining 
tibuok kalibutan nga pagsaksi magpadayon. Pinaagi sa baba, imprenta, 
radyo ug telebisyon, elektroniko nga media, ug sa daghang pinulongan, 
ang Ebanghelyo moabot ngadto sa lagyong mga bahin sa yuta.

Kini nga saksi wala nakabig sa kalibutan ngadto sa Kristiyanismo, apan 
kini wala gituyo aron buhaton niini nga panahon karon. Hinunoa, kini 
adunay gipahinungod nga mga tinun-an, usa dinhi ug usa didto, aron 
ihalad ang ilang mga kinabuhi sa pagsunod sa mga lakang sa Magtutudlo. 
Nagtoo kita nga ang hingpit nga gidaghanon nga naglangkob sa iglesia sa 
himaya hapit na mahuman, ug uban niana, ang Panahon sa Ebanghelyo 
matapos na. Busa, ang mahimayaon nga Mesiyanikong gingharian, ang 
adlaw sa kaluwasan alang sa kalibutan sa katawhan, haduol na.

Gihatagan kita sa malipayong pagtan-aw sa gitas-on, gilapdon, kahabog 
ug kalawom sa dakong gugma sa Diyos. Ang iyang gugma halawom 
kaayo nga iyang gipadala ang iyang bugtong Anak aron mamatay alang 
sa tanang katawhan “samtang kita mga makasasala pa.” (Juan 3:16; Roma 
5:8) Nakita usab nato nga sa plano sa Diyos adunay usa ka panahon sa 
kaluwasan alang sa iyang matinud-anon nga mga tawo niining Panahon 
sa Ebanghelyo, ug adunay laing panahon sa kaluwasan alang sa tanang 
nahibilin sa katawhan sa Mesiyanikong gingharian nga pagatukuron “sa 
yuta.” - Mat. 6:10

Ang matinud-anon nga mga mananaog niining panahona mabuhi ug 
maghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig, alang sa pagpanudlo ug 
panalangin sa tanang mga pamilya sa kalibutan. Dayon, ang pagkakabig 
sa kalibutan ngadto sa Langitnong Amahan ug sa iyang minahal nga 
Anak matuman. Pagkatalagsaon, maalamon ug mahigugmaon nga plano 
nga gidisenyo sa Diyos alang sa tanan niyang tawhanong binuhat. “Oh 
pagkalawom sa bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Diyos! Pagkadili 
matugkad ang iyang mga paghukom, ug ang iyang mga dalan dili na 
makaplagan! ... Kaniya ang himaya sa kahangturan. Amen.”- Roma 
11: 33,36                      ■
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Ang atong leksyon nagsugod kang 
Moises sa kawaloan ka tuig nga panuigon 
nga nagbantay sa panon sa iyang ugangan 
nga lalaki nga si Jetro duol sa Bukid sa 
Horeb. Kap-atan ka tuig ang milabay, si 
Moises ang ikaduha nga labing gamhanan 
nga tawo sa Ehipto, sunod lamang sa 
Paraon. Nianang panahona, gibiyaan niya 
ang iyang posisyon sa Ehipto, naghunahuna 
nga ang iyang mga Hebreohanon nga mga 
kaigsoonan magmaya sa paghimo kaniya 
ingon nga ilang pangulo ug magbabalaod. 
Bisan pa, si Moises nahigawad pag-ayo sa 
dihang nadiskobrehan niya nga ang iyang 
mga paryente walay ingon nga maunongong 
pagbati ngadto kaniya. Sila miingon, “Kinsa 
man ang naghimo kanimo nga prinsipe ug 
maghuhukom ibabaw kanamo?” (Exodo 
2:14) Sa kap-atan ka tuig nga panuigon, ug 
karon gihulga gikan sa Paraon tungod sa 
iyang pagbiya sa Ehipto, si Moises napugos 

sa pagkalagiw ngadto sa yuta sa Midian aron pagluwas sa iyang 
kinabuhi.

