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Pasiuna: Wala madugay sa wala pa kini nga 
isyu sa “The Dawn” naimprinta,atong  nahibal-
an ang makalilisang nga pagpamusil nga 
nahitabo sa Las Vegas sa gabii sa Oktubre 1. 
Usa ka gunman balik-balik nga namusil gikan 
sa ika-32 nga andana sa usa ka hotel ngadto sa 

mga tawonga nagtambong sa usa ka festival sa musika sa gawas sa dalan. 
Sa pagsulat niini, ang ihap sa kamatayon miabot sa 59, nga adunay sobra 
sa 500 nga nasamdan, nga naghimo niini nga pinakagrabing pagpatay sa 
modernong kasaysayan sa Estados Unidos. Daw dili katuohan nga ang 
maong panghitabo sa bisan unsang paagi may kalabutan sa ideya sa usa 
ka nasudnong adlaw sa Thanksgiving. Ang trahedya sa Las Vegas usa pa 
sa daghan nga mga istorya nga makapasakit sa kasingkasing nga gibalik 
saysay sa sunod nga mga pahina niini nga artikulo. Sa pagkatinuod, ang 
tanang matang sa kasamok mikaylap sa yuta. Hinumdoman nato, hinoon, 
ang kasaligang Kasulatan nga kining lisud nga mga panahon sa dili 
madugay magahatag sa gingharian sa Diyos sa pagkamatarung dinhi sa 
yuta. Alang sa maong gisaad nga panahon, mahimo kitang 
mapasalamaton ug magpaabut, nga nahibalo nga ang Pulong sa Diyos 
sigurado. 
 

A ng atong titulo nagsugyot sa usa ka pagbati nga lagmit anaa sa 
hunahuna sa kadaghanan niining panahona. Bisan sa 
Amihanang Amerika, diin ang kadaghanan naanad sa kalig-on 
niini kon itandi sa daghang uban pang mga bahin sa kalibutan, 

daghan nga mga panghitabo sa bag-ohay nga mga bulan ang nakagun-ob o 
sa labing diyutay, nakapasamok sa kinabuhi sa minilyon nga mga tawo. 
Kadaghanan niini nahitabo sa sulod sa mga utlanan sa atong nasud, ug sa 
pipila ka mga kaso tingali, nakaapektar kanato sa personal. 
 

Tingali talagsaon nga kadaghanan sa mga balita sa North America 
niining ulahing mga semana sa ting-init wala may kalabutan sa politikal o 
sosyal nga mga isyu, mga hilisgutan nga sagad nga nagpuno sa mga 
headline. Sa pagkatinuod, ang mga problema nga nagsakit niining mga 
aspeto sa atong katilingban wala na masulbad karon kay sa kaniadto. 
Apan, kadaghanan sa mga sugilanon sa paghimog balita nga nahimo gikan 
niini sulod sa usa ka panahon, bisan sa temporaryo, ug nakapunting sa usa 

“Akong ihalad kanimo ang 
halad-sa-pasalamat, Ug 
sangpiton ko ang ngalan 
ni Jehova.”  
    —Salmo 116:17 

Nobyembre 2017 

Paghatag sa Pasalamat sa Panahon sa 
Kalisod 
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ka butang nga hingpit walay pagkontrolar sa tawo-ang pwersa sa 
kinaiyahan. 

 
MGA HINUNGDANONG HITABO 

Hunahunaa kini nga mga panghitabo, kining  tanan nahitabo sulod sa usa 
ka bulan, ug diin nakaapekto sa minilyon nga kinabuhi sa North America:  

 
Ang mga sunog sa hatag-as nga kapatagan sa amihanan sa Estados 

Unidos, nga nakaguba sa napulo ka liboan nga mga ektarya nga yuta, ug 
nagtabon sa daghang mga estado sa makadaut nga abo ug aso. 

 
Ang Hurricane Harvey, nga sa ulahing bahin sa Agosto miigo sa Texas, 

nga nagpalibut sa Houston, nagdala sa makalilisang nga baha sa minilyon, 
ug gibana-bana nga kini mao ang labing mahal nga bagyo sa rekord sa 
Estados Unidos. 

 
Ang Hurricane Irma, nga sa unang bahin sa Septyembre nagdaro sa mga 

isla sa Caribbean sa wala pa direktang moigo sa peninsula sa Florida. Ang 
kadaot gikan sa hangin ug dakong balod dako kaayo sa daghang mga 
lugar, ug mibiya sa minilyon nga walay kahayag o sugang dagitabnon. 

 
Usa ka makalilisang nga linog nga may 7.1 nga magnitude sa Mexico 

City niadtong tunga-tunga sa Septyembre, diin daghan ang namatay, lakip 
ang mga bata sa eskwelahan, ug naghatag sa dakong pagkagun-ob sa mga 
building ug imprastraktura. 

 
Ang Hurricane Maria human sa pipila ka adlaw lamang nga miigo sa 

Purto Rico nga mibiya sa nasod nga walay kuryente ug naghatag sa 
dakong kadaot. 

 
Dili ikatingala, kung ang tanan gisulti ug gibuhat, nga ang labaw sa serye 

sa natural nga mga kalamidad, sa kinatibuk-an, mamahimo nga labing 
pinakamahal, sa kinatibuk-an nga kadaot nga nahimo, sa kasaysayan sa 
North America, kung dili man ang kalibutan. Wala kini'y pag-ingon nga 
ang personal nga pag-antus nga nakaapekto sa minilyon nga mga tawo, 
lakip ang pagkawala sa daghang mga kinabuhi. Apan, ang kadaghanan 
nga direkta nga naapektuhan nag-ingon nga walay sapayan sa kadaut, pag-
antus, ug kalisud sa panghunahuna nga ilang giantos pinaagi niini nga mga 
kasinatian, sila determinado nga motindog pagbalik, ug magpadayon sa 
ilang kinabuhi kutob sa ilang mahimo. 

 
LISOD NGA MGA PANAHON—APAN MAPASALAMATON SA 
GIHAPON 
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Bisan pa sa mga dagkong kalisud nga giatubang sa kadaghanan human 
niini nga mga panghitabo, karong bulana ang minilyon nga mga tawo sa 
Estados Unidos, labing menos sulod sa pipila ka mga oras, ang 
magpasalamat sa ilang mga panalangin. Alang sa kadaghanan, tingali, ang 
Thanksgiving Day o Adlaw sa Pagpasalamat maoy usa ka pagpista ug mga 
panagpundok sa pamilya. Malipayon, sa pagkatinuod, niadtong 
makahinumdom nga ang tanang mga panalangin sa kinabuhi nga ilang 
gikalipayan nagagikan sa Diyos, ang Magbubuhat sa langit ug yuta, ug ang 
naghatag sa “matag maayong gasa ug matag hingpit nga gasa.” (Santiago 
1:17) Lakip niini mahimong daghan nga sinsero nga mga magsisimba sa 
Diyos, kadtong kinsa sa kasingkasing nagtinguha sa pagbuhat sa iyang 
kabubut-on sa hunahuna, sulti ug buhat. 

 
Ang Bibliya nagsulti kanato nga angayan kita nga magpasalamat sa 

Ginoo sa tanang panahon. Busa, ang mga sumusunod sa mga tunob sa 
Magtutudlo dili maghulat alang sa espesyal nga mga okasyon aron 
ipahayag ang ilang pagpasalamat ngadto sa ilang Langitnong Amahan 
alang sa espirituhanon ug materyal nga mga panalangin nga ilang bahin sa 
adlaw adlaw. Si Apostol Pablo nagsulat nga kita kinahanglan nga 
“Magpasalamat kanunay alang sa tanan nga mga butang ngadto sa Diyos.” 
Siya usab nag-awhag kanato, nga nagaingon, “Magpasalamat kamo sa 
tanang butang: kay kini mao ang kabubut-on sa Diyos diha kang Kristo 
Jesus mahitungod kaninyo.” (Efe. 5:20;1 Tesalonica 5:18) Kon atong 
sundon kini nga mga pahimangno, ang matag adlaw mahimo nga usa sa 
pagpasalamat, tungod kay adunay daghan diin ang atong mga 
kasingkasing mobati ngadto sa Ginoo sa mapasalamaton nga pagtamud. 

