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N iini nga mga panid sulod sa tuig 2017, atong 
gihatagan ug pagtagad  ang daghan nga mga 

ulohan sa balita sa nasud ug sa kalibutan. Ang 
katapusan sa tuig nagkaduol na, ug ang 
sinugdanan sa 2018 nagkaduol na. Ang sinsero 
nga paglaum sa kadaghanan sa sinugdanan sa 2017 
tingali mas dako, samtang ilang gihunahuna ang 
tinguha alang sa kalinaw, seguridad, ug kalipay, sa 
sulod ug sa gawas sa nasud. Adunay, sa walay 
duhaduha, bisan pa sa pagpaabut sa uban nga kini 

nga tuig, tingali, lahi sa kaniadto nga mga kasagmuyo niining bahina. Mao ba 
kini? Ang usa ka mubo nga paghatag ug pagtagad sa mga panghitabo sa 
kalibutan sa tuig 2017, nga daghan niini ang gihisgotan na sa mga panid niini 
nga tuig,  lagmit ang maghatag sa tubag: 
 
—Nagtubo n—Ang pag-inagurasyon sa ika-45 nga presidente sa nasud, si 
Donald Trump, niadtong  Enero, ug ang resulta nga mga kaso ug kontra-
sumbong sa panagbangi ug pagpanghilabot sa 2016 nga eleksyon. 

—Ang napukaw  nga mga hulga ug kahadlok sa cyber-terrorism ug hacking, 
ilabi na sa taas nga lebel sa gobyerno 

—Ang balikbalik nga pakyas nga pagsulay sa Kongreso sa pagbawi ug pag-
ilis sa kasamtangan nga mga balaod sa pag-atiman sa panglawas apan sa 
samang higayon miangkon nga ang kasamtangan nga sistema nagkinahanglan 
sa mga kausaban nga gihimo. 

—Ang makamatay nga kemikal nga pag-atake sa gobyerno sa Syria batok sa 
iyang kaugalingong mga tawo sa Abril, nagpakita sa nagpadayon nga sibil 
nga gubat nga nagakahitabo didto sulod sa sobra sa lima ka tuig, nga nagkuha 
sa kinabuhi sa dul-an sa tunga sa milyon nga mga tawo. 

—The related question of the United States’ involvement in the affairs of 
other nations—to intervene or isolate ourselves—which continues to perplex 
our leadership and citizens. -Ang nalangkit nga pangutana sa pag-apil sa 
Estados Unidos sa mga kalihokan sa ubang mga nasud-sa pagpangilabot o 
pagpalain sa atong kaugalingon-nga nagpadayon nga nakapalibog sa atong 
pagpangulo ug mga lungsuranon. 

—Mga Kausaban sa relihiyosong pagsunod, uban sa pagkunhod sa 
Kristiyanismo ug pagdaghan sa Islam, apan labi na nga ang ateyismo ug 
agnostisismo karon ikatulo na sa kalibutan. 

—Ang nagpadayon nga pagkagun-ob sa moralidad, diin daw kini karon 

“Kay alang kanato ang usa 
ka bata natawo, alang kanato 
ang usa ka anak nga lalake 
gihatag; ug ang kagamhanan 
igatungtong sa iyang 
abaga..... Sa kauswagan sa 
iyang kagamhanan ug sa 
pakigdait walay katapusan.” 

—Isaiah 9:6,7 

Disyembre 2017 
 

“Iyang Pangagamhanan ug Kalinaw” 



 3 

 
gidawat na ang  tanang matang sa pagkinabuhi. 

—Nagtubo nga kagubot sa nagkalain-laing natad, kini nagakahitabo tungod 
sa nagkadaghang tensyon sa kaliwat, kanunay nga pag-atake sa mga terorista 
sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan, ug nagkadakong hulga sa gubat sa 
nukleyar sa North Korea o posible sa Iran. 

—Ang nagpadayon nga debate sa imigrasyon, ug ang nalangkit niini nga 
argumento mahitungod sa pagtukod sa usa ka kuta sa Estados Unidos ug sa 
utlanan sa Mexico aron mapugngan ang iligal nga pagsulod sa nasud.  

—Ang panghitabo sa “peke nga balita” ug “paglumpag,” uban sa mga lider 
sa gobyerno nga naghimo sa mga pag-angkon ug mga kontra-nga pag-
angkon, nga nagbilin sa mga tawo sa pangutana-unsa ang kamatuoran? 

—Ang mga kalamidad sa kinaiyahan, sama sa sunog sa amihanang 
kapatagan ug sa California, ang makagun-ob nga mga bagyo-Harvey, Irma 
ug Maria-ug dagkong mga linog sa Mexico, kining tanan nakakuha sa 
daghang  kinabuhi, ug nagbilin ug kadaot sa binilyon nga dolyar. 

—Ang pagpamusil sa katawhan  sa Oktubre sa Las Vegas, nga nagbilin sa 
kalim-an nga patay ug gatusan nga samdan, ug mao nga pinakagrabe nga 
buhat sa iyang matang sa modernong kasaysayan sa Estados Unidos. 

—Labing bag-o lang, ang nagpadayon nga kontrobersiya nga naglibot sa 
bandila sa Estados Unidos ug ang nasudnong awit, ug ang pangutana sa 
angay nga mga porum alang sa mga Amerikano aron mapakita ang dili 
pagsinabtanay. 

 
Siguradong matino nato gikan sa nahisgutan pagbalik tan-aw  sa mga 

dagkong panghitabo sa tuig nga bisan unsang paglaum alang sa usa ka labaw 
nga kalinaw, segurado ug malipayon nga kalibutan sa 2017 dugay na nga 
napukan. Ang hilisgutan mahitungod sa abilidad sa tawo sa hustong 
pagdumala sa iyang kaugalingon nagpadayon paubos. Matood kini diha sa 
perohong  pagpangulo sa mga nasud ingon man usab sa katawhan. Sa matag 
ang-ang, ug sa tanang bahin sa mga institusyon karon-politikal, sosyal, 
ekonomikanhon, ug relihiyoso-kasamtangan nga mga kondisyon sa kalibutan 
nagresulta sa nagkadaghan nga kagubot, pagkawalay kalig-on ug kasubo sa 
mga lumulupyo sa yuta. 