Ang mosunod nga kap-atan ka tuig sa kinabuhi ni Moises mao 
ang usa ka panahon sa pagpahilayo. Niini nga panahon, ang iyang 
kanhi nga pamaagi sa pagpauswag ug kadungganan sa mga tawo 
nag-usab-usab pag-ayo. Karon siya nagpuyo nga nag-inusara, nag-
alagad isip usa ka magbalantay sa mga karnero ni Jetro. Paglabay sa 
daghang mga tuig sa pagtrabaho niining mapainubsanon nga trabaho, 
si Moises adunay usa ka talagsaon nga kasinatian. Samtang nag-

Yabeng Bersikulo: 
“Tan-awa, ang pagtu-

aw sa mga anak sa 
Israel nagaabut sa 
akong atubangan: 
labut pa, nakita ko 

ang paglupig nga 
ginalupig kanila sa 
mga Egiptohanon.  

Busa, umari ka karon, 
ug pagasugoon ko ikaw 

ngadto kang Faraon, 
aron kuhaon mo ang 

akong katawohan, ang 
mga anak sa Israel 

gikan sa Egipto.” 

—Exodo 3:9,10

Piniling Kasulatan:

Exodo 3:1-12

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hulyo 2, 2017

Si Moises sa Nagdilaab nga 
Sapinit
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atiman sa mga karnero duol sa Mount Horeb, nakita niya ang usa ka 
butang nga labing talagsaon sa bukid. Usa ka sapinit ang nasunog, 
apan wala kini maut-ot. Sa nagdugay pa niyang tan-aw, mas nisamot 
pa ang iyang katingala. Sa katapusan, si Moises mihukom sa pag-
imbestigar, ug miadto sa nagdilaab nga sapinit. (Kapitulo 3:2,3) 
Gikan sa sapinit miabut ang tingog nga nagpahayag sa panghitabo 
nga usa ka pagpadayag sa presensya ug gahum sa Diyos. Gisunod 
ni Moises ang sugo nga kuhaon ang iyang mga sandalyas, tungod 
kay kini balaan nga yuta diin siya nagbarug. Gitabunan niya ang 
iyang nawong sa pagtahod samtang siya naminaw sa Balaan nga 
mensahe.-ber. 4-6

Ang mensahe sa Diyos nagpahinumdum kang Moises sa pundasyon 
alang sa iyang paglaum ug sa mga Israelita. Ang pahayag, “Ako 
ang Diyos sa imong amahan, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni 
Isaac, ug ang Diyos ni Jacob,” nagpaila kang Moises kon unsa ang 
gipasabut niini nga kasinatian. Dinhi ang pahinumdom sa Diyos sa 
mga espesyal nga mga saad nga iyang gihatag kang Abraham, ug 
gibag-o uban ni Isaac ug Jacob alang sa walay katapusang pakigsaad. 
Busa, gipasaligan si Moises nga ang Diyos wala malimot sa maayo 
nga mga butang nga iyang gisaad, ug ang iyang pagtoo ug paglaum 
natukod pag-usab. Sumala sa gipakita sa atong mga bersikulo, ang 
gitakda nga panahon sa Diyos alang sa kaluwasan sa mga Israelita 
gikan sa Ehipto, ug iyang gipili si Moises isip iyang tawhanong 
instrumento aron matuman kining dakong buluhaton.

Ingon nga mga katawhan sa Diyos, unsa ka subsob nga atong 
makita nga kita adunay mga kasinatian sama kang Moises. 
Kasagaran, mahimong bation nato ang pagpaubos kon ang atong 
mga paningkamot ug mga plano alang sa maayo nga mga buhat sa 
sinugdan gisalikway, aron lamang makita nga ang kamot sa Ginoo 
nakahimo sa pagdala sa mga panalangin kanato ug sa uban gikan sa 
atong mga kahigawad. Pagkamakapadasig ang pagkasayod nga kini 
nga mga leksyon gisugo sa Ginoo aron mas maandam kita alang sa 
umaabot nga pagkamapuslanon sa pag-alagad kaniya. Himoon nato 
ang dugang nga kaisog, mas lig-on nga pagtoo, ug mas dako nga 
pagsalig sa Diyos, bisan kon dili kita makasubay kaniya, nahibal-an 
nga “ang tanan nga mga butang magtinabangay alang sa kaayohan 
kanila nga nahigugma sa Diyos, kanila nga gitawag sumala sa iyang 
katuyoan.” – Roma 8:28                         ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hulyo 9, 2017