 
Tukma usab nga angay natong susihon ang mga espesyal nga okasyon sa 

pagpasalamat. Sa mao nga mga panahon atong mahinumduman, sa labi ka 
partikular nga pagsabut, ang daghang mga pamaagi diin gipanalanginan 
kita sa Diyos sa tibuok tuig. Sa paghinumdom niini, mahimo natong bag-
ohon ang atong determinasyon nga ipakita ang atong pagpasalamat kaniya. 
Nalipay kita alang sa espesyal nga okasyon nga kita “magapasalamat sa 
Ginoo; kay siya maayo; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot 
nagapadayon sa walay katapusan.”- Salmo 106:1 

 
MGA HINUNGDAN NGA MAPASALAMATON 

Alang sa matuod nga kristohanon, wala'y panahon sa atong kinabuhi nga 
ang mga panalangin nga nadawat gikan sa Ginoo dili labaw kay sa 
makataronganon natong gipangayo o gipaabot. Kini mapuslanon nga atong 
maugmad ang batasan sa pagtimaan sa adlaw-adlaw sa daghang mga paagi 
diin gipakita sa Diyos ang iyang mga panalangin kanato, bisan pa sa atong 
mga pagsulay ug mga kalisud, bisan unsa pa kini kalisod. Sa pagbuhat sa 
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ingon, kita tingali matingala sa pagkaamgo kon unsa gayud ang gibuhat sa 
atong Langitnong Amahan alang kanato. Siyempre, dili nato mahimo ang 
pag-isip sa tanan natong mga panalangin, apan bisan pa sa atong pagsulay 
sa pagbuhat sa ingon, sigurado nga kita makakaplag, sama sa salmista, 
nga “sila labaw pa nga maihap.” - Salmo 40:5 

 
Alang sa tanan nga mga sumusunod ni Jesus, ang Diyos naghatag sa 

espirituhanong kalig-on ug giya. Gipuno niya sila sa igong gidaghanon sa 
Iyang Espiritu samtang sila gihaw-as sa kaugalingon ug gigugol ang ilang 
kaugalingon sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. Pagkamapasalamaton 
gayud kita alang sa kasigurohan nga siya mas andam sa paghatag sa iyang 
Balaang Espiritu niadtong kinsa nangayo kaniya kay sa yutan-on nga mga 
ginikanan aron sa paghatag “maayong mga gasa” ngadto sa ilang mga 
anak.-Lucas 11:13 

 
Kitang tanan mahimong mapasalamaton nga sa miaging tuig, ang grasya 

sa Ginoo nagpugong kanato gikan sa pagkahulog. (Judas 1:24,25) 
Mapasalamaton kita nga nagpadayon sa pagmaya sa mensahe sa 
Ebanghelyo ug sa pribilihiyo nga anaa kanato sa pagtugyan sa atong 
kinabuhi sa pag-alagad sa Agalon. (I Juan 3:16) Kini maoy mga 
hinungdan sa pagpasalamat. Sa pagkatinuod, wala kita mahibulong nga 
ang Ginoo nagpadayon sa paghawid kanato sa iyang kamot, ug naghatag 
kanato'g grasya nga makatabang sa matag panahon sa panginahanglan. 
Bisan pa, atong hinumduman  ang pahimangno ni Apostol Pedro diin 
iyang gipahibalo kanato nga kung kita lamang “magbuhat niining mga 
butanga” aron kita makaangkon sa pasalig nga kita “dili gayud 
mahulog” (II Pedro 1:10) Nan, kon  napugngan gikan sa pagkahulog, kini 
nagpasabut nga ang Ginoo nahimuot sa atong mga paningkamot sa 
pagtuman sa iyang kabubut-on. Bisan wala pa kita makahimo sa ingon sa 
hingpit, kini tungod sa atong sinsero nga mga paningkamot mahitungod 
niini nga siya mipanalangin kanato uban sa iyang mapaluyohan nga 
grasya. 

 
PANALANGIN SA PAGSABOT 

Kadtong gipanalanginan sa usa ka pagsabut sa plano sa Diyos sulod sa 
daghang mga katuigan mahimong mapasalamaton nga sa tanan niini nga 
panahon ang Ginoo nahimong labi pang bililhon, ug nga ang mensahe sa 
Ebanghelyo mas milabaw pa sa matag milabay nga tuig. Nga ang ingon 
nga nagpabilin ang usa ka tin-aw nga panan-awon sa dako nga dili mausab 
nga sukaranan niana nga plano mao ang ebidensya sa pagtuman sa gahum 
sa Diyos sa ilang mga kinabuhi. Sila walay kabubut-on sa ilang 
kaugalingon, apan determinado nga ang kabubut-on sa Ginoo mao lamang 
ang maghari sa ilang mga kinabuhi, dili igsapayan kung unsay kahulogan 
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niini sa paagi sa pagsakripisyo.-Rom. 12: 1,2 
 
Ang uban gipanalanginan sa usa ka kahibalo sa plano sa Diyos sulod sa 

bag-ohay nga mga tuig. Pagkamalipayon usab namo uban kanila. 
Imposible nga igo nga magpasalamat sa Ginoo alang sa paglamdag sa 
Balaang Espiritu nga nagbukas sa mga mata sa atong pagsabut aron atong 
makita ang iyang himaya. Nahibal-an nato nga sa panahon nga kita buta 
sa espirituhanon, karon nakakita na kita. Unsa ka mahimayaon ang panan-
awon nga makatabang kanato sa pagsabut sa mga katuyoan sa Diyos 
alang sa panalangin sa iglesia ug sa kalibutan. Hinaut nga ang atong 
“unang gugma” alang sa Ginoo ug sa iyang kamatuuran dili gayud 
“mobugnaw,” apan magdugang sa matag adlaw, ug ang atong 
pagkamapasalamaton kanunay nga nagaawas.-Pinadayag 2:4; Mat. 24:12 

 
MAPASALAMATON SA PAGLAUM SA GINGHARIAN 

Karon ang kalibutan napuno sa kahadlok samtang nakita sa katawhan 
ang nagtingob nga mga pwersa sa kasamok nga labaw pa sa nasinati 
kaniadto. Atong nakita ang matagnaong mga pulong ni Jesus nga 
natuman: “Adunay ... sa yuta nga pag-antus sa mga nasud, uban sa 
kalibug; Ang dagat ug ang mga balud modahunog; Ang mga kasingkasing 
sa mga tawo nagpakyas kanila tungod sa kahadlok, ug sa pagtan-aw 
niadtong mga butang nga nagapadulong sa kalibutan.”- Lucas 21:25,26 

 
Karon, ang tawo adunay katakos nga mahibal-an dayon kung unsa ang 

nahitabo sa tanang suok sa kalibutan, bisan unsang orasa, adlaw o gabii. 
Sa ingon, ang mga tawo makahibalo dayon sa makahahadlok nga 
kalaglagan nga ang mga lider sa magkasumpaki nga mga ideolohiya, 
relihiyoso nga ekstremismo, ug pipila ka mga nasud tingali mopili sa 
pagdala sa mga giisip nga mga kaaway. Gitagna ni Daniel ang mismong 
yugto nga "usa ka panahon sa kasamok, nga sukad wala sukad mahitabo 
ang usa ka nasod," nga mahitungod niini gipamatud-an ni Jesus ang 
"dakung kagul-anan, nga wala pa sukad sa sinugdanan sa kalibutan 
hangtod karon, mahimo. "- Dan. 12: 1; Mat. 24:21 

 
Atong namatikdan ang mga pulong ni Hesus, “dili, ni mahitabo.” 

Pagkamahinungdanon kini nga pamahayag, kay kini nagpasalig kanato 
nga adunay paglaum human sa karon nga panahon sa kasamok. Sa 
pagkatinuod, ang usa ka pagsabut sa plano sa Diyos makapahimo kanato 
sa pagtan-aw lapas sa kagubot sa kadagatan, ug aron masayud nga sa dili 
madugay adunay kalinaw. Pinaagi sa mga gahom sa pagmando sa 
Mesiyanikong gingharian, ang katawhan magiyahan ngadto sa ilang 
gipangandoy nga kasigurohan ug kalinaw. Ang pag-angkon niini nga 
kasiguruhan usa ka dako nga hinungdan sa pagpasalamat. Alang niadtong 
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kinsa gusto pa mahibalo mahitungod sa kahibulongang mga saad sa 
umaabot, gidapit kamo namo nga basahon ang booklet, Armageddon then 
World Peace. Kami malipay nga ipadala kini kanimo nga libre ug walay 
obligasyon. Ang among impormasyon   sa pagkontak gilista sa sulod sa 
likod nga hapin sa ubos sa panid. Ang maong basahon mabasa usab sa 
among website: http://www.dawnbible.com/books.htm 

 
KALIPAY SA PAKIG-AMBITAY UG PAGPAMATOOD 

Sulod  sa tuig, daghan ang gipanalanginan pinaagi sa pribilehiyo nga 
makighiusa sa usa'g usa. Pagkamakadasig sa espirituhanon kini. Kung ang 
atong panagtigum tinuod nga iya sa Espiritu, labi kini nga nagpasabot sa 
labaw pa kay sa pagduyog nga maghiusa diha sa Ginoo. Sa mga nagsulti 
“kanunay sa usag usa” mahitungod sa kahibulongang plano sa Diyos, ang 
propeta nagsulti kanato nga ang Ginoo maminaw, nga siya nakadungog, 
ug nga usa ka “basahon sa handumanan” nahisulat. (Mal. 3:16) Bisag 
gamay ra kaayo, misaad si Jesus, “Kon duha o tulo ang magpundok sa 
akong ngalan, naa ko sa taliwala kanila.” (Mateo 18:20) Sa pagkatinuod , 
kinahanglan kitang magmapasalamaton, ug pahimuslan ang, ingon nga 
daghang mga oportunidad kutob sa mahimo sa pagpundok sa ngalan sa 
Ginoo. 

 
Ang Ginoo usab nagpadayon sa paghatag sa iyang katawhan og mga 

kahigayunan sa pag-alagad kaniya pinaagi sa pag-alagad sa usag usa, ug 
pinaagi sa pagpamatuod sa Kamatuoran. Tino nga kita kinahanglan nga 
kanunay magpasalamat sa atong mga pribilehiyo nga mahimong “mga 
embahador ni Kristo.” (II Corinto 5:20) Daghan sa maong mga 
oportunidad sa walay duhaduha ang atoa. Matag usa, kita adunay 
pribilehiyo sa pagsulti sa pulong alang sa Agalon ug alang sa mensahe sa 
Ebanghelyo, tingali sa usa ka silingan, o usa ka higala, o usa ka kauban sa 
trabaho. Sa mao nga higyaon gipahimuslan nato kini nga mga 
oportunidad, nasayud kita nga walay panahon nga ang Ginoo ingon og 
duol kaayo kanato, ug kon ang iyang kamatuoran usa ka labaw ka 
makapadasig nga gahum sa atong mga kinabuhi, kay sa dihang gipasabut 
nato kini sa uban. Tinuod kini ilabi na kung kadtong mga atong gihisgutan 
matinguhaon nga gigutom ug naghatag og pamatuod nga ang Diyos 
nagpanalangin kanila pinaagi sa pagpaminaw sa mga dalunggan ug mga 
pagsabut sa kasingkasing. 