 
Bisan pa niana, salamat sa Diyos nga dili kana mahitabo sa kahimtang sa 

kalibutan sa dihang si Jesus mao ang Magmamando, ang “HARI SA MGA 
HARI, UG GINOO SA MGA GINOO.” (Pinadayag 19:16) Pagkahaom niini, 
niining panahona sa tuig, ug uban sa kasamtangan nga mga kondisyon sa 
kalibutan karon, aron usbon ang gipanalanginan nga pasalig sa mga saad sa 
Diyos nga nasentro kang Jesus, kang kansang pagkahimugso ang ginasaulog 
sa kadaghanan sa kalibutan niining bulana.  
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ANG PANGAGAMHANAN NI KRISTO MAGDAKO 

Ubos sa matarong nga pagmando ni Kristo, ang “pagdugang sa iyang 
gobyerno” nagpasabot usab sa usa ka tukmang pagpasundayag sa kalinaw ug 
maayong kabubut-on. Kini usa ka dakong kausaban alang sa katawhan. Wala 
pa sa kasaysayan sa tawo nga ang nagkalapad nga impluwensya sa usa ka 
gobyerno nagdala niini sa kasigurohan sa malungtarong kalinaw. Kon ang 
mga hari sa Israel nagmasulundon sa mga balaod sa Diyos, kana nga 
ginharian unta usa ka eksepsiyon, apan dili sila masulundon. Sa diha nga 
atong itandi ang maayo sa dili maayo, dihay pipila ka halangdon nga mga 
punoan kinsa nangita sa kaayohan sa mga tawo nga ilang gipangulohan. 
Bisan kini sila, bisan pa niana, nahugawan sa kahakog, ug kulang sa 
gikinahanglan nga kaalam aron luwas nga mapasaligan sa  walay kinutuban 
nga impluwensya sa mga kalihokan sa kalibutan. 

 
Karon ang usa ka nabahinbahin, nahasol ug nahadlok nga kalibutan 

nagpamatuod sa pagkapakyas sa tanang mga paningkamot sa tawo sa 
pagdumala sa mga nasud sa hustong paagi. Ang pagkawalay paglaum sa mga 
tawo nga miresulta gikan niini nga kapakyasan naghasol sa tawhanong 
kaliwatan ug ingon sa usa ka hampak nga naghikaw sa katawhan bisan diin 
sa tinuod nga kalinaw ug kalipay. Sa atubang niining grabeng kalisud, ang 
mga tawo nagpadayon sa pagpangita sa usa ka paagi sa ilang kalisud. Apan, 
ang kadaghanan wala makaamgo nga adunay usa lamang ka dalan, nga mao 
ang paagi sa Diyos, ang dalan sa iyang gingharian, diin si Jesus mao ang 
Hari. 

 
Unsa ka makahuluganon ang mensahe sa Pasko karong tuiga niadtong kinsa 

makasabot sa tinuod nga kahulogan niini ug adunay pagtoo sa tanan nga 
gipasabot niini. Kini labaw pa kaysa sa pag-awit lamang sa matahum nga 
mga awit o sa pagpakita sa madanihon nga mga dekorasyon o pagbayloanay 
sa yano nga mga gasa. Kini, labing mahinungdanon, ang  paghinumdom sa 
mas dako nga panghitabo nga atong gisaulog pinaagi nila. Kini ang gasa sa 
Diyos sa kalibutan, gasa sa usa ka Manluluwas, usa ka Manunubos, ug usa ka 
Hari nga sa dili madugay magmando sa tanang kanasuran- nga sa 
pagkatinuod, ang “dili mahulagway nga gasa sa Diyos.” (II Corinto 9:15) 
Kini mahinungdanon kaayo ingon nga basehan alang sa paglaum diha sa mga 
kasingkasing ug mga kinabuhi sa nawad-an ug paglaum. Wala'y panahon nga 
adunay dako kaayo nga oportunidad sa bahin niadtong mga nakasabut sa 
tinuod nga kahulogan sa pagkahimugso ni Hesus sa pagsangyaw sa 
mahimayaong mensahe sa iyang gingharian, nga kini sa dili madugay 
mapadayag alang sa pagpanalangin sa tanang kanasuran ug ang solusyon sa 
tanang problema sa usa ka himalatyong kalibutan.-Gen. 22:18; Salmo 22:27; 
Buhat 3:25 

 
PAGPAHAYAG DIHA SA KASULATAN 
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 “Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak 

nga lalaki gipadala” misulat ang propeta. (Isa 9 6) Usa kini sa daghang 
panagna mahitungod sa pagkahimugso ni Jesus, kanang mahimayaon nga 
gipasidunggan sa anghel. Nahinumduman nato kadtong mga pulong nga 
mahinungdanon, “Ayaw kahadlok: kay, tan-awa, gidad-an ko kamog 
maayong balita sa dakong kalipay, nga maanaa sa tanang katawhan. Kay 
diha kaninyo natawo niining adlawa sa lungsod ni David ang usa ka 
Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo.” (Lucas 2:10,11) Sa 
pagkatinuod, ang gisaad nga bata natawo, ang gitagnang anak gipadala, ug 
ingon nga gisaad nga Kristo , o Mesiyas, siya ang mahimong Manluluwas sa 
kalibutan. 

 
Unya, aron mapasabut ang kahinungdanon sa panghitabo ug aron ipatin-aw 

ang kahulogan niini, ang “panon sa langitnong panon” nadungog nga 
“nagdayeg sa Diyos, ug nag-ingon, Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug sa yuta 
pakigdait, maayong kabubut-on ngadto sa mga tawo.” (Lucas 2:13,14) Halos 
walay  bahin sa Bibliya ang mas pamilyar pa kay niini. Sublion kini sa 
minilyon pag-usab karong tuiga. Hinuon, latas sa kasiglohan, ug labi pa 
karon, ingon sa daw kini usa na lamang ka ekspresyon nga pangandoy sa 
tawo. Kini nagsilbing usa ka inspirasyon sulod sa pipila ka mga adlaw, apan 
sa dili madugay nahikalimtan sa usa ka tuig samtang ang kalibutan 
nagpadayon sa pagkaunlod.  

