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A 
ng kakulang sa kalinaw ug seguridad 
sa kalibutan karon dili lamang 
taliwala sa mga nasud. Adunay 
nagkalain-laing panagbangi tali sa 

mga indibidwal, negosyo, espesyal nga interes 
sa mga grupo, partido sa politika, mga 
relihiyon, ug mga ideolohiya sa daghang 
matang. Apan, ang kinatibuk-an nga 
panagsumpaki nga anaa sa kalibutan anaa sa 
taliwala sa Diyos ug sa tawo. Kini nga dili 
pagsinabtanay tali sa tawo ug sa iyang 
Magbubuhat kinahanglan mapasig-uli sa dili pa 
ang bisan unsang mga panagbangi taliwala sa 
katawhan makaangkon ug makatagbaw ug 
molungtad nga kasulbaran. Gawas sa tanan nga 
pakigbisog taliwala sa mga nasud ug katawhan, 

adunay daghan nga mga panagsangka sa atong kaugalingong mga 
hunahuna. Kini kinahanglan usab nga mabuntog sa dili pa maangkon ang 
tinuod nga kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing. Ang maong kalinaw 
gipasikad diha sa kasigurohan nga ang atong Langitnong Amahan 
miuyon sa atong mga hunahuna ug mga lihok, nag-atiman kanato, ug 
nagpatigbabaw sa tanan natong mga kasinatian alang sa atong labing 
maayo nga kaayohan. 

 
Ang Ebanghelyo ni Kristo usa ka mensahe sa kalinaw ug maayong 

kabubut-on, ingon nga gipahibalo sa mga anghel ngadto sa mga 
magbalantay sa milabay nga duha ka libo ka tuig sa panahon sa 
pagkatawo ni Jesus. (Lucas 2:10,14) Apan, adunay daghang mga 
kahulugan sa pulong nga kalinaw. Siyempre, ang una natong 
mahunahunaan, sa walay duhaduha, mao ang paghunong sa armadong 
panagbangi tali sa mga nasud ug katawhan. Ang kalinaw usab 
nagpasabot sa kalinaw sa hunahuna, pagpahulay ug seguridad, 
panaghiusa ug pag uyon. Una ug labaw sa tanan, ang kalinaw nagpasabot 
sa pagpasig-uli uban sa Diyos, nga mahimo lamang pinaagi sa 
“pagkahiusa” uban kaniya. 

 
Halos tanan nga mga tawo nagtinguha nga makabaton ug kalinaw sa 

“Niadtong adlawa kining 
alawitona pagaawiton.... Ka-
mi adunay usa ka malig-on 
nga ciudad; ang kaluwasan 
maoy iyang igabutang nga 
mga kuta ug ang mga 
salipdanan. Buksi ninyo ang 
mga ganghaan aron ang 
matarung nga nasud nga 
nagabaton ug pagtoo makas-
ulod. Pagabantayan mo siya 
diha sa pakigdait nga hingpit, 
kansang hunahuna sa 
kanunay anaa kanimo; 
tungod kay siya nagasalig 
kanimo.” 

—Isaias 26:1-3 
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kasingkasing ug hunahuna, apan diyutay lamang ang nahibalo kung 
unsaon kini nga makab-ot sa hustong paagi. Daghan ang naningkamot 
nga makakab-ot sa bahandi, gahum, o kabantog, sa pagtoo nga pinaagi 
niini sila makakaplag ug kalinaw, aron lamang mahibal-an nga kini 
kadaghanan niini wala na. Kon ang tawo nakahibalo man niini o wala, 
ang kagubot ug ang usa ka gubot nga espiritu sa pagkatinood tungod kini 
sa kakulang sa pakig-uban sa Diyos. Walay usa nga makabaton sa tinuod 
nga kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing nga walay suod nga pakig-
uban sa iyang Magbubuhat. 

 
Maayo na lang, ang Kasulatan nagtudlo nga sa takdang panahon sa 

Diyos ang kalinaw magaabot sa kalibutan. Ang mga gubat ug 
panagbingkil sa matag matang taliwala sa katawhan mohunong. 
Hinumdoman nato, bisan pa, nga ang dugay na nga gisaad nga kalinaw 
sa Diyos sa kalibutan mahimong moabut, sa kinatibuk-ang kahulugan, 
pinaagi lamang sa pagpasig-uli sa katawhan ngadto Kaniya. Sa 
pagkatinuod, kini pagabuhaton pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. 
Siya ang tinuod nga “Prinsipe sa Kalinaw.” - Isa. 9:6,7; Lucas 1:79  

  
NATAWO UBOS SA SALA 

Sa pagkatawo, kita “gipahiuyon sa kadautan” ug gipanamkon “sa 
sala.” (Salmo 51:5) Gikinahanglan nato ang pagpasig-uli sa Diyos, ug 
gikinahanglan ang usa ka Manluluwas. (Roma 5:10) Pinaagi lamang sa 
pagdawat sa halad sa paglukat ni Jesus ingon nga paagi sa atong 
kaluwasan nga atong makita ang dalan balik sa Diyos. Dugang pa, 
pinaagi lamang sa pagpalambo sa kinaiya ni Kristo nga sama sa 
pagkamaayo, kalooy, ug gugma, ang si bisan kinsa mahimong 
makabaton sa hingpit ug malungtarong relasyon sa kalinaw uban sa 
Diyos.-Filipos 2:1-5; Roma. 15: 1,2,5,6; Efe. 5: 1,2 