Ang Panan-awon ni Isaias sa 
Templo sa Diyos

Si Propeta Isaias kaniadto nakabantay na 
sa pagkadili matinud-anon sa katawhang 
gipakigsaaran sa Diyos, ang Israel. Ang mga 
pagtanyag sa Diyos sa kalooy ug pagpasaylo 
ang kanunay wala hatagi ug pagtagad. Tungod 
niini, ang Ginoo nagpadala sa usa ka lain nga 
mensahe, diin kini may kalabutan ilabi na sa 
atong pagtulon-an karon. Tungod kay kini nga 
mensahe lisud nga ipahayag, usa ka panan-awon 
ang gihatag ngadto kang Isaias sa kahalangdon 
sa Diyos aron sa pagdasig kaniya, aron siya 
moboluntaryo sa pagsulti sa mga pulong sa 
Ginoo ngadto sa Israel. Sa panan-awon, nakita 
ni Isaias ang Diyos nga naglingkod sa usa ka 
trono sa iyang templo. Sa ibabaw kaniya may 
mga binuhat nga gitawag nga “mga serafim,” 

nga nagmantala, “”Balaan, balaan, balaan, si Jehova sa mga panon: ang 
tibook nga yuta napuno sa iyang himaya.” - Isa. 6:1-3

Ang mga pulong sa mga serapin mahimo lamang nga matuod sa 
matagnaong diwa, kay ang tibuok yuta wala pa mapuno sa himaya sa 
Ginoo. Bisan pa, ang Diyos ang maghimo kang Isaias, ug sa ulahi ang 
iyang mga gipahinungod nga katawhan niining Panahon sa Ebanghelyo, 
masayud nga ang kadautan dili kanunay magpatigbabaw. Sa pagkatinuod, 
daghang mga siglo ang milabay, si Jesus naghatag sa iyang mga tinun-an 
ug usa ka panig-ingnan sa pag-ampo, nga naghatag sa kasigurohan nga 
ang gingharian sa Diyos moabot, ug ang iyang kabubut-on matuman, 
dinhi sa yuta, ingon man sa langit.-Mat. 6:9,10

Sa pagkadungog sa mga serapin, ang una nga nahunahunaan ni Isaias 
mao ang iyang pagkadili hingpit isip usa ka sakop sa nahulog nga kaliwat. 
Miingon siya, “Alaot ako! Kay ako gilaglag; Tungod kay ako usa ka 

Yabeng Bersikulo: 
“Ug nadungog ko ang 

tingog sa Ginoo, nga 
nagaingon: Kinsa man 

ang akong ipadala, 
ug kinsay moadto 

alang kanamo? Unya 
miingon ako: Ania 
ako; paadtoa ako.”

—Isaias 6:8

Piniling Kasulatan:

Isaias 6:1-10
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tawo nga mahugaw ug mga ngabil.” Bisan pa niana, giila ni Isaias ang 
dakong pribilehiyo nga gihatag kaniya aron makita “ang Hari, ang Ginoo 
nga Labing Gamhanan.”(Ber 5) Samtang nagpadayon ang panan-awon, 
usa sa mga serapin ang nagdala ug usa ka buhi nga uling gikan sa altar 
sa templo, ug mihilog niini sa mga ngabil sa propeta. Diha sa simbolo 
nga pinulongan sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Isaias, “Tan-
awa, kini nakatandog sa imong mga ngabil; Ug ang imong kasal-anan 
nahutdan na, ug ang imong sala gilimpyohan.”(Berso 7) Pinaagi niini, 
gipakita sa Diyos kang Isaias nga tungod kay iyang naamgohan ang iyang 
kaugalingon nga kasaypanan, ingon man ang Balaan nga kahalangdon ug 
pagkamaayo, karon giisip siya nga putli. Dugang pa, siya hatagan sa mga 
gahum sa pagsulti nga dili iya, apan dinasig sa Ginoo.