 
Sa pagbasa sa tagna mahitungod sa pagkahimugso ni Jesus, ang Anak nga 

ihatag sa Diyos, daghan ang wala makamatikod sa propetikanhon nga 
kasigurohan nga “ang kagamhanan anaa sa iyang abaga.” Ang tibuok 
kalibutan nga gingharian sa kalinaw ug kinabuhi nga gigarantiyahan sa 
balaang gahum mahimong usa ka bulahan nga kamatuoran sa gitakdang 
panahon nga gimbut-an daan sa Diyos, ug mahimo nga mapadagan sa 
awtoridad nga gitugyan sa iyang Anak, si Kristo Jesus. Sa kasukwahi, sulod 
sa daghang mga siglo ang panglantaw sa kadaghanan mao nga ang kalibutan 
magpahinabo sa kaugalingon nga gingharian sa kalinaw pinaagi sa 
paningkamot sa tawo. Kadto lamang nakakita sa butang ingon nga gilatid sa 
Kasulatan, ug nakabaton og hingpit nga pagsalig sa mga saad sa Diyos, 
mahimong matuod nga gipanalanginan sa mensahe sa Pasko. 

 
Aron masiguro nga nasabtan nato ang hunahuna nga ang gobyerno sa 

gingharian magapabilin diha sa abaga ni Kristo, ug dili sa tawo, ang 
manalagna nagdugang, “Ang kadasig sa GINOO sa mga panon magabuhat 
niini.” (Isaias 9: 7) “Kini,” nga pagahimoon pinaagi sa kadasig sa Ginoo, 
nagpasabut sa mga butang nga gisulti sa propeta sa iyang nag-una nga mga 
pulong. Atong tan-awon kung unsa ang giingon sa tagna. 

 
Una, anaa ang saad sa bata, ang anak, nga matawo ug diin ang kansang 

abaga magpas-an sa responsibilidad sa bag-ong gobyerno sa kalibutan. Si 
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Jesus mao kining bataa. Ang iyang pagkatawo dili pinaagi sa kabubut-on sa 
tawo, kay ang katumanan niining bahin sa tagna natuman pinaagi sa paggiya 
ug gahum sa Diyos. Sa diha nga ang mga anghel nagkanta sa kalinaw sa 
kalibutan ug maayong kabubut-on ngadto sa mga tawo, gipasabot nila nga 
pinaagi niining usa ug pinaagi sa gingharian diin siya sa takdang panahon 
magmando, ang Diyos magdala og kalinaw sa mga nasud. Nagpasabut usab 
kini, nga ang iyang pagkatawo usa ka pagpahayag sa maayong kabubut-on 
sa Diyos ngadto sa mga tawo, dili nga ang mga tawo sa kalit ug sa ilang 
kaugalingong kabubut-on magsugod sa pagbuhat sa maayong kabubut-on 
ngadto sa usag usa. 

 
“KAHIBULONGAN, MAGTATAMBAG, ANG GAMHANANG 
DIYOS” 

“Ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Diyos nga 
Makagagahum, Amahan nga walay Katapusan, Prinsipe sa Pakigdait.” (Isa. 
9:6) Ang tanan niini nga mga titulo gipasidungog ngadto ni Jesus sa Diyos 
ug gipakita sa nagkalainlain nga mga paagi diin ang “pagdugang sa iyang 
gobyerno” igapadayag alang sa pagpanalangin sa katawhan. Pananglitan, 
ang titulo nga “Magtatambag,” tukma nga naghulagway sa iyang papel isip 
“tigpataliwala tali sa Diyos ug sa tawo.”(I Timoteo 2:5) Ang usa sa mga 
hinungdan sa tanan nga pag-antos, kamatayon, ug mga problema sa 
kalibutan mao ang kamatooran nga ang kaliwatan sa tawo nahimulag sa 
Diyos pinaagi sa pagrebelde batok sa iyang balaod. Usa sa mga katungdanan 
sa paghari ni Kristo mao ang pagpatungha sa panag-uli tali sa Diyos ug sa 
mga tawo. Ang pakigdait sa Diyos maoy usa sa gikinahanglan sa pakigdait 
sa mga tawo. Hangtud nga ang mga tawo nakig-away sa Diyos ug dili 
masulundon sa iyang balaod, sila mahimong kaaway sa usag usa. 

 
Ang unang lakang padulong sa pagpasig-uli sa kalibutan pinaagi ni Jesus 

mao ang sakripisyo sa iyang kinabuhi isip Manunubos sa tawo. Kining 
talagsaon nga buhat sa gugma alang sa mga hilisgutan diin siya sa ulahi 
nahimong Magmamando mao ang usa sa mga butang nga nagtugot kaniya 
nga pagatawgon nga “Kahibulongan.” Ang mga magmamando niini nga 
kalibutan giisip nga kahibulongan kon, pinaagi sa ilang katakus isip mga 
lider, mahimo nilang madala ang ilang mga ginsakupan nga mamatay alang 
kanila ug alang sa hinungdan nga girepresentar nila. Apan, gibalik ni Hesus 
ang pamaagi niini. Ang pundasyon sa iyang pagkadako, ug sa iyang 
pagmando sa kalibotan, gipahimutang sa iyang kaugalingon nga sakripisyo, 
ang paghatag sa iyang kaugalingong kinabuhi aron ang iyang mga ginsakpan 
mabuhi. 