 
Ang tinuod nga kalinaw dili makab-ot samtang kita nahimulag sa 

Diyos. Makit-an lamang kini sa pakigsandurot uban kaniya. 
Nagkinahanglan kini nga buhian gikan sa pagkondenar sa sala, ug pag-
ambit sa gipanalanginan nga mga benepisyo sa kaluwasan. Pinaagi sa 
pagtubos sa buhat ni Jesu-Kristo nga atong Ginoo, kinahanglan una kita 
nga mahimong matarong uban sa Diyos. Sa ingon kita adunay pakig-
uban kaniya, ug ang resulta nga kalinaw, seguridad ug tinuod nga 
kalipay. Pinaagi lamang sa maong panag-uli nga ang kalinaw nga nawala 
sa tawo didto sa Eden mapasig-uli. Sama sa gipahayag sa manalagna, 
“Walay kalinaw, nagaingon si Jehova, ngadto sa dautan [kadtong sad-an 
sa sala].” - Isaias 48:22  
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BUNGBUNG NGA NAGBAHINBAHIN NAGUBA 
Sa tibuok nga kasaysayan, ang katawhan nagtukod ug literal nga mga 

paril alang sa katuyoan sa paghatag ug kalinaw ug kasegurohan sa mga 
lungsuranon sa mga syudad, nasud, ug dagkong mga imperyo. Bisan 
karon, daghang panaghisgutan ang nahitabo sa nasud mahitungod sa 
pagtukod sa usa ka kuta tali sa Estados Unidos ug Mexico. Ang 
gipahayag nga katuyoan sa usa ka dakong proyekto mao ang 
pagpanalipod sa mga lumulupyo sa atong nasud pinaagi sa pagpugong sa 
dili maayong mga kriminal nga mga elemento gikan sa pagsulod sa atong 
mga utlanan gikan sa habagatan. Apan, kon ang nangaging kasaysayan 
usa ka timailhan, ang maong mga paningkamot, sa dugay nga panahon, 
walay kapuslanan. Hapit matag literal nga bongbong nga natukod sa 
kasaysayan sa tawo, sa kadugayan nalaglag, o nangabungkag sa 
hilabihan, sa ingon nga kini nahimo nga nagun-ob, o nawala sa hingpit. 

 
Ang Diyos, kita nagtuo, nagpalihok sa nagkalainlain nga kahikayan. Si 

Apostol Pablo misulat, “Diha kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto 
nahilayo nahiduol pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong 
pakigdait, nga naghimo sa duruha ug usa, nga maoy nagguba sa 
bungbung nga nakapabulag, ... Sa pagbungkag sa iyang unod ang 
pagdumot, ... aron sa paghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka bag-ong 
tawo, sa ingon naghimo sa kalinaw; Ug aron nga siya makig-uli sa Diyos 
sa usa ka lawas pinaagi sa krus, nga nagpatay sa pagdumot pinaagi niini: 
Ug miabot ug misangyaw sa kalinaw nganha kanimo.”- Efesos 2:13-17 

 
  Ang mga pulong nga “bungbong nga nagpabulag” nga gihisgotan ni 

Pablo  niini nga tudling adunay duha ka kahulugan. Una, nagasulti kini sa 
“bungbung nga nagbulag” sa mga Judio ug Gentil sulod sa hataas nga 
panahon. Ang Diyos nakiglambigit lamang sa Israel sa daghang mga 
siglo, nga naghatag kanila sa iyang mga pabor ug mga panalangin. Atol 
niini nga panahon, ang mga Gentil giisip nga “mga langyaw” gikan sa 
espesyal nga pag-atiman sa Diyos. Si Pablo, hinoon, nag-ingon nga 
pinaagi sa “dugo ni Kristo,” ang mga Judio ug mga Gentil mapasig-uli 
ngadto sa Diyos. “Diha kang Kristo Jesus” ang “bungbong nga 
nagpabulag” karon “nabuak,” nga nagbulag niining duha ka grupo. 

Sa mas dako nga pagsabut, ang usa ka “bungbong sa pagbahin” ang 
naglungtad tali sa Diyos ug sa tanang katawhan sukad sa pagkapukan sa 
atong unang mga ginikanan ngadto sa sala. Kini nga kuta nagpahimulag 
sa Diyos gikan sa parehong mga Judio ug mga Hentil-nga mao, gikan sa 
tanan nga katawhan, walay sapayan sa nasyonalidad, relihiyon, o bisan 
unsang mga kalahian. “Ang tanan nakasala, ug nawad-an sa himaya sa 
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Diyos.” (Roma 3:23) Kini nga paril, usab, nabungkag pinaagi sa dugo ni 
Kristo, ug maghatag sa katawhan sa oportunidad nga mapasig-uli balik 
sa Diyos sa iyang umaabot nga gingharian sa kalibutan, diin gitudlo ni 
Jesus nga atong iampo. (Mateo 6:10) Niining paagiha, paghinapos ni 
Pablo, si Jesus “mianhi ug nagsangyaw sa kalinaw.” 

 
BUNGBUNG SA KALUWASAN 

Sukwahi sa "bungbong sa pagbahinbahin" tali sa Dios ug sa tawo nga 
gibungkag ni Cristo, ang atong pangbukas nga teksto naggamit niini nga 
metapora sa lahi nga paagi. Dinhi si Propeta Isaias nag-ingon nga ang 
"kaluwasan" gipahimutang na sa Dios "alang sa mga bongbong ug mga 
salipdanan." Kini dili usa ka paril sa panagbulag, apan usa ka paril nga 
kusog ug panalipod. Ang kaluwasan usa ka bungbong nga gitukod sa 
Dios, dili matukib ni Satanas ug sa iyang malimbungon nga mga 
pamaagi ug panglimbong. Ang mga bongbong sa kaluwasan sa Dios dili 
alang sa pagtuman sa bisan unsang nasod o katawhan, kay ang propeta 
nag-ingon, "Buksi ninyo ang mga ganghaan." 

 
Ingon nga si Jesus mao ang pinili nga instrumento sa DiRos aron sa 

paglumpag sa bungbong sa pagbahinbahin tali sa iyang kaugalingon ug 
sa katawhan, siya usab ang nagdala sa oportunidad alang sa kaluwasan 
sa tawo, nga nagtukod niini ingon nga usa ka “bungbong,” sa pagsulti, 
alang sa walay katapusan nga panalangin sa tawo . Sa umaabot nga 
gingharian sa Diyos sa pagkamatarung, ang katawhan dili lamang 
makadawat sa dihadihang mga kaayohan sa kaluwasan-ang 
pagpahigawas gikan sa pagkahinukman ni Adan-apan usab pagatudloan 
ug makat-on sa mga balaod sa Diyos ug mahigugmaon nga kinaiya. Ang 
tanan kinsa, sa ilang mga binuhatan ingon man usab sa ilang 
kasingkasing, nahisubay sa pagkamatarung, sumala sa gisulti sa propeta, 
“mosulod” ngadto sa “lig-on nga siyudad” sa Diyos, ug pagatipigan sa 
“hingpit nga kalinaw” sa kahangturan. 