 
Nagakalipay kita sa pagpakigbahin sa kalipay tungod sa kahibalo nga 

dinhi ug didto sa tibuok kalibutan ang kahayag sa kamatuoran nagasidlak-
sa pipila ka mga kaso sa unang higayon-ngadto sa mga kasingkasing ug 
mga kinabuhi niadtong gihatagan sa Diyos sa abilidad nga makakita.  
Niini nga kahibalo, ug adunay daghan pang lainlaing mga panalangin 
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gikan sa Diyos, unsa ka dako ang atong makuha alang sa atong kahibalo 
sa iyang mahimayaong plano? Nahibalo kita nga kini bililhon kaayo, ug 
kini adunay dakong kahulugan kanato labaw pa kay sa kinabuhi mismo. 
Busa kinahanglan nga mapasalamaton kita nga pinaagi sa atong mga 
pagsakripisyo ug pag-alagad niining bililhon nga bahandi nahimong 
dalaygon nga pagpanag-iya sa uban. 

 
MILAGRO SA KOMUNIKASYON 

Karon, kita adunay talagsaon nga mga milagro sa komunikasyon, diin 
ang mensahe sa plano sa Diyos ug ang iyang umaabut nga gingharian 
anaa. Singkwenta ka tuig na ang milabay, kining “mga milagro” mao ang 
radyo ug telebisyon, ug unsa nga mga milagro kini, tungod kay ang 
Ebanghelyo anaa sa minilyon ka mga panimalay matag semana. Sa 
pagkatinuod, kini nga mga pamaagi sa pagpakaylap sa mensahe 
mahinungdanon kaayo sa pagsaksi sa Kamatuoran. 

 
Sulod sa milabay nga duha ka dekada, daghang mga milagro sa 

komunikasyon ang nagpadako sa mga oportunidad sa pagsangyaw sa 
Ebanghelyo sa gingharian. Ang mga laptop, Internet, handheld ug 
madaladala nga mga kagamitan sa komunikasyon sa matag porma, gidak-
on, ug kapabilidad ang maabot sa halos tanang populasyon sa yuta. Ang 
abilidad sa pagtan-aw sa video, pagpaminaw sa audio, ug pagbasa sa 
mensahe sa Bibliya niini nga mga gadgets, ingon man usab sa uban 
pinaagi sa email, Skype, ug uban pang mga paagi sa elektronik nga 
komunikasyon, nagbukas sa daghang bag-ong mga serbisyo niining  
Panahon sa Pag-ani sa Panahon sa Ebanghelyo. 

 
Dili kita matingala, bisan pa, nga ang pagdugang sa kahibalo, nga maoy 

hinungdan sa karon nga pagsabwag sa komunikasyon, adunay makadaut 
nga epekto sa kalibutan sa kinatibuk-an. Kini nakapalambo sa kahadlok, 
kahakog, sala, ug kadautan sa tanang matang nga mahanduraw. Sa 
pagkatinuod, sa dihang gitagna ni Daniel ang panahon nga ang “kahibalo 
molambo,” kini bahin sa iyang tagna mahitungod sa “panahon sa 
kasamok” nga gipasidaan kaniadto. (Deu 12:1,4) Hinuon, mapasalamaton 
kita nga kining mga bahin sa dugang nga kahibalo mahimo gamiton sa 
positibo nga pamaagi-sa pagsabwag sa Pulong sa kamatuoran, ug 
paghatag pasidungog sa ngalan sa atong Langitnong Amahan. Tungod 
niini, kita usab mapasalamaton. 

 
Sa dihang ang Diyos nakigsulti kang Moises didto sa nagdilaab nga 

sapinit, gisultihan niya si Moises nga huboon ang iyang sapatos, uban ang 
pagpatin-aw nga ang dapit diin siya nagatindog mao ang “balaang 
yuta.” (Exodo 3:5) Dili ba kita mobati sa sama nga paagi niining yuta diin 
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kita nagatindog karon? Dili ba kini nagbarug sa mas taas nga yuta kay sa 
kalibutan nga naglibut kanato nga adunay kahigayunan ug kadungganan sa 
pag-alagad sa Ginoo diha sa iyang ubasan? (Mateo 20:1-16) Diha sa 
kahibalo sa pagkasagrado sa posisyon diin kita karon mga embahador sa 
Diyos, maghatag kita ug matinud-anon nga mga dalunggan sa iyang 
tingog, ug matinud-anon nga tubag samtang iyang gipatin-aw ang 
nagkalainlaing mga paagi nga gusto niya nga ihalad ang atong kinabuhi 
alang kaniya. 

 
 Sa pagkatinuod dili na kita makahimo niining panahon sa Thanksgiving 
niini nga tuig kay sa pagpalanog sa mga sentimento sa salmista sa dihang 
siya nagsulat, “Akong ihalad kanimo ang sakripisyo sa pasalamat, ug 
magatawag sa ngalan sa GINOO. Magabayad ako sa akong mga panaad 
kang Jehova, Oo, diha sa atubangan sa tanan niyang katawohan, Diha sa 
mga sawang sa balay ni Jehova. ... Dalaygon ang GINOO.”- Salmo 116:17
-19  

U 
sa sa mahinungdanon nga mga prin-
sipyo nga gihisgutan sa Bibliya 
mahitungod sa Diyos mao ang 
kamatuoran nga siya matinud-anon 

ug matuod sa tanan nga mga butang. Gisultihan 
kita nga “dili mahimo sa Diyos nga 
mamakak.” (Hebreohanon 6:18) Pinaagi niini 
nga prinsipyo gipasaligan usab kita nga siya ang 
“Amahan sa mga kahayag, nga walay 
pagkabalhin, ni anino sa pagbag-o.” - Santiago 
1:17  
 
Kini nga sumbanan sa kinaiya sa Diyos gipa-
dayag pinaagi sa iyang pagpakiglabot sa ka-
tawhan pinaagi sa mga pakigsaad. Ngadto kang 

Adan siya misaad sa kinabuhi basta siya masinugtanon sa mga pahimangno 
sa pagpuyo sa tanang mga butang sa Tanaman sa Eden gawas sa kahoy sa 
kahibalo sa maayo ug dautan. (Gen. 2: 16,17) Ang Diyos matinud-anon sa 
maong pakigsaad ug makatarunganon nga naghatag sa silot sa kamatayon sa 
diha nga gilapas ni Adan ang iyang mga kondisyon pinaagi sa pagsupak.-
kapitulo 3:11-19 

Yabeng Bersikulo: “Ug ako 
magapatindog alang kanako 
ug usa ka matinumanong 
sacerdote, nga magabuhat 
sumala niadtong ania sa 
akong kasingkasing ug sa 
akong hunahuna: ug ako 
magatukod alang kaniya sa 
usa ka malig-on nga balay; 
ug siya magalakat sa atu-
bangan sa akong dinihog sa 
walay katapusan.” 

I Samuel 2:35 

Piniling Kasulatan: 
I Samuel 2:27-36 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Nobyembre 5, 2017 

Matinud-anon nga Diyos—Maluibon 
nga Katawhan 
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Daghang mga siglo sa ulahi, sa unsay atong nahibal-an ingon nga Abra-

hamic nga Kasabutan, ang Diyos nagsaad nga panalanginan ang tanang mga 
pamilya sa kalibutan. (Gen. 22 15-18) Isip  pagdugang sa maong saad gihimo 
sa Diyos ang usa ka lahi nga pakigsaad uban sa nasod sa Israel, nga maoy 
basehan sa leksyon karon. (Galacia 3:19) Pinaagi sa kini nga kahikayan sa 
Kasabutan sa Balaod, ang Diyos nagsaad nga himoon ang Israel nga usa ka 
“talagsaong bahandi ... labaw sa tanan nga mga tawo” kon sila magmasulun-
don sa mga gikinahanglan niini. Sa dihang gihatag ni Moises ang mga kon-
disyon sa pakigsaad ngadto sa katawhan, sila misaad nga matinud-anong 
magtuman sa mga gikinahanglan niini.-Exodo. 19:5-8 

 
Gilapas sa Israel ang ilang saad nga sundon ang mga kondisyon sa Kasabu-

tan sa Balaod. Ang uban naghunahuna nga, isip usa ka resulta, sila nawad-an 
na sa relasyon sa Diyos hangtud sa kahangturan. Bisan pa niana, lahi ang 
giingon sa Kasulatan. Si Pablo nagsulti, “Ang tibuok Israel maluwas,” ug 
ang ilang “pagkadili diosnon” mawagtang. (Roma 11:26) Ang kapakyasan sa 
Israel sa pagtuman sa Pakigsaad sa Balaod gigamit sa Diyos sa pagtudlo sa 
pagtulon-an sa sala ngadto sa tanang katawhan, Judio ug Gentil. Ang 
pagkaamgo sa ilang pagkadili hingpit pinaagi sa napanunod nga sala mao 
lamang ang paagi nga masabtan sa katawhan nga ang bisan unsang paglaum 
sa pagkaayo dili makab-ot pinaagi sa paningkamot sa nahulog nga katawhan. 