Sa pagkadungog niini nga mga pulong sa panan-awon, ang kasingkasing 
ni Isaias dali nga nagtinguha sa dugang nga pag-alagad sa Diyos, bisan 
unsa ang mensahe. Busa, sumala sa natala sa atong yabeng bersikulo, sa 
diha nga siya nakadungog sa Ginoo nangutana alang sa usa nga makigsulti 
sa iyang katawhan, si Isaias dihadiha mitubag, “Ania ako; ipadala ako.”

Ang mensahe sa Diyos ngadto sa Israel, nga gihatag ni Isaias, mao ang 
mahitungod sa ilang nagpadayon nga kakulang sa pagkamatinud-anon, 
nga sa katapusan moresulta sa pagkabihag. (Bersikulo 9-12) Kini nga 
mensahe gisubli sa ulahi ni Jesus ug ni Apostol Pablo sa Israel niadtong 
panahona. Usa lamang ka “nahibilin” sa mga Israelita ang midawat sa 
Mesiyas, ug gidawat ngadto sa mas taas nga dispensasyon sa Balaang 
pabor niining Panahon sa Ebanghelyo.-Mat. 13: 13-17; Juan 1: 11,12; 
Roma. 11: 5-11 

Ang mensahe sa kamatuoran nga karon nagpadayon sa pagtawag sa 
katawhan sa Diyos gikan sa kalibutan, sa daghang mga bahin, sama 
sa gipahayag ni Isaias ngadto sa Israel. Kini usa ka mensahe nga dili 
kasagaran nga madawat, ilabi na niadtong mas nahigugma ug maayo sa 
sektaryanismo ug pagsimba sa tawhanong mga teorya ug kredo kay sa 
ilang paghigugma sa Ginoo ug sa iyang Pulong. Hinuon, pagkaanindot 
nga pribilehiyo kanato nga ipadayon ang pagpresentar sa mensahe sa 
Ebanghelyo uban sa samang kadasig nga gipakita ni Isaias!                 ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hulyo 16, 2017

Ang Diyos Nitawag kang 
Jeremias

Ang tanang baalaang mga propeta sa 
Diyos nagpakita sa mahinungdanong 
kinaiya sa pagkamapainubsanon. Niini nga 
pagkamapainubsanon, ang matag usa adunay 
usa ka pagbati sa ilang kaugalingon nga 
kakulang sa abilidad ug dili takus. Sa dihang 
gitawag siya sa Diyos sa bata pa nga edad, 
si Jeremias mitubag, “Ah, Ginoong Diyos! 
Ania karon, ako dili makasulti: kay ako usa ka 
bata.”(Jer.1:6) Bisan pa, ang Diyos dili masayop 
sa iyang mga gitawag. Sumala sa atong nakita 
sa atong nangagi nga mga pagtulon-an, 
gipasaligan si Moises sa iyang pagduhaduha sa 

anghel sa Ginoo nga nagsulti gikan sa nagdilaab nga sapinit, ug si Isaias, sa 
ingon, nadasig sa mga pulong ug buhat sa mga serapin.

Sa bahin ni Jeremias, ang Diyos misulti kaniya nga mas direkta. Siya 
miingon, “Ayaw pagsulti, ako usa ka bata: kay ikaw moadto sa tanan nga 
akong ipadala kanimo, ug ang bisan unsa nga akong isugo kanimo igasulti 
mo.” Ang mapasaligon nga mga pulong sa atong yabeng bersikulo gisulti 
kaniadto sa Ginoo , Si Jeremias nagtala, “Gibayaw sa Ginoo ang iyang kamot, 
ug mihikap sa akong baba. Ug ang Ginoo miingon ngari kanako, Ania karon, 
gibutang ko ang akong mga pulong sa imong baba.”- bersikulo 7-9