 
Busa, dili ikatingala nga si Hesus angayan sa titulo, “Ang Diyos nga 

gamhanan.” Wala kini magpasabut nga siya ang Labing Gamhanan nga 
Diyos, ang Langitnong Amahan ug Magbubuhat. Nagpasabut lamang kini 
nga si Jehova nagbayaw kaniya ngadto sa ingon ka hataas nga katungdanan 
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sa pagtuman sa diosnong plano alang sa pagpasig-uli ug kaluwasan sa 
tawhanong kaliwatan nga siya pagailhon nga Diyos, usa ka gamhanan, nga 
kaniya ang pagtahud pagahatagan . Kita, ang iyang mga sumusunod niining 
panahon karon sa Ebanghelyo, gidapit sa pagpasidungog sa Anak ingon sa 
pagtahud sa Amahan. (Juan 5:23) Sa panahon sa pagmando sa gingharian ni 
Kristo, ang katawhan matagnaong girepresentahan nga nag-ingon sa usa nga 
gamhanan, kini nga gitagana nga Magtatambag, “Tan-awa, kini ang atong 
Diyos; kami nagpaabut kaniya, ug siya magaluwas kanamo.” (Isaias 25: 9) 
Ang hunahuna ingon nga sa daw ang mga tawo makaila kang Jesus ingon 
nga “gamhanan nga Diyos,” nga pinaagi kang kansang kamatayon ug 
gingharian pagmando sila gipasig-uli kang Jehova ug maluwas gikan sa mga 
kamot sa sala ug kamatayon. 

 
“WALAYA KATAPUSANG AMAHAN” 
Ang hunahuna sa kaluwasan gikan sa kamatayon labi nga gipasabut sa 

titulo, “Ang walay katapusan nga Amahan.” Si Kristo Jesus mao ang 
maghatag sa kinabuhing walay katapusan sa mga tawo. Ang pulong nga 
“Amahan” nagpasabot nga naghatag-kinabuhi. Walay laing magmamando sa 
kalibutan nga misulay sa paghatag kinabuhi sa mga tawo. Bisan pa niana, 
pagkahinungdanon kini alang sa malungtarong kalinaw ug kalipay sa 
katawhan. Mahimo natong mahanduraw ang usa ka kalibutan nga 
nakatagamtam sa tanan nga mga panalangin sa kalinaw ug kasegurohan nga 
gisaad sa mga gobyerno sa tawo, bisan pa kini usa ka masakiton ug 
himalatyon nga kalibutan. Bisan pa, ang “paglambo” sa impluwensya ni 
Kristo sa mga nasod mahimong kaylap kaayo ug komprehensibo nga bisan 
ang dakung kaaway nga Kamatayon mahugno sa atubangan niya sa 
kapildihan ug kalaglagan. 

 
 “Maghari Siya,” misulat si Pablo, “hangtud nga ibutang niya ang tanan nga 

mga kaaway ubos sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga 
pagalaglagon mao ang kamatayon.”(I Corinto 15:25,26) Hunahunaa kung 
unsay kahulogan niini sa usa ka himalatyon nga kaliwatan! Ang pagkaguba 
sa kamatayon, samtang kini makita sa pagpahiuli sa panglawas sa mga buhi, 
dili kini matapos didto. Ang tanan nga mga biktima niining bantugan nga 
kaaway-ang binilyon nga gipamatay sa tanang mga panahon sa nangagi-
kinahanglan nga pukawon gikan sa pagkatulog sa kamatayon. Sa ingon, sila 
usab mopuli sa kahikayan sa gingharian, ug adunay oportunidad nga 
makabaton og kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagtuman sa husto ug 
matarung nga mga balaod nianang bag-ong han-ay. 

 
Dinhi usab gipahinumduman kita nga ang responsibilidad alang sa 

katumanan sa tanang kahibulongan nga mga butang nga gisaad pinaagi sa 
gingharian ni Kristo “anaa sa iyang abaga,” ug nga “ang kadasig ni Jehova 
sa mga panon magabuhat niini.” Kon kita naghunahuna niining talagsaon 
nga mga saad sa Bibliya gikan sa panglantaw kung unsa ang mahimo sa mga 
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tawo, ang atong mga hunahuna ug ang atong mga pangandoy mahimo 
makawang lamang. Apan dili kini mao kung atong hunahunaon ang 
panglantaw sa Diyos. Ang pagkatawo ni Jesus usa ka milagro. Sa panahon sa 
iyang mubo nga pagministeryo iyang gipakita kung unsang mga milagro sa 
pag-ayo ug pagbanhaw sa mga patay posible kung gigamit ang balaang 
gahum. Siya nabanhaw gikan sa kamatayon pinaagi sa milagro. Ang 
“kasibot sa GINOO sa mga panon” naghimo niini, ug kami adunay bulahan 
nga pasalig nga ang balaang gahum magamit usab alang sa pagpahiuli sa 
tanan nga mga patay. Sa usa ka kalibotan diin ang kamatayon maoy 
unibersal, unsa ka bulahan ang saad sa pag-abot sa panahon nga “wala nay 
kamatayon.” —Pinadayag 21:4 

 
“PRINSIPE SA KALINAW” 

Si Jesus gihubit usab sa propeta nga “Prinsipe sa Pakigdait.” Namatikdan 
na nato nga sa iyang papel isip Tigpataliwala, o Magtatambag, si Jesus 
magpatunhay sa kalinaw tali sa Diyos ug sa tawo. Kini nga kalinaw ipasukad 
sa pagkamasulundon sa balaang balaud sa pagkamatarung ug hustisya. Ang 
tanan nga masinugtanon sa Diyos makigdinaitay sa usa'g usa, tungod kay 
silang tanan nag-ila sa usa ka labaw nga awtoridad. Si Propeta Miqueas 
nagasulti kanato nga “ang mga tawo magaganayan ngadto niini,” nga nag-ila 
sa awtoridad sa gingharian ni Kristo. Kay gitudloan sa mga pamaagi sa 
Ginoo, ang mga nasud “magadugmok sa ilang mga espada ngadto sa mga 
punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw mga galab, ... dili na sila makakat-
on pa sa gubat.” (Miqueas 4: 1-3) Kon matuman na kini nga propesiya, 
sigurado nga anaa ang “kalinaw sa kalibutan,” dili tungod kay ang mga tawo 
naghimo ug dalan sa pagpuyo sa kalinaw sa usa'g usa, apan tungod sa 
maayong kabubut-on sa Diyos ngadto sa mga tawo sa paghatag sa usa ka 
Prinsipe sa Kalinaw aron pagtudlo kanila sa mga prinsipyo sa hustisya ug 
gugma nga nalakip sa iyang mga balaod.  