 
Sa ingon nakita nato nga samtang ang katawhan nagpadayon sa ilang 

paningkamot sa pagtukod sa mga bungbong sa panagbulag, sa literal ug 
mahulagwayon, tali sa ilang kaugalingon ug sa ilang isigkatawo, aron 
mahuptan ang temporaryo nga kalinaw ug seguridad, ang pamaagi sa 
Diyos lahi. Iyang gibungkag sa kahangturan, pinaagi ni Jesus, ang mga 
paril nga nagbahinbahin tali sa katawhan ingon man sa paril nga 
nagbulag sa tanang katawhan gikan kaniya tungod sa sala. Sa samang 
higayon, ang Diyos nagatukod sa mga paril sa kaluwasan, lig-on ug 
walay katapusan, diin ang tanan adunay oportunidad sa pagsulod, 
pinaagi sa pagpalihok sa iyang gingharian, ubos sa pagdumala ni Kristo. 
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Pinaagi lamang niini ang tinuod ug malungtarong kalinaw, maayong 
kabubut-on, ug seguridad makab-ot. 

 
ANG KALINAW SA DIYOS 

Ang laing mahinungdanon nga aspeto sa kalinaw mao ang personal, 
sulod nga kalinaw, diin ang tanan nagtinguha nga maangkon, apan lisud 
kaayo ug daw dili makab-ot sa atong karon nga nagkagubot ug dili 
matino nga kalibutan. Ang uban gainom ug mga pildoras pampatulog 
aron makapahulay sa gabii, ug ang pampakalma para makapahulay sa 
adlaw. Ang uban gainom ug mas isog nga mga tambal, diin daghan ang 
naadik, aron lamang mabuhi gikan sa usa ka adlaw hangtud sa sunod. Sa 
pagkatinuod, ang kalibutan karon adunay kasamok, kakulba, tensyon, 
kasaypanan, ug kalibog. Hinoon, ang atong pagtagad dili ang kalinaw 
nga tingali gikan sa mga pills, tranquilizers, o drugas. Ang tinuod ug 
walay katapusan nga kalinaw sa hunahuna dili mahimong gikan niini. 

 
Ang uban nagtinguha sa kalinaw sa kahiladman sa mga kalibutanong 

puli, sama sa kasarang sa kaugalingon, pagkalambigit sa negosyo, o sa 
nagkalainlain nga pagpamalandong. Hinunoa, ang matag usa nahibal-an 
nga ang malungtarong kalinaw dili maangkon sa maong mga kapuli. 
Ang kalinaw sa Diyos nagagikan sa pagkahibalo ug pagsalig sa atong 
Langitnong Amahan. Ang usa ka maayo nga doktor nasayud nga ang 
malinawon nga kinaiya sa hunahuna mas maayo kay sa tanan niyang 
mga pildoras. Ang malinawon nga kinaiya maayo alang sa pisikal nga 
panglawas ug alang usab sa espirituhanon nga kahimsog. Husto tingali 
nga kita mangutana, nan: Unsaon nato pagkab-ot sa personal, 
kinahiladmang kalinaw-ang kalinaw sa Diyos--sa makalibog ug puno sa 
kahadlok nga kalibutan nga atong gipuy-an karon? 

 
Giisip na nato nga ang tanang katawhan, ilalum sa matarung nga 

paghari ni Kristo sa gingharian sa Diyos, adunay oportunidad nga makab
-ot ang hingpit ug malungtarong kalinaw ug seguridad ubos sa maong 
mga kahikayan. Sa pagkakaron, hinoon, ang sulod nga “kalinaw sa 
Diyos” limitado niadtong kinsa, pinaagi sa pagtoo, nagtugyan sa ilang 
mga kinabuhi sa hingpit nga pagtugyan sa pagbuhat sa kabubut-on sa 
Langitnong Amahan. Gipakita sa Diyos ang iyang pagdawat niini 
pinaagi sa paghatag kanila sa gahum ug impluwensya sa iyang Balaang 
Espiritu. Ang usa sa mga ebidensya niining pagpanganak mao ang sulod 
nga “bunga” sa kalinaw. “Ang bunga sa Espiritu gugma, kalipay, 
kalinaw.” - Gal. 5:22 

 
Samtang atong gitugutan ang Balaang Espiritu sa Diyos nga magmando 
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sa atong mga kinabuhi, kita nagatubo sa kadagaya sa kalinaw. Kini nga 
kalinaw sa Diyos wala magdepende sa mga pagbati ug kahimtang. Ang 
pundasyon niini mao ang pagkahibalo sa walay katapusang katuyoan sa 
Diyos ingon nga gipadayag sa iyang Pulong. Pinaagi sa atong pagsabut 
sa plano sa Diyos, nahibalo kita sa iyang gugma ug pagkamaayo. 
Pinaagi sa pagtoo sa iyang hingpit nga pagkakasaligan, mahimo natong 
maangkon ang saad nga mahimo natong ibutang ang tanan natong 
kabalaka kaniya, tungod kay siya ang nag-atiman kanato.-I Hari 8:56; I 
Pedro 5:7 

 
WALA MAGSALIG A MAAYONG KAPALARAN 

Ang kalinaw sa Diyos wala magdepende sa pahiyom sa maayong 
kapalaran, ni kini nagsalig sa pisikal nga panglawas, o sa pakighigala sa 
uban. Dili nato gusto 6nga pagamenusan ang mga maayong butang nga 
material- kini mga bililhon ug mapuslanon. Bisan pa, ang kalinaw sa 
Diyos wala magdepende kanila. Nahibal-an nato kini tungod kay nakita 
nato ang kalinaw sa Diyos nga nagpabilin sa kakabus, dili maayo nga 
panglawas, sa dihang gibiyaan sa mga higala, ug gani ang  uban  
“naglakaw sa walog sa anino sa kamatayon.” – Salmo 23:4 