Evidently God felt it necessary to reassure Jeremiah personally because of 
the severity of the message he was to deliver. Jeremiah is sometimes referred 
to as the “weeping prophet” because of the distress he felt as he foretold 
the destruction of Jerusalem and the Temple. In addition, mocking and 
persecution caused him to have doubts about fulfilling his mission, but his 
loyalty to God overcame his weakness. On one occasion he testified, “I will 
not make mention of him [the LORD], nor speak any more in his name. But 
his word was in mine heart as a burning fire shut up in my bones, and I was 
weary with forbearing, and I could not stay.”—Jer. 20:9 Dayag nga gibati 
sa Diyos nga gikinahanglan nga mapasaligan si Jeremias mismo tungod 
sa kabug-at sa mensahe nga iyang ipahayag. Si Jeremias usahay gitawag 

Yabeng Bersikulo: 
“Ayaw pagkahadlok 

tungod kanila; kay 
ako magauban kanimo 

sa pagluwas kanimo, 
nagaingon si Jehova.”

—Jeremias 1:8

Piniling Kasulatan:

Jeremias 1:1-10
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nga “propeta nga naghilak” tungod sa kasakit nga iyang gibati samtang 
iyang gitagna ang kalaglagan sa Jerusalem ug sa Templo. Dugang pa, ang 
pagbugalbugal ug pagpanggukod nakapahimo kaniya nga nagduhaduha 
sa pagtuman sa iyang misyon, apan ang iyang pagkamaunongon sa Diyos 
ang nakabuntog sa iyang kahuyang. Sa usa ka higayon siya nagpamatuod, 
“Dili na nako siya hisgutan [ang GINOO], ni magsulti pa sa iyang ngalan. 
Apan ang iyang pulong diha sa akong kasingkasing ingon nga nagdilaab 
nga kalayo nga natakpan sulod sa akong mga bukog, ug ako gikapoy na sa 
pagpugong, ug dili ako makapabilin.”- Jer. 20:9

Ang desisyon ni Jeremias mao ang kinahanglan nga usa ka panig-ingnan 
alang kanato sa panahon nga anaa kita sa labing huyang nga mga gutlo. “Ang 
pagsulay wala magdala kanimo, gawas sa usa nga mahimo sa tawo; Nga 
matinud-anon, dugang pa ang Diyos, nga dili motugot nga ikaw pagasulayan 
labaw sa kung unsa ang imong mahimo, apan magabuhat, uban sa pagsulay, 
ingon usab ang dalan sa pag-ikyas.”(I Corinto 10:13, Rotherham Emphasized 
Bible) Ang pagtoo ni Jeremias sa mga pulong sa Diyos nahisamanniadtong 
duha ka mga tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus, samtang sila namati 
sa nabanhaw nga Jesus, ug sa ulahi nakahinumdum, “Wala ba magdilaab 
ang among kasingkasing sa sulod namo, samtang siya nakigsulti kanamo sa 
dalan, ug samtang iyang  kanamo ang mga kasulatan?”- Lucas 24:32

Ang propesiya ni Jeremias ang maka-aghat unta sa katawhan sa Israel 
sa pagsusi sa kaugalingon ug sa pagbalik ngadto sa pagkamaunongon sa 
Diyos. Apan ang aktwal nga epekto mao ang pagkamabatokon. Agig tubag 
sa iyang propesiya, ang mga pari nangulo sa katawhan ug masuk-anon 
miatake sa propeta. Gidakop siya ug gipasanginlan nga nagsulti ug dautan 
sa iyang siyudad sa pagpahayag sa iyang umaabot nga kalaglagan. (Jer 26: 
8-11) Mao kana ang kabuang sa mga pari nga Judio. Ang mga pahayag ni 
Jeremias makapahinabo ba sa mga butang? Dugang pa, kung siya tinuod nga 
propeta sa Diyos, mahimo ba nga ang ilang pag-atake kaniya makalikay sa 
balaang katuyoan? Sa pagkatinuod, ang espiritu sa sala dili usa ka maayong 
panghunahuna, sama sa Espiritu sa Ginoo.