 
Kini nga kalinaw sa yuta nga tukoron sa  Prinsipe sa Pakigdait labaw pa 

kaysa kalinaw taliwala sa mga nasud. Kini usab mahimong kalinaw sulod sa 
mga nasud-kalinaw sa ekonomiya, nga gisimbolohan sa ekspresyon: “Sila 
magpuyo-matag tawo-ilalom sa iyang kaugalingong punoan ug ubos sa 
iyang kaugalingong kahoyng igos, nga walay makapahadlok kanila.” (Berso 
4) Kini nagpasabut sa kalinaw sa matag komunidad ug sa matag panimalay. 
Kini magpasabut sa kalinaw sa kasingkasing ug hunahuna, nga dili gayud 
mahasol pag-usab pinaagi sa kahadlok sa gubat, o kakabus, o sakit, o bisan 
kamatayon. Walay butang nga tugutan nga “magadaut ni maglaglag,” 
miingon ang propeta, sa tanan nianang balaang gingharian. Niini nga saad, 
ang katarungan nga gipasidungog alang sa mga kondisyon sa kadait, 
kalinaw, ug kaluwasan nga gipaniguro sa paghari ni Kristo mao nga “ang 
yuta mapuno sa kahibalo sa GINOO, ingon nga ang tubig nagatabon sa 
dagat.” 
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Kon ang yuta napuno na sa kahibalo sa Diyos ug ang mga tawo nagpuyo 

nga nahiuyon sa maong kahibalo, sila makatagamtam sa kalinaw sa ilang 
kaugalingon ug sulod sa ilang kaugalingon. Kini nga kalinaw mao ang 
pagtubo sa ilang kalinaw uban sa Diyos, nga ilang makita pinaagi sa 
pagdawat sa pagtubos ni Kristo. Niini nga basehan, ug pinaagi sa 
pagkamasulundon sa balaang mga sukdanan sa pagkamatarung, ang tawo 
magpuyo sa kalinaw, seguridad ug kalipay, ug makabaton sa kinabuhing 
walay katapusan. 

 
SA TRONO NI DAVID 

Gitagna usab ni Isaias nga ang paghari sa Prinsipe sa Pakigdait maanaa sa 
“trono ni David, ... sa pagmando niini, ug sa pagtukod niini.” (Isaias 9:7) 
Kini mao ang usa ka pagpanghimatuud sa saad nga ang Mesiyanikong 
gingharian nga paghari moabut pinaagi sa kaliwat ni David, ug nga ang iyang 
pagmando pagatukoron pag-usab sa Diyos pinaagi ni Kristo. Ang mga hari sa 
Israel giila sa Diyos nga nagrepresentar kaniya, ug ang nasod sa Israel mao 
ang iyang gingharian. Bahin ni Solomon, atong mabasa nga siya “milingkod 
sa trono sa GINOO isip hari puli kang David nga iyang Amahan.” - I Cron. 
29:23 

 
Apan, kini nga kahikayan nahunong sa dihang napukan si Haring Zedekias 

ug ang nasod gibihag sa Babilonia. “Kuhaa ang mitra,” ang propeta miingon, 
“ug kuhaa ang purongpurong......., hangtud moabut siya nga may katungod 
niini ug akong ihatag kini kaniya.ug kuhaa ang korona. ... Wala na kini, 
hangtud nga moabut siya kansang katungod kini; ug igahatag ko kini 
kaniya.”(Ezequiel 21:26,27) Si Jesus mao ang gihisgutan niini nga panagna 
ingon nga adunay katungod sa pagtukod pag-usab sa trono, o gingharian, nga 
gipalagpot kaniadto. Gikan niini nga pagtamod, ang iyang paghari anaa sa 
trono ni David. 

Gikan sa panahon nga ang tipikal nga gingharian sa Diyos napukan hangtud 
nga gisugdan ni Kristo ang iyang paghari sa mga nasud, ang kalibutan walay 
gisaad nga gobyerno. Gikan niini nga panglantaw, ang pagtukod pag-usab sa 
trono ni David pinaagi ni Kristo Jesus mao ang matagnaong paagi sa 
pagpasalig kanato sa langitnong awtoridad sa pagmando nga gitugyan 
kaniya. Samtang ang gingharian ni Kristo mahimong labi ka gamhanan ug 
labaw kaysa sa tipikal nga gingharian sa Israel, kini sa daghang mga bahin 
mahisama niini. Ang Diyos mao ang Magbabalaod sa Israel, ug kung ang 
mga tawo nagtuman sa maong mga balaod, ug kon ang ilang mga hari 
nagpangalagad kanila sa hustong paagi, sila unta gipanalanginan gayud. 

 
GINGHARIAN ADMINISTRASYON 
Ang mga balaod sa gingharian sa Dios mahimo usab nga balaod sa Dios, 

nga ipangalagad ni Jesus, ang balaang Hari. Siya makig-uban niya niadtong 
kinsa nagpamatuud sa ilang katakus nianang taas nga katungdanan pinaagi sa 
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pag-antus ug himalatyon samtang siya nag-antus ug namatay. Kini motungha 
sa "unang pagkabanhaw" aron mabuhi ug maghari uban ni Hesus. (Pin. 20: 
6) Busa gipasaligan kita nga ang tanan nga mga pangulo sa bag-ong 
gingharian mamahimong matarong nga tigdumala sa balaod sa Dios. Ang 
ilang mga representante gikan sa yuta, nga gihulagway nga "mga prinsipe sa 
tibuok yuta," ug kinsa "nakabaton og maayo nga taho pinaagi sa pagtoo," 
gibansay usab ug giandam na kaniadto alang sa ilang mga posisyon nga 
responsibilidad. (Salmo 45:16; Heb 11:39) Sa ilang pagkabanhaw gikan sa 
mga patay, sila makahimo sa pagdumala sa makita nga bahin sa bag-ong 
gingharian sa maalamon ug kaharmonya sa matarung nga mga balaod ug 
mga panudlo nga ihatag ngadto sa katawhan pinaagi kanila.  