  
Samtang ang katawhan wala magmasinundon, ang Diyos nagpabilin nga 

matinud-anon. Ang iyang panaad kang Abraham nga panalanginan ang 
tanang mga pamilya sa kalibutan matuman pinaagi sa walay bayad nga gasa 
sa iyang kaugalingon nga anak nga si Jesus, ingon nga bili sa lukat alang 
kang Adan. (Juan 3:16; I Tim 2:3-6; Roma 5:12-17) Ang mga kasinatian sa 
Israel ubos sa Balaod sa Kasuguan gikinahanglan aron itudlo kining prin-
sipyo sa pagtubos pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Sumala sa 
giingon ni Pablo, ang Balaod usa ka “magtutudlo” nga mogiya kanato ngadto 
kang Kristo.-Gal. 3:24 

 
Ang Yabeng Bersikulo Karon nagpunting niining prinsipyo sa pagtoo sa 

lukat nga gibayad ni Hesus. Si Samuel ang katapusan sa mga maghuhukom 
sa Israel ug nagpakita sa pagkamatinud-anon sa Diyos nga nawala. Pinaagi 
sa iyang pagtulon-an ug pagpangulo, ang mga tawo nagsalikway sa ilang 
mga diosdios ug nag-alagad lamang kang Jehova. Gipildi sa Diyos ang mga 
kaaway sa Israel, ang mga Pilisteo, ug gipahinumduman ni Samuel ang ka-
daugan pinaagi sa pagbutang sa usa ka bato sa maong dapit, nga nagtawag 
niini nga Ebenezer, nagkahulugan nga “bato sa pagtabang.” (I Samuel 7:5-
12) Ang Diyos usab usa ka “bato sa pagtabang” saa katawhan, pinaagi sa 
pagtaganag pagtubos pinaagi sa iyang Anak, si Kristo Jesus, ug pagtukod sa 
iyang gisaad nga gingharian, diin ang tibuok kalibutan “makakat-on sa 
pagkamatarung.”- Isa. 26:9 
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA         
Leksyon Para sa Nobyembre 12, 2017 

Gisaad sa Bag-ong Pakigsaad 

A 
ng pakigsaad nga gihisgotan dinhi sa 
atong yabeng bersikulo mao ang “bag
-ong pakigsaad” nga pagahimoon 
uban sa Israel sa panahon nga ang 

gingharian sa Diyos gitukod dinhi sa yuta. (Jer 
31:31) Gitin-aw sa mga bersikulo 27 ug 28 nga 
ang mga saad nga gilakip sa kasabutan sa 
pakigsaad mahimong yutan-on nga kinaiya, dili 
langitnon. Sa sayo pa sa kapitulo, ang 
manalagna nagpasalig, “Siya nga nagpatibulaag 
sa Israel magatigum kaniya, ug magatipig 
kaniya, sama sa magbalantay sa iyang panon.” - 
bersikulo10 

 
Si Apostol Pablo naghisgot sa kaugmaon sa Israel sa personal nga mga 

termino uban niining mga pulonga: “Ako nagaingon nga, wala gisalikway sa 
Diyos ang Iyang katawhan, Siya ba? Dili unta kana mahimo! Kay ako usab 
Israelinhon, kaliwat ni Abraham, sa banay ni Benjamin. Ang Diyos wala 
magsalikway sa Iyang mga tawo nga Iyang gipili nang daan.” Sa ulahi siya 
midugang, “Ang tibuok Israel maluwas; ingon sa nahisulat, Ang Manluluwas 
moabut gikan sa Sion; pagakuhaon niya ang pagkadili diosnon gikan kang 
Jacob. Kini ang akong kasabutan kanila, sa dihang kuhaon ko ang ilang mga 
sala”- Roma. 11:1,2,26,27, New American Standard Bible 

 
Ang Israel sa pagkatinuod adunay mga saad nga mapanunod isip usa ka 

katawhan. Bisan pa, sila usab gipakita ingon nga panig-ingnan sa tanang 
katawhan. Sa ingon, ang mga saad sa mga panalangin ug kinabuhi pinaagi sa 
Bag-ong Pakigsaad maglakip sa katawhan sa tanang kanasuran-tanan nga 
nailalum sa mga kondisyon niini ug nagmasulundon sa matarung nga mga 
balaod niini, mga Judio ug Gentil.-Buhat 15:16,17  

 
Pipila lamang ang nakakita sa paglakip sa Israel ug sa kadaghanan sa 

kalibutan sa Hentil sa lukat ni Jesu-Kristo. Ang kadaghanan nakakita lamang 
og langitnong ganti alang sa mga pipila lamang. Apan ang Bibliya nag-ingon, 
“Gihigugma pag-ayo sa Dyios ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang 
bugtong nga Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili mawala, apan 
makaangkon sa kinabuhing dayon. Kinahanglan nga imong masabtan nga ang 
Diyos wala nagpadala sa iyang Anak ngadto sa kalibutan aron pagpahamtang 
og silot sa ibabaw niini, kondili aron pagluwas niini-pinaagi kaniya.”- Juan 3: 
16,17, J. B. Phillips sa Bag-ong Tugon 

Yabeng Bersikulo: “Apan kini 
mao ang tugon nga pagabuha-
ton ko uban sa balay sa Israel 
sa tapus niadtong mga adlawa, 
nagaingon si Jehova: Ibutang 
ko ang akong Kasugoan sa 
ilang sulod nga mga bahin, ug 
diha sa ilang kasingkasing kini 
isulat ko; ug ako mahimong 
ilang Dios, ug sila mahimong 
akong katawohan.”  
        —Jeremias 31:33 

Piniling Kasulatan: 
Jeremias 31:27-34 
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Isip pamatuod nga ang kasinatian sa Israel nagpunting ngadto sa kinatibuk-

ang panalangin sa Diyos alang sa kalibutan, nakamatikod kita niini nga mga 
detalye. Ang pagkapari sa Israel, nga gikuha gikan sa tribo ni Levi, labi nga 
gipahinungod sa pag-alagad sa Diyos. Si Aaron mao ang ilang labaw nga 
pari, nga nagrepresentar kang Kristo ingon nga usa ka “hataas nga saserdote 
sa maayong mga butang nga moabot.” (Hebreo 9:11,12) Ang katawhan sa 
Israel nakadawat sa kapasayloan alang sa ilang mga sala ug nagpabilin ubos 
sa ilang pakigsaad uban sa Diyos pinaagi sa mga serbisyo ni Aaron, ang 
ilang labawng pari. Ingon nga kini nga mga halad gihimo alang sa katawhan 
sa Israel nga nagtinguha sa panag-uyon uban sa Diyos, gihulagway nila ang 
“mas maayo nga mga sakripisyo” ni Kristo alang sa “mga sala sa tibuok 
kalibutan.” - Heb. 9:23-28; I Juan 2:1,2 

 
Ang pagkapari sa Israel usab nagpunting ngadto sa linain nga pagtawag sa 
mga sumosunod sa mga tunob ni Kristo, nga maoy naglangkob sa “harianong 
pagkapari.” (I Pedro 2:9) Kadtong kinsa nakasulod niining espesyal nga 
relasyon uban sa Diyos sa karon nga Panahon sa Ebanghelyo makabenepisyo 
usab gikan sa nangagi nga mga kasinatian sa Israel. “Kini nga mga butang 
nahitabo kanila ingon nga panig-ingnan, ug sila gisulat alang sa pagtudlo 
kanato.” (Corinto 10:11, NASB) Gipamatud-an ni Pablo kini nga 
panghunahuna sa katapusan sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma: “Ang 
bisan unsang mga butang nga gisulat kaniadto nga gisulat alang sa atong 
pagkat-on, nga pinaagi sa pagpailub ug paghupay sa mga kasulatan 
makabaton unta og paglaum.”- Rom. 15:4 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA  BIBLIYA           
Leksyon Para sa Nobyembre 19, 2017 

Tigpataliwala sa Bag-ong Pakigsaad 

A 
ng pagpataliwala mao ang 
pagpatunga taliwala sa magkaatbang 
nga partido Ang usa ka tigpataliwala 
gikinahanglan aron mobarug tali sa 

Diyos ug si bisan kinsa nga wala mahiuyon 
kaniya. Ang Pakigsaad sa Balaod tali sa Diyos 
ug sa Israel giordinahan “sa kamot sa usa ka 
tigpataliwala.” (Galacia 3:19) Kini mao si 
Moises, kinsa sulod sa 40 ka tuig nagpataliwala 
sa mga Israelita ug sa Ginoo. Bisan pa, sa ilalum 
ni Moises, ang Israel wala makaamgo sa dugay 
nga gilauman nga mga panalangin nga gisaad 
pinaagi sa Abrahamic nga Pakigsaad. Ang usa 

Yabeng Bersikulo:e: “ Busa 
magmapasalamaton kita 
tungod sa atong 
pagpakadawat ug ginghari-
an nga dili matarug ug 
tungod niana ihalad ta 
ngadto sa Dios ang makapa-
himuot nga pagsimba, nga 
inubanan sa pagtahud ug 
pagkahadlok 

         —Hebreohanon 12:28 

Piniling Kasulatan: 
Hebreohanon 12:18-29 
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ka maayo nga tigpataliwala kinahanglan nga itagana. Si Moises mismo nag-
tagna niini, nga nag-ingon nga ang Diyos magpatindog usa “sama kanako; 
kaniya patalinghugan mo siya.”- Deut. 18:15; Buhat 3:22 