Atong mamatikdan nga kining mga pari ug mini nga mga propeta sa Israel 
ang nanawagan alang sa kamatayon sa tinuod nga propeta sa Diyos. Ang 
Kasulatan, ingon man ang kasaysayan, nagsulti kanato nga kini kanunay 
mao ang nahitabo. Hapit tanan nga mga pagpanggukod ni Jesus, iyang 
mga apostoles, ug gipahinungod nga mga sumusunod sa tibuok Panahon sa 
Ebanghelyo, naggikan sa mga nag-angkon nga mga alagad sa Diyos. Huptan 
nato ang kaisog ug kasibot sa matinumanong mga alagad sa Diyos samtang 
siya nagtawag kanato aron masaksihan ang kamatuoran sa kalibotan.-Mat. 
24:14                       ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hulyo 23, 2017

Ang Misyon ni Exequiel

Ang leksyon nato karon nakita si Propeta 
Ezequiel nga nidawat sa iyang buluhaton 
gikan sa Diyos aron makigsulti sa “balay 
sa Israel.” (Ezequiel 3:4,5) Sama sa mga 
propeta kaniadto, si Ezequiel gitawag aron 
sa pagsangyaw ngadto sa masinupakon 
nga nasud. Sa samang paagi, ang Diyos 
nagpalig-on kaniya batok sa mga pagsupak 
nga iyang atubangon gikan sa katawhan 
sa iyang pagtuman sa propetikong 
komisyon. Siya nag-ingon, “Ang balay 
sa Israel dili mamati kanimo; Kay sila 
dili mamati kanako: kay ang tibook balay 
sa Israel magahi ug agtang, ug matig-a sa 
kasingkasing. Ania karon, gipagahi ko ang 
imong nawong, batok sa ilang mga nawong, 
ug ang imong agtang gipagahi ko batok sa 
ilang mga agtang. Maingon nga ang usa 
ka batong hamili labi pang maayo kay sa 
santik; Gihimo ko ang imong agtang: ayaw 
kahadlok kanila, ni malisang sa ilang mga 
tinan-awan, bisan sila usa ka balay nga 
masuklanon.”- bersikulo 7-9

Sama sa iyang gihimo kang Isaias, ang 
Dios mihatag kang Ezequiel sa usa ka panan-
awon sa iyang gahum ug himaya, aron 
hatagan siya ug igong kusog sa pagtuman sa 

iyang misyon. (Ezeq. 1:1-28) Sa atong mga yabeng bersikulo, gisugo sa 
Diyos si Ezequiel nga isulti ang tagna, bisan kon ang Israel mamati o dili. 
Dihadiha human makadungog niining mga pulonga, nakita ni Ezekiel 
ang laing panan-awon susama sa una. (Kapitulo 3:12-14) Pinaagi niining 

Yabeng Bersikulo: 
“Ug ang paglaum dili 
mopahigawad kanato 

kay ang gugma sa Dios 
gikahuwad man Yabeng 

Bersikulo: “Labut pa siya 
miingon kanako: Anak sa 

tawo, ang tanan ko nga 
mga pulong nga akong 
isulti kanimo dawata sa 
imong kasingkasing, ug 

pamatia sa imong mga 
igdulungog.Ug umadto ka, 
umadto ka kanila nga mga 

binihag, ngadto sa mga 
anak sa imong katawohan, 

ug sultihi sila, ug suginli 
sila: Kini mao ang giingon 
sa Ginoong Jehova: kong 
mamati sila, kun sila dili 

ba mamati.”

—Exequiel 3:10,11

Piniling Kasulatan:

Exequiel 3:1-11
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milagro nga mga panghitabo ang propeta giandam ug giawhag alang sa 
paggamit sa pag-alagad sa Diyos.