 
Ang gipahinungod nga anak sa Diyos kinahanglan adunay pagbati sa 

kasegurohan. Ang kalinaw sa Diyos naghatag niini. Ingon nga ang usa 
ka bata mobatig kasegurohan sa katakos sa iyang mga ginikanan sa pag-
amuma ug pagpanalipod kaniya, mao nga kita usab adunay seguridad sa 
pagkahibalo: “Ang tanan nga mga butang magtinabangay alang sa 
kaayohan ngadto kanila nga nahigugma sa Diyos, kanila nga gitawag 
sumala sa iyang katuyoan . ... Kon ang Diyos alang kanato, kinsa ang 
mahimong batok kanato?”- Roma. 8:28,31 

 
Si Pablo nag-awhag, “Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo; usbon 

ko ang pag-ingon, Pagkalipay kamo. Ang inyong pagkamapailubon 
ipaila ninyo sa tanang mga tawo. Ang Ginoo haduol na. Ayaw kamo 
pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, hinonoa sa tanang 
butang ipahibalo ninyo sa Diyos ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-
ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa 
Dios, nga lapaw sa tanang pagpanabut, magabantay sa inyong mga 
kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo Jesus.”- 
Filipos 4:4-7 

Dinhi gipaila sa apostol ang daghang mga butang nga may kalabutan sa 
kalinaw sa Diyos. Una, siya nag-ingon nga “magmaya.”" Ang ingon 
niana nga kinaiya nag-andam kanato nga magmalinawon sa kahiladman. 
Pagbaton ug “pagkamapailobon” siya nagpadayon. Ang pulong nga 
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gihubad nga “pagkamapailobon” adunay ideya sa kalumo ug kaayo. 
Pinaagi sa pagpasundayag niini nga matang sa kinaiya ngadto sa uban, 
kita makaangkon ug kalinaw sa kahiladman. “Pag-amping,” o ayaw 
pagkabalaka, ang apostol midugang, apan gamita ang pag-ampo aron 
ipresentar ang imong mga kabalaka ngadto sa Diyos. Unsa nga kalinaw 
sa hunahuna ang mahatag kanato sa pagtugyan sa atong mga palas-anon 
sa atubangan sa atong labing maalamon ug mahigugmaon nga 
Langitnong Amahan! 
GISAAD NI JESUS 

Paul makes it clear that this peace of God passes all human 
understanding, all human reasoning, in its power on our behalf. Jesus 
promised us this same peace. It is the peace that sustained him in his 
hours of need. He said, “Peace I leave with you, my peace I give unto 
you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be 
troubled, neither let it be afraid. … These things I have spoken unto you, 
that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: 
but be of good cheer; I have overcome the world.”—John 14:27; 16:33 
Giklaro ni Pablo nga kini nga kalinaw sa Dios nagpasa sa tanang 
tawhanong pagsabut, sa tanang pangatarungan sa tawo, sa gahum niini 
alang kanato. Si Jesus nagsaad kanato niining sama nga kalinaw. Kini 
ang kalinaw nga nakapalig-on kaniya sa iyang oras sa panginahanglan. 
Siya miingon, "Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang 
akong kalinaw: dili sama sa hinatag sa kalibutan, gihatag ko kini 
kaninyo. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni 
magtalaw. ... Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton 
kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan 
sumalig kamo; Gidaug ko ang kalibutan. "- Juan 14:27; 16:33 

Kini mao ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tawhanong pagsabot. Ang 
Diyos kanunay'ng malinawon, dili matandog. Dili nato mahanduraw nga 
lain siya. Gisaad niya kining sama nga kalinaw ug pahulay alang kanato, 
kon kita mohunong sa atong mga buhat ug motugyan sa iyang kabubut-
on alang kanato. Atong dawaton kini, sa pagtuo. Kini ang kalinaw sa 
Diyos tungod kay siya lamang ang  makahatag niini, pinaagi ni Hesu 
Kristo nga atong Ginoo ug pinaagi sa gahum ug impluwensya sa iyang 
Balaang Espiritu. 

 
ASA ANG ATONG PAGSALIG 

Kasagaran niining panahon sa materyalismo, ang mga tawo nagbutang 
sa ilang pagsalig sa mga butang nga may lumalabay nga kinaiyahan. 
Ang uban nagbutang sa ilang pagsalig sa mga tawo, nga usahay mas 
maayo, apan kini dili igo. Kinahanglan natong ibutang ang atong 
pagsalig sa Diyos. Pinaagi sa pagtoo, kinahanglan gayud nga kita 
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makasulti, sama sa gibuhat ni Jesus, “Dili ang akong pagbuot, kondili 
ang imo.” (Lucas 22:42) Sa walay pagduha-duha, sa bukid sa pagkausab 
sa panagway, sa dihang nadungog sa Magtutudlo ang Amahan, “Kini ang 
akong pinalanggang Anak, nga nahimuot kanako,” siya mibati nga 
luwas. (Mateo 17:1-5) Kini nga mga pulong nakahatag kaniya og kalig-
on sa ulahing mga adlaw sa grabe nga pagsulay. Si Pedro, Santiago ug 
Juan usab mibati nga suod kaayo sa Diyos didto sa bukid. Napuno sila sa 
kalipay. Sila mibati nga luwas, ug adunay dakong kalinaw. Adunay mga 
panahon nga kita usab mobati nga duol sa Amahan. Himoa ang matag 
adlaw nga usa ka espesyal nga panahon nga sama niini alang kanato, kay 
kon kita nagpuyo duol kaniya, sama sa gipahayag sa mga pulong sa 
himno, “Walay unos nga makapakurog sa atong kalinaw sa kahiladman.” 

 
Nasayod kita nga posible nato nga matagamtam kini nga kalinaw. 

Nabatian nato ang testimonya sa mga nag-antos sa pagkawala sa ilang 
panglawas, o pagkamatay sa usa kamiyembro sa pamilya, o kon 
nakaagom sa uban pa nga grabe nga pagsulay sa pagtuo, apan nakabaton 
sa kalinaw sa Diyos sa ilang kasingkasing sa tibook nilang naagiha. 
Natun-an nila ang sekreto sa kalinaw. Sila nagpuyo duol sa Diyos, ug 
ang Diyos duol kanila. Ang iyang walay kinutuban nga gahum, labaw sa 
tawhanong pagsabut, naghatag kanila'g kalinaw sa pagkaamgo nga siya 
nahibalo, nahigugma, ug nagpakabana. Niadtong adunay kasegurohan, 
ang kasakit ug kalinaw mahimong magkahiusa. 