 
Ang trono ni David-simbolo sa balaang pagmando-pagatukuron, dili sa 

temporaryo nga panahon, apan sumala sa gisulti sa propeta, “gikan karon 
hangtod sa kahangturan.” (Isa 9 7) Ang hugna sa tigpataliwala sa gingharian, 
ubos sa Kristo magpadayon sulod sa usa ka libo ka tuig, nga igo aron sa 
pagpasig-uli sa tawhanong kaliwatan ngadto sa kinabuhi ug sa hingpit nga 
pagkahiuyon sa Diyos. Sa hingpit nga pagsabot sa pulong dili kini hangtud 
sa katapusan sa paghari ni Kristo nga ang pag-ampo, “Moabot ang imong 
gingharian; ang imong pagbuot matuman dinhi sa yuta,” hingpit nga 
matubag. Ang pagmando ni Kristo mao ang paagi diin kini nga pag-ampo 
pagatubagon. Kung mahuman na niya ang buhat sa pagpasig-uli sa kalibutan 
ngadto sa Diyos, si Kristo, sumala sa gisaysay ni Pablo, itugyan ang 
gingharian ngadto sa Amahan. (I Corinto 15:24-28) Unya ang labing 
gamhanan ug walay katapusang paghari sa Diyos mismo moabot, ug ang 
iyang kabubut-on pagailhon ug pagatumanon dinhi sa yuta maingon sa 
langit. 

 
Matood, ang propeta husto sa iyang gisulat mahitungod kang Jesus nga “sa 

pagdugang sa iyang kagamhanan ug kalinaw walay katapusan.” Kini walay 
katapusan tungod kay kini dili mohunong sa pagkuha gikan sa yuta sa matag 
elemento sa pagkadili matarung ug sa matag kaaway sa Diyos ug sa mga 
tawo. Iyang ipaabut ang iyang impluwensya hangtud nga ang tanan nga 
nakapabalaka sa kalinaw, kasegurohan ug kalipay sa mga tawo ug mikuha 
kanila sa mga panalangin sa Diyos pagalaglagon. Kini mao ang bulahan nga 
paglaum nga mahimo natong atoa karon, bisan niining katapusan nga tuig 
nga magubot. Uban sa hingpit nga pagtoo sa mga saad sa Pulong sa Diyos, sa 
makausa pa kita magsaulog sa pagkatawo sa Prinsipe sa Kalinaw.
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A ng nahimutangan niining atong Yabeng 
Bersikulo mao ang pagpang-ayo sa usa ka 

bakol nga tawo, usa sa unang milagro niadtong 
Pentekostes. Kini nga pag-ayo mas natagaan ug 
dakong pagtagad tungod kay nahibaloan  nga 
ang maong tawo daan na nga bakol sukad pa sa 
iyang pagkahimugso. Dili siya usa ka kakunsabo 
sama kaniadto nga gihimo diha sa pundok sa 
katawhan aron makaayo. Kini nga milagro tin-
uod. Diha sa iyang dakong kalipay ang giayo 
nga tawo milakaw nga nagluksolukso, nagdayeg 
sa Diyos, ug nagkupot kang Pedro ug Juan uban  

dakong pasalamat.-Buhat 3:1-8  
 
Ang mga panon sa katawhan, kinsa nakaila sa bakol nga tawo sa tibuok 

niyang kinabuhi, nagsugod sa pagpundok palibot ni Pedro ug Juan. Kining 
mga tawhana mga talagsaon nga mga mamumuhat sa milagro, puno sa labaw 
sa kinaiyahan nga gahum. Ug dihadiha gihimaya nila ang Diyos, nga nag-
ingon, “Mga tawo sa Israel, nganong nanghibulong kamo niining tawo, o, 
nganong gitutukan ninyo kami, ingon nga daw tungod sa among gahum kun 
pagkadiosnon gipalakaw namo siya? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ug ni 
Jacob, ang Diyos sa atong mga ginikanan, naghimaya sa iyang alagad nga si 
Jesus. ... Apan inyong gidumilian ang Balaan ug Matarong nga Usa ug ... 
gipatay ang Prinsipe sa kinabuhi, ang gibanhaw sa Diyos gikan sa mga patay, 
usa ka kamatuoran diin kita mga saksi.”- bersikulo 12-15, NASB 

 
Uban niini nga mga pulong, ug sa pagpadayon sa atong yabeng bersikulo, si 

Pedro nagpamatuod sa kamatuoran nga pinaagi kang Jesus nga kining ta-
whana naayo. Ang pagtoo sa ngalan ni Hesus mao ang mahinungdanon nga 
elemento niini nga milagro, aron siya maila ingon nga atong dakung Labaw 
nga Sacerdote, Awtor sa atong pagtoo, ug Manluluwas sa katawhan. Busa si 
Hesus gibutang sa unahan ngadto sa katawhan, ingon nga ang bag-ong matu-
kod nga Kristohanong Iglesia matukod diha kaniya, ug walay lain. “Walay 
tawo nga makapahiluna og usa ka pundasyon gawas sa gipahimutang, nga 
mao si Jesukristo.” - I Cor. 3:11, 

 
Ang Kasulatan nag-ingon: “Wala'y kaluwasan sa lain: kay walay lain nga 

ngalan sa silong sa langit nga gihatag taliwala sa mga tawo, nga pinaagi niini 
kita maluwas.” “Kay kamong tanan mga anak sa Diyos pinaagi sa pagtoo 

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

Pagtoo ni Hesus 
Yabeng Bersikulo: “Ug ang 
iyang ngalan, pinasikad sa 
pagtoo sa iyang ngalan, 
nakapahimong mabaskog 
niining tawhana nga inyong 
nakita ug nailhan; ug ang 
pagtoo nga pinasikad kang 
Jesus maoy naghatag kaniya 
niining hingpit nga pagkaayo 
sa atubangan ninyong tanan.” 