 
Ang paghatag sa Diyos sa usa ka mas maayo nga tigpataliwala gipasikad sa 

“mas maayo nga mga sakripisyo” kay sa dili kaayo epektibo nga mga halad 
sa kahikayan sa Tabernakulo. ( Hebreo 9:23) Gihisgotan ni Pablo kining 
“mas maayo” nga mga kahikayan sa nagkalainlaing mga paagi sa tibuok 
Basahon sa Mga Hebreohanon. Adunay usa ka mas maayo nga pagkasaser-
dote, uban ni Kristo ingon nga Labaw nga Saserdote. (kapitulo 5:5-10; 7:11-
16) Adunay mas maayo nga halad sa pagtabon, usa nga dili kinahanglan nga 
itanyag matag tuig, apan sa walay katapusan. (kapitulo 10:1-12) Determina-
do usab si Pablo nga alang kang Kristo nga mahimong tigpataliwala sa Bag-
ong Kasabotan kinahanglan nga siya una nga mamatay. Kini “pinaagi sa 
kamatayon” isip usa ka “tigpamatuod” nga si Jesus makadala sa pagpagawas 
sa Israel gikan sa ilang pagkondena ubos sa Balaod, maingon man sa pag-
buhi sa katawhan gikan sa pagkahinukman ni Adan. Kini nga pagpagawas, 
nga natuman sa kamatayon ni Jesus sa Kalbaryo, nagtuman sa mga giki-
nahanglan alang sa buhat sa tigpataliwala aron pagsugod sa takdang panahon 
sa Diyos.-Heb. 9:11-28 

 
Gihubit kini ni Pablo, nga nagaingon nga adunay “usa ka tigpataliwala tali 

sa Diyos ug mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus; Sa iyang unang pag-
anhi, si Jesus dili ang tigpataliwala sa Bag-ong Kasabutan, kondili “ang 
mensahero sa pakigsaad.” (Mal. 3:1) Siya nahimong mensahero sugod sa 
Jordan, ug nagsangyaw  sulod sa tulo ug tunga ka tuig ang nagkalainlain nga 
bahin sa plano sa iyang Amahan nga mosangpot sa pagtukod sa maong 
pakigsaad. Ang panguna niini mao ang iyang kamatayon ingon nga lukat. 
Pinaagi niini siya nagsugod sa pag-alagad sa Bag-ong Pakigsaad pinaagi sa 
paghatag sa bili, ang dugo, nga nahimong "kasegurohan" o garantiya sa 
pagkatukod niini. (Mga Hebreohanon 7: 22,27) Ang Bag-ong Pakigsaad sa 
ingon gisiguro, bisan pa wala pa masugdan. 

 
Atol sa mosunod nga Panahon sa Ebanghelyo, gipili ug gipalambo sa 

Diyos ang iglesia, mga sumusunod sa tunob ni Kristo, kinsa moapil uban 
kaniya diha sa buhat sa tigpataliwala kalabutan sa kalibutan sa katawhan sa 
panahon sa gingharian sa Diyos. Ang mga inanak-sa-espiritu nga mga su-
mosunod ni Kristo sa pagkakaron nabansay nga mahimong “makahimo nga 
mga ministro sa Bag-ong Pakigsaad,” samtang sila nagtinguha sa paglakaw 
sa iyang mga lakang. (II Corinto 3:4-6) Gipamatud-an ni Pablo ang pagsulod 
sa iglesia isip kabahin sa “ angKristo” nga magdala sa mga panalangin sa 
tawo ubos sa Bag-ong Pakigsaad. Siya nag-ingon, “Karon ngadto kang 
Abraham ug sa iyang kaliwat ang mga saad gihimo. Dili siya nagaingon, Ug 
sa mga binhi, ingon sa daghan; kondili ingon nga usa: Ug sa imong kaliwat, 
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nga mao si Kristo. ... Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang 
Kristo nagsul-ob diha kang Kristo. ... Ug kung kamo iya ni Kristo, nan kamo 
binhi ni Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.”- Gal. 3:16,27-29 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA          
Leksyon Para sa Nobyembre 26, 2017 

Paghinumdum sa Walay Katupusang 
Pakigsaad 

S 
a atong pagkonsiderar sa katawhan sa 
Diyos nga gihatagan sa usa ka “bag-
ong kasingkasing” sumala 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 
Kasulatan sa putli nga kamatuoran ug ang mata-
rung nga impluwensya sa Langitnong Amahan. 
Ang pagtugyan sa Diyos sa mga panalangin 

ngadto sa iyang katawhan, ingon man usab sa tanang katawhan, 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 

tawhanong binuhat, ang sala kinahanglan mabungkag ug malaglag. Ang mga 
kasinatian sa tawo nagtudlo nga ang sala dili lamang ang direkta nga hinung-
dan sa daghan sa iyang mga kasub-anan, apan kini usab adunay epekto sa 
pagbabag sa iyang kasing-kasing, aron mamahimong bato. Ang ingon nga 
kahimtang nagpugong sa gugma sa Diyos sa pagpuyo sulod sa nahulog nga 
tawo. Bisan pa, ang plano sa Diyos, nga gipahayag sa propeta, nagkinahang-
lan 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 hunahuna 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 

Yabeng Bersikulo: “Karon 
hinaut nga ang Dios sa kali-
naw nga nagbanhaw sa 
atong Ginoong Jesus, ang 
dakung magbalantay sa mga 
karniro, pinaagi sa dugo sa 
dayon nga pakigsaad.”  
           —Hebreohanon 13:20 

 

Piniling Kasulatan: 
Hebreohanon 13:10-21 
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kamatuoran dinhi kanato. Kon atong isugid ang atong mga sala, siya matinud
-anon ug makatarunganon 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 tukmang han-ay. Ang nauna naghisgot sa pag-
tangtang sa sala nga napanunod kang Adan, ug ang naulahi naglakip sa pa-
ghatag sa usa ka bag-o nga oportunidad sa pagpalambo sa usa ka kasingkas-
ing 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 

gikinahanglan karon alang niadtong naningkamot nga maglakaw sa mga 
tunob sa paghalad ni Jesus, ug nagbulag aron sa pag-alagad sa Diyos. Ingon 
nga gitambagan ni David ang iyang anak nga si Salomon, mao usab kita gi-
tudloan: “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 hunahuna: 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 mati-
numanon “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 
magtukod 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 si-
lang tanan makaila kanako, gikan sa labing ubos kanila ngadto sa labing 
daku kanila.”- Jer. 31:33,34 
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Ang Kristohanong Kinabuhi Og Kamatuoran 

Tilawi ang Kaayo sa Ginoo 
“Oh tilawi ug tan-awa ninyo nga si Jehova maayo: Bulahan ang 
tawo nga modangup kaniya.” -Salmo 34:8 
 
Ang Salmistang si David, sa pagsulat sa mga pulong sa atong pang-abling 
bersikulo, nakaamgo nga dili tanan sa iyang mga ka-Israelihanon ang matuod 
gayud nga nakadiskobre ug nagahatag og bili sa pagkamaayo sa Ginoo. Busa 
iyang gipaabot ang iyang imbitasyon sa "pagtilaw ug pagtan-aw." Kini simbolo 
lamang nga pinulongan, ug bisan tuod nagtinguha si David  nga buhaton kini sa 
Israel, aduna gayuy mas labaw pa nga kahulogan niini nga mga pulong alang sa 
mga Espirituhanong israelita niining kasamtangang kapanahonan. Pagtulon-an 
kini ngadto sa mga magtutuo nga naghalad sa ilang mga kaugalingon, nga 
makaplagan sa mga pulong ni David, nga maoy sentro sa atong mga hunahuna.  
 

Gipasabot ni David nga ang pagtilaw ug pagtan-aw sa kaayo sa Ginoo 
nagpasabot nga atong ibutang ang atong mga kaugalingon sa posisyon nga 
magsalig kita sa walay pagduhaduha sa Iyang pag-atiman ngari kanato. Sa lain 
nga Salmo giila kini niya nga "sekretong dapit sa Kahitas-an.” (Mga Salmo 
91:1) Kadto lamang kansang nagahatag sa ilang tanan sa Diyos, ug sa matag 
adlaw nagpresentar sa ilang mga kaugalingon ngadto Kaniya isip usa ka buhing 
sakripisyo, nahibalo sa Iyang kaayo pinaagi sa kasinatian, ug busa hingpit 
gayud nga makasalig Kaniya. Sa dihang nitubag kita sa Hataas nga Pagtawag sa 
Diyos pinaagi sa hingpit nga pagkonsagrar sa atong mga kaugalingon sa 
pagbuhat sa Iyang kabubut-on, nagsugod kita sa "pagtilaw ug pagtan-aw" nga 
maayo ang Ginoo diha sa atong mga kasinatian. Ang Apostol Pedro nigamit 
niining susamang simbolismo, sa dihang niingon siya nga "Ug sama sa mga 
bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaa ninyo ang espirituhanong gatas nga 
walay sambog, aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan; 
sanglit nakatilaw na man kamo sa pagkamapuanguron sa Ginoo." -I Pedro 2:2,3 
 