Ang tagna ni Ezequiel nagpakita sa umaabot nga kalaglagan ug 
pagkabihag sa Israel ngadto sa Babilonia tungod sa ilang mga sala. 
Hinoon, sa tibuok sa mao nga tagna ni Ezekiel batok sa Israel mao ang 
nagbalikbalik nga saad nga, sa tukma nga panahon, sila maluwas, bisan pa 
sa malisud nga mga kasakitan. Kini ang labing nindot nga gihulagway sa 
simbolo nga “walog sa uga nga mga bukog” sa kapitulo 37, nga nagtagna 
sa pagkatawo pag-usab sa Israel isip nasud.

Ang mga kapitulo 38 ug 39 naghisgot sa mga kaaway nga nagtinguha 
sa paglaglag sa Israel human siya mobalik sa iyang yuta, apan ang 
Diyos nangilabot aron sa paglaglag kanila. Ang kapitulo 40 hangtud sa 
katapusan sa propesiya nagsulti nga simbolikanhon sa pagtukod pag-usab 
sa Templo sa Israel ug sa mga panalangin nga maanaa alang sa tanang 
katawhan. Sama sa tubig sa pagpang-ayo nga gihulagway sa Pinadayag 
22, usa ka paghulagway sa tubig nga naghatag ug kinabuhi gihatag sa 
kapitulo 47 sa Exequiel. Pagkaanindot sa mga hulagway nga gipakita  sa 
gisaad nga gingharian sa Diyos diha sa iyang Pulong! 

Diha sa pagpakiglabot sa Diyos kang Eeequiel atong makita ang mga 
leksyon alang sa atong kaugalingong buluhaton isip mga anak sa Diyos. 
Sa pagkatinuod, ang mga pulong sa balaan nga mga propeta dili lamang 
mga mensahe alang sa Israel. Gihulagway ni Apostol Pablo kung sa 
unsa nga ang tanan nila nga mga kasinatian mahimong alang sa atong 
pahimangno. (I Corinto 10: 1-11) Giklaro usab ni Pedro nga ang mga 
mensahe sa balaang mga propeta sa Diyos nagpunting kang Jesu-Kristo 
ingon nga Manunubos ug Manluluwas sa kalibutan.-Buhat 3:20-24 

Si Ezequiel matinud-anon sa pagtuman sa sugo sa Diyos bisan pa 
sa pagsupak sa mga lider sa relihiyon sa Israel. Karon, ang sayop nga 
mga doktrina ug mga tinuohan sa mga tawo misupak usab sa mensahe 
sa Bibliya nga ang mga institusyon niining “karon nga daotan nga 
kalibutan” mahanaw, sa pag-andam sa katawhan alang sa usa ka “bag-ong 
mga langit ug usa ka bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarong.” 
- Gal. 1:4; II Pedro 3:13                                                    ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Hulyo 30, 2017

Amos Nagtagna Batok sa Israel

Si Amos ang giila nga  usa sa labing una sa 
mga propeta sa Israel. Siya nahisakop sa usa 
ka panahon sa wala pa si Isaias, ug mga duha 
ka siglo sa wala pa si Jeremias ug Ezequiel. 
Gipahayag ni Amos ang iyang kaugalingon 
nga mapainubsanon. Ang iyang mga 
ginikanan dili prominente, ni siya edukado 
nga propeta. Sama ni David, siya usa ka 
magbalantay, ug usab usa ka mag-uuma, 
kinsa gitawag sa Ginoo sa pagsangyaw sa 
mga kasamok nga segurado nga moabut sa 
Israel gawas kon ang adunay kausaban sa 
ilang mga binuhatan  nga mopahilayo sa 
angay nga silot alang sa ilang mga kadautan.

Ang palas-anon sa propesiya ni Amos 
mao ang para sa napulo-ka-tribu nga 
gingharian sa Israel. Bisan pa niana, ang 
mensahe sa propeta nagsugod sa kasikbit 
nga mga nasud. Atong mahanduraw ang 
kinasingkasing nga pag-uyon sa Israel sa 
dihang iyang gitagna ang mga pagsilot nga 
sa dili madugay mahulog sa mga Sirianhon, 