 
Ang “mga bungbong sa kaluwasan” alang sa mahangturong kaayohan 

sa tawo, ug nagdala sa walay kataposang kalinaw sa tanan nga andam ug 
masulundon sa gingharian sa Diyos. Alang sa gihalad nga mga anak sa 
Diyos sa karon nga panahon, atong batonan ang kalinaw sa Diyos ingon 
nga atong kuta ug kuta sa tanan nga mga panahon. Hinaut nga 
hinumduman usab nato kanunay nga ang tinubdan sa atong kalinaw, ug 
kana sa kalibutan sa gingharian, mao ang makatubos nga dugo sa atong 
Ginoo ug Manluluwas, si Kristo Jesus. “Nga nakahimo sa kalinaw 
pinaagi sa dugo sa iyang krus, pinaagi kaniya aron sa pagpasig-uli sa 
tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon; ... bisan kini nga mga 
butang sa yuta, o mga butang sa langit. Ug ikaw, ... siya nagpasig-uli 
diha sa lawas sa iyang unod pinaagi sa kamatayon, aron sa pagpadayag 
kanimo nga balaan ug dili masaway ug dili mabadlong diha  sa iyang 

panan-aw.”- Colosas 1:20-22 
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Ang mga artikulo sa kasabutan taliwala sa tawo 
sagad nga gibugkos, o gikumpirma, sa usa o da-
ghan nga mga paagi, aro nga ang mga pakigsaad 
mahimo nga mas pormal, ug sigurado ang 
paghimo niini, alang sa katagbawan sa duha ka 
partido. Si Pablo, sa dihang naghisgot sa pakig-
saad sa Diyos nga gibuhat uban kang Abraham, 
naghulagway niini nga prinsipyo pinaagi sa pag-
sulti nga “aron ipakita sa mga manununod sa 
saad ang pagkadili mabalhinon sa iyang tam-
bag,” gipamatud-an sa Diyos ang pakigsaad 
“pinaagi sa usa ka panumpa.” (Hebreohanon 
6:17) Mahitungod niadtong gidapit sa Diyos nga 
mahimong iyang katawhan, kita adunay saad 

nga “ang patukoranan sa Diyos mobarog nga sigurado, nga kini adunay si-
lyo, Ang Ginoo nakaila kanila nga iyaha.” - II Tim. 2:19 

 
Ang pakigsaad sa atong leksyon gihatag human sa Lunop. Ang Diyos mi-

ingon kang Noe nga siya naghimo niini “tali kanako ug kanimo ug sa tanang 
matang buhing linalang; ug ang mga tubig dili na mahimo nga usa ka baha 
nga maglaglag sa tanan nga unod.”(Gen. 9:15) Ang selyo niini nga pakigsaad 
mao ang pinaagi sa usa ka balangaw, usa ka butang nga lagmit wala pa 
makita ni Noe kaniadto. Ang atong yabeng bersikulo nagpunting nga ang 
balangaw, nga makita sa mata sa tawo, mao ang pagkumpirma niining im-
portante nga saad. Ang balikbalik nga mga kasegurohan niini gihatag sa 
nagpalibot nga konteksto. “Ug miingon ang Diyos, Kini mao ang timaan sa 
saad nga akong pagabuhaton: Ibutang ko ang akong balangaw diha sa pan-
ganod. ... Ug mahitabo nga sa diha nga pagapaanhion ko ang dag-um sa iba-
baw sa yuta, nga ang balangaw makita sa panganod, ug pagahinumduman ko 
ang akong saad.”- bersikulo 12-15 

 
Ang usa ka balangaw mahimong makita diha sa mga panganod kung ang 

ulan lagmit mahitabo sa dili madugay sa usa ka dapit. Mahimo usab kini 
mobalik human sa ulan ug mobalhin sa laing dapit. Sa duha nga mga kaso, 
ang balangaw nagsilbing selyo sa saad sa Diyos nga dili na niya paga-
laglagon ang tanan nga unod pinaagi sa usa ka baha sa katubigan. Sa diha 
nga ang mga panganod labing baga ug labing mangitngit, ang labi ka hayag 
nga balangaw makita sa atong panan-aw. Niining mga yano nga mga 
paghulagway sa kinaiyahan, ang Diyos naghatag kanato sa mga kasiguruhan 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Septyembre 3, 2017 

 

Ang Balangaw nga Pakigsaad 

Yabeng Bersikulo: “Ug 
ang balangaw anha sa 
panganod; ug pagatan-
awon ko kini aron mahi-
numduman ko ang saad 
nga dayon sa taliwala sa 
Dios ug sa tanan nga 
binuhat nga buhi sa 
tanang unod nga anaa sa 
ibabaw sayuta.” 

—Genesis 9:16 

Piniling Kasulatan: 
Genesis 8:20-22; 9:8-17 
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sa iyang nagapadayon nga mga saad. Sa pagkatinuod, siya ang “Amahan sa 
mga kaluoy, ug ang Diyos sa tanang paghupay.” - II Corinto 1:3 

 
Aron makit-an ang usa ka balangaw, usa ka bahin sa kalangitan kinahang-

lan nga tin-aw ug maanindot, nga nagpakita nga ang mga panganod ug ulan 
limitado, ug dili mosobra sa kalangitan. Sa pagkatinuod, ang balangaw 
mahitabo pinaagi sa pagbag-o ug pagpatibulaag sa kahayag sa adlaw pinaagi 
sa ulan o uban pang mga tinulo sa tubig sa atmospera. Ang koneksyon tali sa 
adlaw, ang balangaw ug ang mga panganod nag-ilustrar sa himaya ug 
kahalangdon sa Diyos ug sa iyang Anak, si Kristo Jesus. Ang trono sa Diyos 
gihulagway nga adunay balangaw nga naglibot niini. (Pinadayag 4:3) Ang 
gihimaya nga Kristo  mao ang gihisgutan nga “ Adlaw sa pagka-
matarung.” (Mal 4:2) Giingon usab nga siya “nasul-uban sa usa ka pan-
ganod: ug usa ka balangaw ... diha sa iyang ulo, nag-atubang ... sama sa 
adlaw”- Pinadayag 10:1 