Ang kaayo sa Diyos naglangkob niining duruha, ang katahum sa Iyang 
pagkasiya ug kinaiya, ingon man ang labing halapad nga gidak-on sa Iyang 
madagayaon nga pag-amuma ug grasya. Atong "natilawan" ang Iyang talagsaon 
nga pagkamanggiloy-on, gitagamtam kini sila ingon nga mga bililhong gasa, 
gilasahan angg ilang katam-is. Ato usab nga "nakita" ang Iyang matahum nga 
kinaiya, ug nagkalipay sa pagpamalandong sa Iyang walay kinutuban nga 
pagkahingpit. Pinaagi niana nga pagtilaw ug pagtan-aw, sa matag adlaw atong 
madiskubrehan ang mga bag-ong katahum diha sa atong Makagagahum nga 
Magbubuhat. Ang sangpotanan niini, nakatagamtam kita og kapahulayan ug 
kalinaw nga dili matugkad sa pagsabot sa kalibutan, ug nahupay ug nadasig 
bisan pa man diha sa atong labing malisud nga mga kasinatian. -Juan 14:27; II 
Cor. 1:3,4 
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PAGSALIG DIHA KANIYA  
 "Bulahan ang tanan nga nagasalig Kaniya," nagaingon ang salmista sa laing 
dapit. (Salmo 2:12) Ang pagsalig, ingon sa gigamit niini nga bersikulo ug sa 
atong pang-abli nga kasulatan, adunay kahulogan nga "pangdangup." Ang 
pagsalig haduol kaayo og kahulogan sa pagtoo ug paglaum. Ang pagtoo 
nagkahulogan og lig-on nga hugot nga baruganan, ug ang paglaum nagtimaan 
sa masaligon nga pagdahom. Ang atong pagtoo, o baruganan, diha sa kahan-
ayan sa Diyos, ug ang atong paglaum, o masaligon nga pagdahom, nga ang 
Iyang plano matuman gayud ang matag usa niini, nga maoy nagtugot kanato sa 
pagsalig Kaniya sa tanang higayon, ug sa pagdangup diha sa "sekretong dapit" 
sa Iyang presensya. Busa, atong masalig ang tanang mga butang sa atong 
Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak nga si Cristo Jesus, ug makakaplag og 
dalanngpanan gikan sa Kaaway ug sa espiritu niining kalibutana.  
 
Ang usa ka importanteng bahin sa atong pagsalig diha sa Diyos adunay 
kalambigitan sa atong pagsalig sa Iyang matipigon nga pagpanalipod diri 
kanato. Sila nga nidangup diha sa Diyos gisaaran nga, "Sa Iyang mga dagang 
pagatabonan ikaw Niya, Ug sa ilalum sa Iyang mga pako, magapasilong ikaw: 
Ang Iyang kamatuoran mao ang kalasag ug ang taming." (Salmo 91:4) Bisan 
ang atong makasasalang kinaiyahan nga nagagikan kang Adan ginatabonan 
man, sama sa ginaingon ni Propeta Isaias, "ako gisul-oban Niya sa kupo sa 
pagkamatarung," nga nahimong anaa alang kanato gumikan sa paglukat nga 
sakripisyo ni Cristo Jesus. (Isaias 61:10; Pinadayag 1:5) Ang Kasulatan nagsulti 
usab kanato nga nakaila ang Ginoo kanila nga "nagsalig Kaniya," ug nakaila 
kung si kinsa kadtong "Iyaha." (Nahum 1:7; 2 Timoteo 2:19) Pagkabulahan 
hunahunaon nga ang atong Langitnong Amahan nagpadayag og ingon niana nga 
kasuod nga pag-atiman sa Iyang mga konsagradong mga anak-kadtong nisalig 
Kaniya sa tanang mga butang. 
 
ANG PULONG SA DIYOS  
Isip mga sumusunod ni Cristo, atong gipalambo ang espirituhanong pagtilaw 
alang sa mga pagkaon diin maoy gitagana sa Diyos alang sa atong sustansiya. 
Kini nga pagkaon makaplagan diha sa Bibliya, ug mao kini ang Pulong sa 
Diyos nga maoy atong ginakaon, pagkaon sa mga panudlo, mga prinsipyo, ug 
mga saad aron makabaton kita og espirituhanong kalig-on. Ang Pulong sa 
Diyos nga mao ang kamatuoran, sa atong pagkaon niana, makapabalaan kanato, 
nga maoy naghimo kanatong balaan ug naglain kanato gikan sa kalibutan ug 
gikan sa atong makasasala nga unodnong mga kahiligan. (Juan 17:17) Ang 
pagkabalaan pinaagi sa Pulong sa kamatuoran nagasugod diha sa konsagrasyon, 
ug magpadayon sa atong tibuok ngaa paglawig dinhi sa yuta, samtang sa matag 
adlaw atong gipaningkamutan nga matuman ang mga lagda sa atong 
pagpakigsabot sa atong Langitnong Amahan. 
 
Karon, atol niining pag-ani sa Kapanahonan sa Maayong Balita, ang katawhan 
sa Ginoo ginasilbihan og abunda nga "pagkaon sa hustong panahon." (Mateo 
24:45) Pagkalamian nalang gyud sa mga pagkaon nga atong nakaplagan sa 
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lamisa sa "kasamtangang kamatuoran" diin gihukad sa Ginoo alang kanato. (2 
Pedro 1:12) Makatagbaw gayud kini sa atong espirituhanong pagtilaw ingon 
nga labi pa kitang nagkat-on sa plano ug mga katuyoan sa atong Amahan 
pinaagi sa pag-ambit sa pagkaon nga Iyang gitagana. Ang Ginoo pinaagi kang 
Juan nga Tigpadayag, nagsulti kanato nga ang Pulong sa kamatuoran "diha sa 
imong baba matam-is kini sama sa dugos," apan nidugang usab, "mapait kini 
diha sa imong tiyan." (Pinadayag 10:8-10) Mao kini ang mga mapait nga mga 
paglutos ug mga pagsulay nga modangat kanato tungod kay nikaon kita ug 
gikinabuhi nato kining maong espirituhanon nga pagkaon. Giingnan kita nga 
ang kalibutan, nga anaa sa kangitngit, "nagdumot sa kahayag." (Juan 3:19,20) 
Kini nga kamatuoran, dugang pa ang kahuyang sa atong unod ug mga panintal 
sa Kaaway, magbunga og mga mapait nga mga kasinatian nga moabot kanato 
tungod kay niambit man kita sa Pulong sa Ginoo. 
 
Tinagoang Mga Butang  
Si Jesus nagpasalamat sa Langitnong Amahan nga Iyang "gitagoan" ang mga 
kamatuoran sa Maayong Balita "gikan sa mga maalamon" niining kalibutana, 
ug "gipadayag sila ngadto sa mga gagmayng bata." (Mateo 11:25) Sa giingon 
na, ang mga bata pa diha kang Cristo ginadasig nga motubo pinaagi sa pag-
inom sa "gatas sa Pulong."  Si Pablo nagaingon nga ang pagkaon sa 
konsagradong magtotoo kinahanglan nga mag-uswag sa ponto nga kini 
mamahimo na nga "magahing kan-onon." (Hebreo 5:13,14) Sa lahi nga 
pagkasulti, ang gatas nagpasabot kini sa atong kahibalo sa mga pasiuna, 
sukaranan nga mga kamatuoran, ug ang magahing pagkaon nagapasabot sa 
pagsabot sa mas labi pang malisud nga mga bahin sa Pulong sa Dios. Sa lain pa 
gyud nga pagkasulti, sa laing bahin ug tingali ang labing importante, ang 
magahing pagkaon nagpasabot nga mao ang pag gamit sa mga kamatuoran nga 
nakat-onan diha sa atong matag adlaw nga kinabuhi ug lihok. Sa mga bersikulo 
nga gihisgutan sa ibabaw gikan sa Hebreo 5, si Pablo nag-ingon nga ang 
magahing pagkaon iya niadtong "hamtong na, kinsa pinaagi sa pagbansay 
makaila na siila kon unsay maayo ug daotan."  (Bersikulo 14) Kung ang 
pagsabot sa mga kamatuoran nga anaa sa Pulong sa Diyos mosangpot diha sa 
atong paggamit sa mga prinsipyo niini alang sa pag-ila sa "maayo ug daotan" 
diha sa atong mga kinabuhi, nan magahi kini nga pagkaon kanato ug usa ka 
ebidensiya nga adunay nakab-ot nga espirituhanong pagkahamtong. Kini wala 
makapakunhod sa kaimportante sa "sinsero nga gatas sa pulong," apan hinoon 
nagpunting kini nga kinahanglan gayud nga adunay pagbansay, pagtubo, ug 
tukma nga paggamit sa mga kamatuoran nga atong nakat-nan aron mabatonan 
gayud nila ang kinatibuk-ang benepisyo sa pakaon alang sa mga gipanamkon 
sa espiritu nga mga Bag-ong binuhat.  
 
Ang tanan nga mga kamatuoran sa Pulong sa Diyos "ginapadayag diri kanato 
pinaagi sa Iyang espiritu," mao nga naglangkob kini, sa ginaingon ni Pablo 
nga, "mga  halawom nga mga butang sa Diyos." (1 corinto 2:10)  Ang 
paggamit niining mga halawom nga mga butang, aron sila mamahimong 
sustansyadong pagkaon kanato ingon nga magahing karne, nagkinahanglan nga 
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kita "magbubuhat sa pulong, ug dili tagapamati lamang." (Santiago 1:22) Kini 
nga aspeto sa atong mga kinabuhi, ang paggamit ug pagbuhat, siguro mao ang 
pinakalisud himoon, apan mao kini ang labing mahinungdanon. Ang 
kalamboan sa kinaiya nga susama kang Cristo mao unya ang katapusang 
pagsulay sa atong pagkamatinud-anon sa Diyos, ug mapamatud-an kon asa 
kutob diin kita naggahin sa espirituwal nga pagkaon sa Iyang Pulong nga 
madagayaon kaayo Niyang gihatag. 
 