Filistehanon, nasod sa Tiro, Edomita, Amonita, Moabita, ug Juda. Apan, 
sa dihang si Amos naghisgot sa mga sala nga nahimo sa Israel batok sa 
Diyos, ug ang matarong nga silot nga moresulta, ang ilang pag-uyon sa 
walay duhaduha nabalhin ug nahimong masuk-anon.-Amos 1:3-15; 2:1-
16

Sa tulo ka mga panan-awon, gipakita sa Diyos kang Amos ang 
simbolikong resulta sa iyang paghukom sa Israel-usa ka hampak sa mga 
dulon nga magwagtang sa ilang pag-ani, usa ka kalayo nga magaut-ot 

Yabeng Bersikulo: 
“Unya mitubag si Amos, 

ug miingon kang Amasias: 
Ako dili manalagna, 

ni anak nga lalake sa 
manalagna ako; ako 

hinoon bakero, ug usa 
ka magaatiman sa mga 

kahoyng sicomoro: 
Ug gikuha ako ni 

Jehova gikan sa pagka-
magbalantay sa panon 

sa kahayupan, ug si 
Jehova miingon kanako: 

Lakaw, panagna sa akong 
katawohan nga Israel.” 

—Amos 7:14,15

Piniling Kasulatan:

Amos 7:7-17
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sa usa ka dako nga bahin sa yuta, ug sa katapusan usa ka hingpit nga 
pagkapukan nga girepresentar sa usa ka tunton nga magaputol kanila 
gikan sa pag-uyon sa Diyos. (Amos 7:1-9) Ang atong yabeng bersikulo 
naghisgot sa pagkamaunongon ug kaisog ni Amos sa dihang siya miingon, 
“Ang Ginoo miingon ngari kanako, Lakaw, panagna ngadto sa akong 
katawhan nga Israel.” Bisan ug ang iyang mensahe dili maayo, gibuhat  
gayud ni Amos ang gisugo sa Ginoo.

Angayang lang natong tapuson ang atong mga pagtulon-an sa 
paggamit sa Diyos sa pipila ka mga balaan aron managna batok sa Israel 
pinaagi sa pagkonsiderar ni Amos, kay atong makita ang kaamgiran sa 
iyang pagtawag kanato. Sama ni Amos, ang Diyos wala magtawag sa 
daghang maalam, gamhanan o halangdon sumala sa unod sa panahon sa 
Ebanghelyo, kondili ang mga buangbuang, huyang, ubos ug gitamay sa 
kalibutan.-I Cor. 1:26-29

Ang usa ka importante nga bahin sa propesiya ni Amos ang gikutlo 
ni Apostol Santiago diha sa konseho sa Jerusalem. Sa iyang paghisgot 
sa katapusang katuyoan sa Diyos sa pagluwas sa Israel ug sa tanang 
katawhan, siya miingon, “Human niini ako mobalik, ug magtukod pag-
usab sa tabernakulo ni David, nga nahulog; Ug pagatukoron ko pag-usab 
ang nangatumpag, ug pagapatindugon ko kini; Aron nga ang nahabilin sa 
mga tawo mangita sa Ginoo, ug ang tanang mga Gentil nga ginatawag sa 
akong ngalan, nagaingon si Jehova, nga nagabuhat sa tanan niining mga 
butanga.”- Buhat 15:16,17; Amos 9:11,12

Bisan ang limitado nga espirituhanong katumanan niini nga panagna 
nahitabo sa panahon karon sa Ebanghelyo, kita karon nagpuyo haduol 
sa panahon nga kini hingpit na nga mahitabo. Ang pagtukod pag-usab sa 
“tabernakulo ni David” nagsimbolo sa pagtukod sa gisaad nga gingharian 
sa Diyos dinhi sa yuta, ubos sa pagmando sa labaw nga David, si Kristo 
ug ang iyang simbahan. Ubos sa kahikayan sa gingharian, ang “nahibilin 
sa mga tawo,” tanan nga mga Judio ug mga Hentil, pagahatagan og 
oportunidad sa “pagpangita sa Ginoo.” Magmalig-on kita sa atong 
pagkatinawag sa pagsangyaw nianang mahimayaon nga umaabut 
nga gingharian.        ■