 
Ang balangaw nibawog paingon sa itaas, dili sa yuta, nga nag-ilustrar nga 

ang Diyos mao ang awtor niini, dili ang tawo. Gidisenyo nga kahibulongan, 
kini nagsilbing haom nga simbolo sa kalooy sa Diyos bisan sa panahon sa 
grabe nga paghukom. “Samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay 
alang kanato.” (Roma 5:8) Busa, samtang ang Diyos nagtan-aw sa balangaw 
agig paghinumdom sa iyang pakigsaad, maghinumdom usab kita uban ang 
pagtoo ug pasalamat , “Ang yuta magapabilin sa gihapon.” - Eccles. 1:4  

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA           
Leksyon Para sa Septyembre 10, 2017 

 

Pakigsaad sa Pagtuli  

Sa atong pagsabut sa pakigsaad sa pagtuli, ang 
Kasulatan nag-ingon nga gisugo kini dili lamang 
kang Abraham ug sa iyang binhi, kondili sa tan-
an niyang mga sulugoon, ug sa tanan nga mga 
anak nga lalaki nga natawo diha sa iyang pan-
imalay. Ang mga sulugoon nga lalaki nga gipalit 
gikan sa mga langyaw kinahanglan tulion usab. 
Diha sa iyang kapasidad ingon nga usa ka ama-
han ug usa ka agalon, si Abraham gihatagan sa 
responsibilidad sa pagdumala niini nga tu-
lumanon, ug kini pagasundon sa mga sunod nga 
kaliwatan.-Gen. 17:12,13 
 

Yabeng Bersikulo: “Kini 
mao ang akong pakig-
saad, nga pagabantayan 
ninyo sa taliwala kanako 
ug kanimo ug sa imong 
kaliwatan nga ulahi kani-
mo: Pagacircuncidahan 
ang tanan nga lalake sa 
taliwala ninyo.” 
                   Genesis 17:10 

Piniling Kasulatan: 
Genesis 17:9-14 
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Sa kinatibuk-an nga paagi, ang pagtuli nagsilbing usa ka ilustrasyon sa 
panginahanglan sa tawo sa pagsalikway sa makasasalang mga paagi sa lawas 
nga napanunod gikan sa atong Amahang Adan. Ang katumanan niini gipa-
higayon pinaagi sa plano sa Diyos alang sa kaluwasan sa tawo, nasentro 
kang Jesus. Siya ang espirituhanong katumanan sa binhi nga gisaad kang 
Abraham. (Gen. 22:18; 28:14; Gal 3:16) Bisan natawo sa usa ka babaye, ug 
gituli sumala sa gikinahanglan sa Balaod sa Hudiyo, si Jesus anak sa iyang 
Langitnong Amahan. Tungod niini, siya “balaan, walay kadaot, walay bu-
ling, nahimulag sa mga makasasala.” (Hebreohanon 7:26) Pinaagi sa pag-
mintinar niining kahingpitan, bisan taliwala sa napuno sa sala nga kalibutan 
nga naglibot kaniya, iyang gipakita nga ang tinuod nga pagbulag gikan sa 
sala dili matuman pinaagi sa tawhanong pagtuli, kondili pinaagi sa pagtuli sa 
kinaiya.   

 
Ang pagpatuli maoy usa ka pagpahinumdom kanato nga, bisan isip mga 

sumusunod ni Kristo, kitang tanan “gipahiluna sa kadautan,” ug gipanamkon 
“sa sala,” gikan sa pagkahimugso. (Ps 51:5) Gikinahanglan nato ang 
paghinlo, pagbag-o, ug paghimo sa “tanang butang ... nga bag-o.” ( Hebreo-
hanon 10:22; Tito 3:5; II Corinto 5:17) Pinaagi lamang nii probisyon nga 
gihatag sa Diyos pinaagi sa iyang Anak, makalaum kita nga makakab-ot sa 
kalampusan sa pagtuli sa atong kinaiya. 

 
 Ang espirituhanong pagtuli sa atong kinaiya magsugod sa kinahiladman 

nga mga panukmod ug sentimento sa kasingkasing. Ang mga Israelita gisul-
tihan, “Ang Ginoo nga inyong Diyos magatuli sa inyong kasingkas-
ing.” (Deuteronomio 30: 6) Unsa pa kaha kini sa mga sumusunod ni Kristo. 
Gipahinumdoman kita ni Pablo niini sa iyang mga pulong ngadto sa mga 
kaigsoonan sa Corinto, diin iyang gidayeg sila tungod sa kinaiya sa ilang 
kasingkasing. “Kamo mao ang among sulat, gisulat sa among mga kasing-
kasing, nahibal-an ug gibasa sa tanang mga tawo; Nga ginapadayag nga ka-
mo mao ang sulat ni Kristo, nga among gialagaran, nga sinulat dili sa tinta 
kondili sa Espiritu sa buhi nga Diyos, dili sa mga papan nga bato kondili sa 
mga papan sa kasingkasing sa tawo.”- II Cor. 3:2,3 

 
Ingon nga ang atong kasingkasing natuli na, kinahanglan usab kita nga 

magputol, o magbulag sa atong kaugalingon, gikan sa unod-ang tumong ni-
ini, paglaum ug mga tinguha. Ang atong tumong mao ang pagtuman niining 
mga pulonga: “Isalikway ang daan nga tawo uban  sa iyang mga buhat;” ug 
“Ayaw pagpahiuyon sa kalibutan: apan mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o 
sa inyong hunahuna, aron inyong mapamatud-an kon unsay maayo, ug dala-
waton, ug hingpit, diha sa kabubut-on sa Diyos.”- Colosas 3:9; Roma. 12:2 
Ang pagtuli nagatudlo sa usa ka importante nga buluhaton nga makita matag 

adlaw sa atong kinabuhi. Gihimo sa Diyos ang iyang bahin pinaagi sa pa-

ghatag sa iyang anak, si Kristo Jesus, isip atong paagi sa kaluwasan, ug 
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pinaagi sa pagdumala sa inadlaw nga kasinatian nga pagtuli sa atong mga 

kinaiya. Ang atong bahin mao ang pagtan-aw ngadto sa Langitnong Amahan, 

ug ang hingpit nga panig-ingnan ni Jesus, nga masinugtanon ug masulundon 

diha sa ilang paggiya sa atong mga kinabuhi. Busa, hinaot natuman na 

kanato ang mga pulong, “si Kristo nga anaa kanimo, ang paglaum sa hima-

ya.” - Colosas 1:27  

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA            
Leksyon Para sa Septyembre 17, 2017 