ADLAW-ADLAW NGA KALAN-ON 
Sa dihang ang mga anak ni Israel gihatagan sa mana didto sa kamingawan, si 
Moises miingon, "Kini mao ang tinapay nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga kan-
on." (Exodo. 16:15) Ginahatagan kita sa tinuod nga tinapay nga gikan sa langit, 
ang atong adlaw-adlaw nga suplay sa espirituwal nga pagkaon nga nakasentro 
diha kang Cristo. (Juan 6:48-57) Sama kanila nga atoa sa kamingawan, ang 
atong pagpundok sa langitnong mana kinahanglan sa matag adlaw, ug ang 
atong pagkaon niini kinahanglan nga usa ka mapadayonon nga pribilehiyo.  
Kon wala ang Iyang pag-alima, wala kitay espirituwal nga kalig-on, apan uban 
niini kita mahimong "lig-on diha sa Ginoo, ug sa gahum sa Iyang kusog." - 
Efeso 6:10  
 
Niambit kita sa matag-adlaw sa "tinapay sa kinabuhi," si Cristo Jesus, pinaagi 
sa pagsusi ug pagpadapat sa iyang mga pagtulon-an ug panig-ingnan sa 
panggawi. Sa susamang paagi, kita "mikaon sa unod sa Anak sa tawo" pinaagi 
sa pagkuha sa Iyang espiritu ug kinaiya. Walay literal nga hunahuna niini nga 
butang. Si Jesus nagtin-aw niini nga ang pagkaon sa iyang literal nga unod 
"walay kapuslanan," apan nga "ang mga pulong nga igasulti ko nganha 
kaninyo, sila espiritu, ug sila kinabuhi." (Juan 6:63) Ang kinabuhi, mga pulong, 
ang espiritu, ug ang panig-ingnan ni Jesus mahimong atong bahin sa 
espirituwal nga pagkaon hangtud nga mahiabut kita sa langitnon nga Canaan. 
 
ATONG ESPIRITUWAL NGA PANAN-AW 
Ang atong panan-aw ingon nga Bag-ong Linalang mao ang abilidad sa pag-ila 
sa kabubut-on sa Diyos ingon sa gipadayag sa Iyang Pulong.  miingon si Jesus 
sa iyang mga tinun-an mahitungod sa ilang abilidad sa pagsabut sa "misteryo sa 
gingharian sa langit," "Bulahan ang inyong mga mata kay nakakita sila" (Mateo 
13:11,16). Daghan sa adlaw ni Jesus may usa ka oportunidad sa pagtan-aw , 
apan sila wala makapanag-iya sa espiritu sa pag-ila, ug gipatig-a ang 
kasingkasing. Labina ang mga relihiyosong mga lider, si Jesus miingon sila 
"mga buta nga mga lider sa mga buta," ug "magtotultol nga buta." - Mateo 
13:14,15; 15:14; 23:16, 24 13:11,16)  
 
Sa diha nga si Jesus miingon sa Iyang mga tinun-an, "bulahan ang inyong mga 
mata kay nakakita sila," sila wala pa gilalang sa Espiritu Santo. Ang ilang 
abilidad sa pag-ila sa mga "misteryo" sa Pulong sa Diyos limitado hangtud sa 
Pentecostes, sa diha nga ang makapalamdag nga gahum sa Espiritu Santo 
niabut sa ibabaw nila. Si Jesus miingon kanila sa gabii una pa sa Iyang 
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kamatayon, "Ako adunay daghan pa nga mga butang nga isulti kaninyo, apan 
dili kamo makahimo sa pagdala kanila karon." Siya nisaad, Apan, nga ang 
"Espiritu sa kamatuoran" sa dili madugay moabut, ug maggiya kanila "ngadto sa 
tanan nga kamatuoran: ... ug ... magapakita kaninyo sa mga butang nga moabut 
"- Juan 16:12,13 
 
Ang anaa sa mga disipolo una pa ang Pentekostes mao ang gikinahanglan nga 
mapaubsanon nga kasingkasing, ug tinguha sa pagkat-on. Kini nga mga hiyas 
mahinungdanon, ug kinahanglanon, aron nga makahimo sa "pagtan-aw" sa mga 
misteryo sa Diyos pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Si Jesus miingon, 
"Bulahan ang mga putli og kasingkasing. kay sila makakita sa Diyos" (Mateo 
5:8) Ang usa ka putli nga kasingkasing mao ang usa ka mahinlo gikan sa 
masakiton nga motibo, sinsero ug tinuod sa mga tinguha niini, ug labaw sa 
tanan, mapainubsanon ug matudloan. Kadto lamang nga putli gayud ang 
makahimo sa pagtan-aw sa Diyos. Ang tawo nga naningkamot nga maputli ang 
kasingkasing dili lamang mangita sa "dili pagbuhat og dautan," apan bisan gani 
sa "paglikay sa tanang dagway sa kadautan." (II Cor 13:7; 1 Tesalonica 5:22.)."  
Kini nga giladmon sa kaputli sa kasingkasing gikinahanglan aron mahiapil 
niadto kanila nga "makakita sa Diyos." 
 
UNSAON NATO PAGTAN-AW ANG DIYOS 
Kay ang mga matinud-anon nga mga sumusunod ni Jesus, adunay dili matukib 
nga pribilehiyo sa "unang pagkabanhaw" nga ipresentar sa atubangan sa 
Amahan, ug NGA MAKITA ANG IYANG PANAGWAY. (Juan 14:2-4,12; I 
Juan 3:2) Kini, sa pagkatinuod, usa ka mahimayaon nga paglaum nga 
magabayaw sa atong mga pagbati sa mga butang sa ibabaw. (Col. 3:1,2) Bisan 
pa, adunay usa ka paagi nga atong makita ang Diyos karon, ug kana pinaagi sa 
mata sa pagtuo. Hugot nga Pagtuo diha sa Iyang plano, ang Iyang pagbuhat sa 
atong mga kinabuhi, ug sa Iyang mga saad alang sa tanan nga mga kabanayan sa 
yuta ang tanan nagpadayag sa mga hiyas sa kinaiya sa Diyos -ang iyang kaalam, 
hustisya, gugma, ug gahum. Matag adlaw, kinahanglan nga atong mas mailhon 
ug mas mauyonan sa hingpit gayud ang kinaiya sa Amahan, ug ang Iyang 
mahigugmaong kahikayan alang sa hingpit nga panalangin sa tawo. 
 
Ang atong espirituwal nga panan-aw dili mahimong hunahunaon nga usa 
lamang ka daklit nga panan-awon sa kahibalo. Hinunoa, kini kinahanglan nga 
palamboon ngadto sa usa ka adlaw-adlaw nga obserbasyon sa mga plano ug 
mga katuyoan sa Diyos nga nagdumala sa atong mga hunahuna, mga pulong ug 
mga lihok. Ang atong espirituhanong panan-awon pagasulayan, si Pedro 
miingon, "Nga ang pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo, ... makaplagan ngadto 
sa pagdayeg, ug himaya, ug kadungganan, sa pagpadayag ni Jesu-Cristo: Kinsa 
wala makakita [sa literal nga panan-awon], kamo nahigugma; bisan tuod nga 
karon wala kamo nakakita kaniya, apan nagatoo [pagtan-aw pinaagi sa mata sa 
hugot nga pagtuo], nagakalipay kamo sa kalipay nga dili maasoy ug puno sa 
himaya. "- 1 Pedro 1:7,8  
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Walay mga pulong nga mahimong ikahulagway sa kalipay nga nagpuno sa 
atong mga kasingkasing sa dihang makita na unya nato ang Diyos. Atong 
Makita ang Iyang gugma, ug nakaamgo nga ang ingon niana nga klase nga 
gugma naglangkob sa tanan sa paghatag sa tanan natong panginahanglan. Atong 
Nakita ang Iyang kaalam, ug nasayod nga maalam gayud Siya aron masayop, 
maingon man nga mahigugmaon gayud Siya aron mamahimong dili 
mabination. Atong nakita nga bisan unsa pa nga mga kasinatian ang Iyang 
mahimong itugot, kini tungod kay nahigugma Siya kanato ug nasayud kon 
unsay atong labing gikinahanglan, aron maandam sa pagpakigbahin sa iyang 
himaya sa unahan sa tabil. Atong nakita ang Iyang hustisya, nga ang tanan 
Niyang mga paagi mga matuod ug mga matarung diha sa Iyang 
pagpakiglambigit kanato. Atong nakita ang Iyang gahum usab, ug nakaamgo 
nga walay mahimong makabalda sa Iyang hanyag nga buhaton ingon nga atong 
Langitnong Amahan. 
 
Basihan gayud kini alang sa kalinaw ug kalipay. Ang mga hiyas sa kinaiya nga 
atong Nakita diha sa Diyos naghatag kanato sa pasalig nga walay mga sayop 
nga mahimo  diha sa Iyang bahin nga may kalabotan sa atong espirituwal nga 
kaayohan, ni walay kasinatian nga pagatugotan nga modangat kanato nga dili na 
kinahanglanon alang sa atong disiplina ug pagbansay diha sa Iyang walay 
katapusan nga serbisyo. Bisan pa man malisud kini sila sa pagkakaron, nasayud 
kita nga walay usa sa Iyang mga bililhong saad ang mopakyas kanato, kung 
magpadayon kita sa pagsalig gayud Kaniya.  
 