              —Buhat 3:16 

                   Piniling Kasulatan: 
                            Buhat 3:11-21 
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diha kang Kristo Jesus.” (Buhat 4:12; Galacia 3:26) Sa pagkatinood, ang pag-
too kang Jesus gikinahanglan, apan dili tanan ang midawat sa ngalan ni Jesus 
ingon nga ilang Manluluwas sa kinabuhi karon. Unsay mahitabo kanila?  

 
Si Pedro, nga nagpadayon sa iyang sermon, naghisgot sa panahon nga si 

Jesus mobalik ug magsugod sa buhat sa pagpasig-uli sa tibuok tawhanong 
pamilya. “Ug iyang ipadala si Hesukristo, nga sa wala pa siya igawali, giki-
nahanglan nga pagadawaton sa langit hangtud sa pagpahiuli sa tanang mga 
butang, nga gisulti sa Diyos pinaagi sa baba sa iyang balaang mga propeta, 
sukad pa sa sinugdan sa kalibutan.” - Acts 3:20,21 

 
Ug mao na kini nga ang tulo ka gamhanan nga mga doktrina sa Bibliya ang 

magpakita sa  hingpit nga gahum-Lukat, Pagkabanhaw, ug Pagpahiuli. Ang 
lukat ni Jesus magahatag sa pagkabanhaw sa matag tawo nga nabuhi, ug ang 
oportunidad alang sa hingpit nga pagpasig-uli sa kinabuhi.  “Tungod niini 
usab gibayaw siya sa Diyos sa hilabihan gayud, ug gihatagan siya ug usa ka 
ngalan nga labi pang halangdon kay sa tanan nga ngalan, nga tungod sa nga-
lan ni Jesus, ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa langit ug sa mga 
butang sa yuta ug sa mga butang sa ilalum sa yuta. Ug aron ang tanang dila 
mokumpisal nga si Hesu Kristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Diyos 
nga Amahan.” (Filipos 2:9-11) Nagpaabut kita sa panahon nga ang tanan ma-
gatuo kang Jesus, ug magasugid sa iyang ngalan.  

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

Pagtoo Aron Makaila 

A ng pagtoo aron makaila mao ang 
gipunting sa atong yabeng bersikulo 

karon. Ang hugot nga pagtuo dili mao ang 
pagdalidali nga pagdawat sa wala'y basihan 
nga mga pag-angkon. Ang pagtoo gihubit 
nga usa ka “katuyoan sa mga butang nga gi-
lauman, ang ebidensya sa mga butang nga 
dili makita.” (Hebreohanon 11:1) Ang Bibli-

ya naghatag sa nagkauyon nga mga ebidensya sa mga wala pa makita 
nga mga butang ingon man usab sa tanan natong gilauman karon ug sa 
umaabot. Kini ang naghatag kanato og lig-on nga pagtoo aron 
masabtan ang kamatuoran. 

 
Si Bernabe ug Saulo, kansang ngalan giusab ngadto ni Pablo, ang gi-

Yabeng Bersikulo: “Ug ang 
gobernador mitoo, sa pagkakita 
niya sa nahitabo, kay siya 
natingala sa tuloohan mahi-
tungod sa Ginoo.” 

—Buhat 13:12 

Piniling Kasulatan: 
Buhat 13:1-12 
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palain sa Espiritu Santo aron sa pagbuhat sa usa ka dakung buluhaton 
sa ebanghelyo. Magsugod sila sa usa ka misyonarong panaw aron sa 
pagdala sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa kasadpan. Sakay sa barko 
milawig sila gikan sa Seleucia, ang pantalan sa Antioquia, ug sa wala 
madugay miabot sa sidlakang baybayon sa Cyprus. (Buhat 13:2-4) Gis-
unod nila ang kahikayan nga gihimo sa Diyos, una sa mga sinagoga sa 
mga Judio ug nagsangyaw sa Ebanghelyo. Si Pablo naghimo sumala sa 
iyang gisulti, “Wala ko ikaulaw ang ebanghelyo, kay kini ang gahum 
sa Diyos alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagtoo, una sa Judio ug 
usab sa Grego.” Roma 1:16 

 
Ang pagministeryo ni Pablo ug Bernabe sa Cipro walay nagsupak 

hangtod nga nakaabot sila sa Pafos. Didto ilang nakita si Elimas, usa ka 
mini nga propetang Hudiyo ug salamangkero, kinsa dayag nga nagsalig 
sa tabang ni Sergius Paulus, ang lokal nga gobernador, aron makanego-
syo. Ang gobernador usa ka intelihente nga tawo, ug makitaan sa  pag-
too. Kon iyang dawaton ang mensahe ni Bernabe ug Pablo, ang 
panginabuhi ni Elimas mawagtang. Busa, gisupak ni Elimas ang duha 
ka misyonero ug gipugngan si Sergius Paulus sa pagpaminaw ug pag-
dawat sa Ebanghelyo.-Buhat 13:6-8   

 
Kay nahibal-an ang daotan nga binuhatan ni Elimas, si Pablo mi-

himog usa ka maisug nga inisyatibo. Puno sa Balaang Espiritu, siya 
mitutok kaniya, nga nag-ingon, “Ikaw nga puno sa tanang pagpanglim-
bong ug pangilad, ikaw nga anak sa yawa, kaaway ka sa tanan nga 
pagkamatarung, dili ka ba mohunong sa pagsalikway sa tul-id nga mga 
dalan sa Ginoo? Karon, ania ang kamot ni Jehova sa ibabaw kanimo, 
ug ikaw mabuta ug dili makakita sa adlaw. Ug dihadiha usa ka gabon 
ug usa ka kangitngit ang mikunsad diha kaniya, ug siya milakaw aron 
sa pagpangita niadtong kinsa mogiya kaniya. Ug ang gobernador mi-
too, sa pagkakita niya sa nahitabo, ug natingala sa mga pagtolon-an 
mahitungod sa Ginoo.”- bersikulo 10-12 