 

Pagtuman sa Adlaw Igpapahulay 

Kon atong hunahunaon ang pagtamod o pag-
tuman sa adlaw nga igpapahulay, tingali sa 
sinugdan atong palandongon kini ingon nga 
usa ka adlaw sa pagpahulay gikan sa yutan-
ong paghago. (Exodo 20:10) Apan,  sa pagsusi 
sa daghan nga mga aspeto sa niini nga hilis-
gutan, atong makita nga adunay labi pa nga 
gipasabut niini kay sa usa ka adlaw sa tem-
poral nga pagpahulay matag semana. 
 
Sa atong pinili nga mga bersikulo, ang pag-
tuman sa Igpapahulay direktang konektado sa 
kabalaan ug pagkabalaan. Giingon kini nga 
“usa ka ilhanan ... nga ako ang GINOO nga 

nagbalaan kaninyo. Pagabantayan mo ang adlaw nga igpapahulay; ... kay 
kini balaan alang kanimo. ... Kini mao ang Adlawng Igpapahulay, balaan 
alang sa GINOO.”(Exodo 31:13-15) Giila kini sa ulahi nga “ang uban nga 
balaang igpapahulay ngadto sa Ginoo.”- Exodo 16:23 

  
Ang atong Yabeng Bersikulo nagaingon nga ang pagsaulog sa adlaw 

nga Igpapahulay maoy alang sa usa ka “walay katapusan nga pakigsaad.” 
Ang pulong gihubad nga “walay katapusan” mao ang Hebreo nga pulong 
nga olam, nga nagpasabut: kanunay, walay katapusan, o walay kata-
pusang panahon. Ang pagtuman sa Adlawng Igpapahulay, nga bahin sa 
kahikayan sa Balaodnon ni Moises, magpadayon nga ipatuman hangtud 
nga ang usa ka mas maayo nga balaod moabut pinaagi ni Kristo. (Hebreo 
8:5,6) Busa, sama sa ubang mga bahin sa balaod sa Israel, kini usa ka ani-
no sa mas dagko nga mga butang nga moabut--mas dako, mas kompleto, 
ug mahangturong pahulay.  

Yabeng Bersikulo: “Busa 
ang mga anak sa Israel 
managbantay sa adlaw 
nga igpapahulay, sa 
paglihi sa adlaw nga 
igpapahulay ngadto sa 
tanan niyang mga kali-
watan alang sa usa ka 
tugon nga walay kata-
pusan.” 
                     Exodo 31:16 

Piniling Kasulatan: 
Exodo 31:12-18 
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Ang kinaiya ug katuyoan sa Adlawng Igpapahulay, pinaagi sa kaugalin-
gong deklarasyon sa Diyos, nagpasidungog sa pagtuman niini nga pagai-
sipon nga usa ka butang nga bililhon kaayo alang sa matag Israelita. Kini 
usa ka “ilhanan” tali sa Diyos ug sa iyang katawhan nga, sama sa 
“mipahulay siya, ug nahugpong,” ang pagsunod sa iyang mga buhat sa 
paglalang, sila usab, pagahatagan sa sama nga oportunidad nga 
mapreserbar gikan sa mga paningkamot sa matag semana. (Exodo 31:17) 
Kini usa ka timaan sa daku nga pabor sa mga Israelita, ug usa ka ilhanan 
nga iyang gipili sila gikan sa tanang ubang mga tawo. Ang matinud-anon 
nga pagtuman sa Igpapahulay usa ka timailhan sa ilang pagkamasulundon 
ngadto kaniya. Kini magsilbi usab nga kanunay nga pahinumdom nga sila 
mahimong balaan, nahimulag gikan sa tanang ubang mga nasud, aron sa 
pag-alagad ug pagsimba sa Diyos. “Busa pagbalaan kamo, ug magbalaan 
kamo, kay ako si Jehova mao ang inyong Diyos. Ug pagabantayan ninyo 
ang akong kabalaoran, ug buhaton ninyo sila; ako mao si Jehova nga na-
gabalaan kaninyo.”- Lev. 20:7,8 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA          
Leksyon Para sa Septyembre 24, 2017 

 

Ang Bag-ong Kasingkasing ug Bag-ong 
Espirito 

Sa atong pagkonsiderar sa katawhan sa Diyos nga 
gihatagan sa usa ka “bag-ong kasingkasing” suma-
la sa gipahayag sa atong yabeng bersikulo, una 
natong nakita ang naunang bersikulo. Ang Diyos 
nag-ingon, “Dayon isablig ko kanimo ang limpyo 
nga tubig, ug mamahinlo ka.” (Ezequiel 36:25) 
Ang “Limpyo nga tubig” usa ka simbolo sa Kasu-
latan sa putli nga kamatuoran ug ang matarung nga 
impluwensya sa Langitnong Amahan. Ang pag-
tugyan sa Diyos sa mga panalangin ngadto sa 
iyang katawhan, ingon man usab sa tanang ka-
tawhan, kinahanglan magsugod sa paghinlo gikan 
sa sala ni Adan. “Walay matarung, dili, walay usa. 
... Kay ang tanan nakasala, ug nawad-an sa himaya 

sa Dios.”- Roma 3:10,23 
 
Tungod kay ang pagkamaayo sa Diyos sa pagkab-ot sa iyang napukan nga ta-

whanong binuhat, ang sala kinahanglan mabungkag ug malaglag. Ang mga 
kasinatian sa tawo nagtudlo nga ang sala dili lamang ang direkta nga hinungdan 
sa daghan sa iyang mga kasub-anan, apan kini usab adunay epekto sa pagbabag 