Sa natural nga natad, ingon nga usa ka tawhanon, kon atong nadiskobrehan nga 
ang matag panginahanglan sa kinabuhi igahatag; nga walay posible nga 
panghitabo nga maoy mohikaw kanato sa atong seguridad sa hunahuna ug sa 
lawas; nga ang tanan sa atong palibut gihimo lamang sa matang nga makaamot 
sa atong kaayohan, dili ba kita magmalipayon sa hilabihan? Mao kana ang 
atong espirituwal nga kasinatian kung atong Makita gayud ang Ginoo, ang 
Iyang kinaiya, ug ang Iyang mga saad. Ang pagtan-aw Kaniya sa maong usa ka 
maigmat nga panan-awon sa hugot nga pagtuo, Siya mahimong mas bililhon 
kanato kay sa bisan unsa nga yutan-on nga butang nga atong nailhan. 
  
Ang atong kalipay sa pagtan-aw sa Ginoo dili lamang sa Iyang ginabuhat alang 
kanato. Nalipay usab kita, ug sa pagkakita sa walay kinutuban nga katahum sa 
Iyang kinaiya, sa kamatuoran nga Siya ingon madagayaon sa mahigugmaong-
kalolot ug sa gugma, nga Siya naghimo sa usa ka plano nga ang tanan 
mapanalanginan sa Iyang umaabot nga gingharian. Bisan tuod ang katawhan 
daghan og giantos sa pagkakaron, ug kasagaran wala nakakita ni nakatilaw sa 
kaayo sa Ginoo. Bisan pa man niana, Siya nagdumala sa tanan nga mga 
kalihokan niini nga kalibutan, ug sa dili madugay magaingon ngadto sa mga 
nag-agulo nga kabuhatan, "Humilum kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang 
Diyos. Pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasud, pagabayawon ako dinhi sa 
yuta." -Salmo 46:10 
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TINUBDAN SA ATONG KALIG-ON 
Kita adunay usa ka dili-mapakyas nga tinubdan sa kalig-on, ug kini 
nagapadayon sa kanunay alang sa atong kaayohan kon kita mokab-ot pinaagi sa 
hugot nga pagtuo ug magahupot niini. Ang salmista nisulat, "Ang Ginoo mao 
ang kusog sa akong kinabuhi." "Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug 
kalig-on." Ang Ginoong Diyos mao ang adlaw ug ang taming: ... walay maayo 
nga mga butang nga Iyang ihikaw gikan kanila nga naglakaw nga 
matarung." (Salmo 27:1; 46:1; 84:11) Isip sama sa usa ka adlaw, ang Diyos 
nidan-ag sa atong dalan ug sa atong mga kasingkasing, nga nagahayag kanato 
ug sa paggiya kanato diha sa dalan. Ingon sa usa ka taming, nanalipod Siya 
kanato gikan sa tanang mga nagadilaab nga udyong sa dautan. "Walay maayo 
nga butang" nga ihikaw sa Diyos gikan sa mga tawo nga magalakaw sa sidlak 
sa Iyang tagana nga paggiya, ug kinsa mapainubsanong nagalakaw sa luyo sa 
Iyang taming sa pagpanalipod. 
 
Makakab-ot kita sa pagtan-aw ug sa pagtilaw sa kaayo sa Ginoo pinaagi sa pag-
ampo ug pinaagi sa pag-angkon sa Iyang mga saad. Sa tanan nga mga 
kasinatian, dako ug gamay, ang ordinaryo o labing malisod nga krisis, andam 
ug makahimo ang Diyos sa pagtagbaw sa atong mga panginahanglan, ug sa 
paghatag sa labing maayo nga mga butang nga mahimo alang sa atong 
espirituhanong kaayohan. (Roma 8:28) Ang pagkahibalo niini, makaapil kita, 
uban ni Pablo ug moingon nga kita "ginapalig-on uban sa tanan nga gahum, 
sumala sa Iyang mahimayaong gahum, alang sa tanang pagpailub ug pag-antus 
uban ang kalipay; Nga nagapasalamat sa Amahan, nga naghimo kanatong mga 
takus nga umalambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag. "-Col. 
1:11,12 
 
ANG PAGHATAG OG BILI SA GUGMA SA DIYOS 
Aron matilawan ug makita ang kaayo sa Ginoo, gikinahanglan gayud kaayo nga 
atong masabtan ang Iyang gugma. Dapat lang, kita magkinabuhi niini nga 
labing taas sa tanang mga hiyas sa kinaiya ngadto sa tanan nga atong 
mahimamat, ilabi na sa atong mga kaigsoonan. Si Apostol Juan nagasulti 
kanato, “Mao kini ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Diyos, kondili nga 
Siya nahigugma kanato.” Sa mga pipila ka mosunod nga mga bersikulo, si Juan 
nidugang  sa mahinungdanong hunahuna nga gawas kon kita nahigugma sa 
atong mga kaigsoonan, kinsa atong nakita, dili makahimo sa tinud-anay gayud 
sa paghigugma sa Diyos, kinsa wala nato makita. (1 Juan 4:10,19,20) Bisan sa 
pagtan-aw sa Diyos pinaagi sa mata sa pagtoo, kinahanglan nga atong 
higugmaon ang atong kaigsoonan, ug simpatiko nga paghigugma alang sa 
kalibutan. Ang kalamboan sa dili hinakog, sama sa Diyos nga gugma mao ang 
usa sa dako nga mga pagsulay sa pagkamatinumanon sa atong panaad diha sa 
paghalad sa atong kaugalingon. 
 
Sa adlaw-adlaw nakadawat kita sa gugma ug pagkamaayo sa Diyos. Pinaagi sa 
Iyang madumalaon nga pag-atiman diha sa atong mga kasinatian, kita 
nakadungog sa Iyang tingog nga nagsulti kanato sa Iyang gugma, ug nagtudlo 
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kanato sa dalan diin angay natong subayon. Ang atong mga dalunggan 
nakadungog sa Iyang mga pulong, "Kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha 
niana." (Isa. 30:21) Kon, pinaagi sa pagkamasinugtanon, kita mosunod sa Iyang 
mga panudlo, dili kita mapandol samtang kita "nagapadayon paingon sa dag-
anan, ngadto sa ganti sa labing hataas nga pagtawag sa Diyos diha kang Cristo 
Jesus." - Filipos 3:14 
 
Ang usa ka bug-os nga paghatag og bili sa gugma sa Diyos nagkinahanglan og 
lihok diri kanato. Si Pablo nag-ingon, “panlimbasugi ninyo ang inyong 
kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog.” Dayon iya kitang 
gipahinumdoman kinsa ang nagdirekta niini nga buluhaton. “Kay ang Diyos 
mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat usab, alang sa 
Iyang maayong kahimut-an.” (Filipos 2:12,13) Gidugang pa paghulagway sa 
apostol kini nga pagbuhat diri sulod kanato niini nga mga pulong: “Karon 
hinaut nga ang Diyos sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Jesus, ang 
dakung magbalantay sa mga karniro, pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaad,   
magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman 
sa Iyang kabubut-on, nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa Iyang 
pagtan-aw, pinaagi kang Jesu-Cristo; kang kinsa maiya unta ang himaya nga 
hangtud sa kahangturan.”-Heb. 13:20,21 
 
Magpadayon kita, sa matag adlaw sa “pagtilaw ug pagtan-aw nga ang Ginoo 
maayo.” Nga ang pagbuhat sa ingon makahatag og ebidensiya sa atong 
pagtamod ug pagpasidungog sa Langitnong Amahan. Sa mosunod nga 
bersikulo, ang salmista nagaingon, “walay si bisan kinsa nga nagpasidungog sa 
Ginoo nga mag-antos sa kawad-on.” (Salmo 34:9) Ang atong walay katapusan, 
espirituhanong mga katuyoan kinahanglan kanunay nga maoy hataas sa atong 
mga hunahuna kon kita mapadayonon nga magpista diha sa mahimayaong 
paglaum sa pagkinahbuhi ug pagmando uban ni Cristo, sa pagtan-aw Kaniya sa 
Iyang pagka-Siya, ug sa pagpanunod sa mga saad sa langitnong gingharian.-I 
Pedro 1:3,4 
 
“Busa magahalad kita og usa ka halad sa pagdayeg sa Diyos kanunay, nga sa 
ato pa, ang bunga sa atong mga ngabil nga nagapasalamat sa Iyang 
ngalan.” (Heb. 13:15) Ang atong Langitnong Amahan naglatad sa atong 
atubangan og usa ka lamisa nga puno sa mga pagkaon nga espirituhanon aron 
makita ug matilawan. Bisan sa taliwala sa mga pagsulay ug mga kalisdanan sa 
atong kasamtangang pagpanaw, ang dili maihap nga kaayohan sa Ginoo 
napadayag gayud ngadto sa Iyang konsagradong mga katawhan. “Ikaw 
nagaandam ug pagkaon sa atubangan ko tinambongan sa akong mga kaaway: 
Gidihugan mo ang akong ulo sa lana; Ang akong copa nagaawas. Sa 
pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong-kalolot magasunod kanako sa 
adlaw ngatanan sa akong kinabuhi; Ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa 
walay katapusan.”-Salmo 23:5,6
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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 