Yabeng Bersikulo: 

“Hatagan ko usab kamo sa 
usa ka bag-o nga kasingkas-
ing, ug ang usa ka bag-ong 
espiritu igabutang ko sa 
sulod ninyo; kuhaon ko ang 
batoon nga kasingkasing 
gikan sa inyong unod, ug 
hatagan ko kamo sa usa ka 
kasingkasing nga unod.”   
                Exequiel 36:26 

Piniling Kasulatan: 
Exequiel  36:22-36 
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sa iyang kasing-kasing, aron mamahimong bato. Ang ingon nga kahimtang nag-
pugong sa gugma sa Diyos sa pagpuyo sulod sa nahulog nga tawo. Bisan pa, ang 
plano sa Diyos, nga gipahayag sa propeta, nagkinahanglan sa paghinlo ug 
pagbalaan sa tanan nga andam ug masulundon sa iyang umaabot nga gingharian. 
Maglakip kini sa pag-ilis sa gibag-o ug batoon nga mga kasingkasing uban ang 
“kasingkasing nga may unod,” ug pagbutang sa “usa ka bag-ong espiritu” sa hu-
nahuna sa tawo.-Ezequiel 36:23-27 

 
Ang basihan sa saad sa Diyos sa usa ka bag-ong kasingkasing ug usa ka bag-

ong espiritu mao ang paglimpyo, ug ang Apostol Juan nagsulti kanato nga kini 
moabut lamang pinaagi ni Kristo. Siya miingon, “Ang dugo ni Jesu-Kristo nga 
iyang Anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Kong moingon kita, nga wala 
kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, ug walay kamatuoran dinhi 
kanato. Kon atong isugid ang atong mga sala, siya matinud-anon ug makata-
runganon nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato gikan 
sa tanan nga dili matarung.”(I John 1:7-9) Ang proseso sa paghinlo una, ug unya 
hatagan ug bag-ong kasingkasing ug usa ka bag-ong espiritu, nagpakita sa tuk-
mang han-ay. Ang nauna naghisgot sa pagtangtang sa sala nga napanunod kang 
Adan, ug ang naulahi naglakip sa paghatag sa usa ka bag-o nga oportunidad sa 
pagpalambo sa usa ka kasingkasing ug espiritu nga nahiuyon sa mga prinsipyo 
sa gugma ug pagkamatarung sa Diyos. 

 
Sa pag-una sa kalibutan, usa ka bag-ong kondisyon sa kasing-kasing ang giki-

nahanglan karon alang niadtong naningkamot nga maglakaw sa mga tunob sa 
paghalad ni Jesus, ug nagbulag aron sa pag-alagad sa Diyos. Ingon nga gitam-
bagan ni David ang iyang anak nga si Salomon, mao usab kita gitudloan: “Hibal-
an mo ang Diyos sa imong amahan, ug alagara siya uban ang usa ka hingpit nga 
kasingkasing ug usa ka andam nga hunahuna: kay ang Ginoo nagsusi sa tanan 
nga mga kasingkasing, ug nakasabut sa tanan nga mga handurawan sa mga hu-
nahuna: kon ikaw magapangita kaniya, siya mahikaplagan kanimo.”(I Cronica 
28:9) Ang taas nga ganti sa “himaya ug kadungganan ug pagka-imortal”gisaad 
niadtong gitawag nga “gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongan nga 
kahayag,” ug kinsa matinumanon “hangtod sa kamatayon.” - Roma. 2:7; I Pet. 
2:9; Pin. 2:10 

 
Alang sa nahibilin sa kalibutan, ang katuyoan sa Diyos sa pagtudlo kanila sa 

pagkamatarung sa panahon sa iyang umaabot nga gingharian sa yuta. Siya mag-
tukod ug usa ka “dalan sa kabalaan” alang sa tawo nga maglakaw ngadto sa 
kahingpitan. (Isaias 35:8) Ang mga panudlo sa Diyos, uban sa adlaw-adlaw nga 
paglakaw sa tawo ngadto sa kahingpitan, makapahimo sa tanan nga andam ug 
masulundon nga mapapas ang ilang gipagahi, batoon nga mga kasingkasing, ug 
pulihan sa malumo ug malambo nga mga kasingkasing. Kay nianang panahona, 
ang Diyos nagsaad, “Ibutang ko ang akong balaod sa ilang kahiladmang mga 
bahin, ug isulat kini sa ilang mga kasingkasing; ug mahimo sila nga ilang Diyos, 
ug sila mahimong akong katawhan. ... Kay silang tanan makaila kanako, gikan sa 
labing ubos kanila ngadto sa labing daku kanila.”- Jer. 31:33,34 
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DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION 

EAST RUTHERFORD, NJ 07073 

Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo: 

NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—Labina 

ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa Panahon sa 

Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong Manluluwas sa kali-

butan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung mahuman na, ang pana-

langin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug makapaduol sila Kaniya. —I Cor. 

3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29 

 

NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG 

PAGPASINAW—-sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon ni Kristo 

sa mga sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro niini nga ‘mga 

buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on ang tanan sa labaw nga 

Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug ang templo mapuno sa Iyang 

himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug sa tawo sa tibuok milenyo. —

Pinadayag 15:5-8 

NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN    

Nagsumikad sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, nakata-

gamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat alang sa tanan”, ug 

mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag sa matag-usa ka tawo nga 

niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 

2:5,6 

 

NGA ANG PAGLAUM SA IGLESY 

A mao nga mamahimo siya nga sama sa iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa Iyang pagka

-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong kinaiya’, ug ambit sa Iyang himaya ingon nga 

Iyang isig kamanununod.—1Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 8:17; 2 Pedro 1:4 

 

NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA  

mao ang paghingpit sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-alagad; 

sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga mamahimong mga 

saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para mahimong mga hari ug mga 

pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6 

 

NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN  

nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag ngadto sa 

tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang paghibalik sa 

tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinugtanon, sa mga kamot sa 

ilang Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia— sa diha nga ang tanan nga 

nagpakadautan pagalaglagon. ---Mga Buhat 3:19-23; Isaias 35 