 
Ang pagtoo ni Sergio Paulo nahimo pinaagi sa gahum sa Ebanghelyo 

nga miabot kaniya gikan sa Ginoo pinaagi kang Pablo. Karon, ang 
gipahinungod nga mga magtotoo padayon nga gihatagan og gahum 
pinaagi sa kalig-on nga nadawat gikan sa ilang pagtoo sa Pulong sa 
Diyos. Si Pablo naghatag og giya niadtong nagmaluya sa pagtoo. Mi-
ingon siya, “Bisan pa niining panahona kamo mga magtutudlo na unta, 
gikinahanglan ninyo pag-usab nga adunay magatudlo kaninyo sa mga 
sinulat nga mga pagtulon-an sa pulong sa Diyos; ug nanginahanglan 
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 kamog gatas, dili pagkaon nga tibook. Kay ang tagsatagsa nga nakig-
ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong nga pagkamatarung, kay ba-
ta man siya. Apan ang gahi ug tibook nga pagkaon mao ang alang sa 
mga hamtong, kinsa tungod sa pagbansay makahimo sa pag-ila sa 
maayo ug daotan.”- Hebrohanon 5:12-14 
 
Atong sundon ug gamiton ang mga prinsipyo sa Kasulatan adlaw-

adlaw, sa tanang bahin sa kinabuhi, aron makab-ot nato ang espir-
ituhanong kalig-on ug kahamtong. Sa ingon ang atong mga pagbati 
mahimo nga magiyahan sa hinatag sa Diyos nga katakus sa pag-ila sa 
maayo ug dautan. Nagpasalamat kami sa Diyos alang sa gasa sa usa ka 
pagtoo nga may pag-ila. 

N atingala kita sa grasya  sa paglahutay nga 
gihatag sa Diyos ngadto kang Pablo. Ang 

atong mga Yabeng bersikulo nagtala sa iyang 
talagsaon nga matang sa pasalig ngadto kang 
Kristo. Ang nahimutangan sa atong leksyon 
mao ang Listra, usa ka inila nga siyudad kan-
sang mga lumulupyo naanad sa pagsimba sa 
mga diyos sa Roma. Samtang didto, si Pablo 
ug Bernabe nahimong mga bantog nga tawo 
tungod sa pag-ayo sa bakol nga tawo. Sama sa 
nahitabo sa publiko nga pagpakita ni Pedro sa 
pag-ayo nga natala wala madugay human sa 
Pentecostes, kini nga tawo nailhan usab nga 
bakol na daan sukad sa iyang pagkahimugso. 
 

Atong mabasa, “Didto sa Listra may usa ka tawo nga naglingkod nga 
walay kusog sa iyang mga tiil, piang gikan sa sabakan sa iyang inahan, 
nga wala pa makalakaw. Siya naminaw kang Pablo nga nagsulti; ug sa 
dihang si Pablo nakatutok iyang nakita nga kini may pagtoo aron siya 
mamaayo, miingon kaniya sa makusog nga tingog, “Itindog ang imong 
mga tiil ug tumul-id ka.” Ug siya milukso ug milakaw.”- Buhat 14:8-10 

Ang mga katawhan gibati ug tumang  kadasig. Si Pablo ug Bernabe 
giproklamar nga tawhanong mga porma sa mga diyos nga Hermes ug 
Zeus. Ang mga tawo diha-diha dayon nag-andam aron paghalad kanila 

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

Pagtoo Aron sa Paglahutay 
Yabeng Bersikulo: “Ug sa nak-
amantala na sila sa Maayong 
Balita didto sa maong siyudad 
ug nakadanig daghang mga 
kinabig, sila namalik ngadto sa 
Listra ug sa Iconio ug sa An-
tioquia, nga nanagpalig-on sa 
mga kalag sa mga tinun-an ug 
nanagmaymay kanila sa 
pagpadayon sa pagtoo ug 
nanag-ingon nga kinahanglan 
managsulod kita sa gingharian 
sa Diyos pinaagi sa daghang 
mga kasakit.” 

—Buhat 14:21,22 

 Piniling Kasulatan: 
Buhat 14:8-11,19-23 
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�tungod kay haduol man ang templo ni Zeus. Ug sa pagkadungog niini ni 
Bernabe ug Pablo, gipanggisi nila ang ilang mga bisti ug midalagan sila 
ngadto sa katawhan, ug sa tumang kalisod nipugong sa katawhan sa 
paghimo sa maong paghalad.- bersikulo 11-18 

 
Sa wala madugay ang palingpaling o mabalhinon nga pagtoo sa ka-

tawhan nabali ug nibatok ni Bernabe ug ni Pablo. “Ang mga Judio nag-
gikan sa Antioquia, ug sa Iconio; ug sa nadani nila ang daghan nga mga 
tawo, si Pablo ilang gipanagbato ug ilang giguyod paingon sa gawas sa 
siyudad, sa pagdahum nga siya patay na. Apan samtang ang mga tinun-
an nagtindog libot kaniya, siya mitindog ug misulod sa siyudad. 
Pagkasunod adlaw milakaw siya uban kang Barnabas ngadto sa 
Derbe.”(Bersikulo 19,20, NASB) Ang kaisug ug diosnon nga pagsulbad 
ni Pablo niining higayona usa ka timaan sa Kristohanong pagtoo. Ang 
iyang panig-ingnan sa paglahutay diha sa pag-alagad sa Diyos ug pag-
sangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo, bisan sa atubangan sa kamatayon, ki-
nahanglan nga mahinumdum sa mga kasingkasing sa tanan kinsa karon 
nagatoo. 

 
Human sa dakong kalampusan sa Derbe, si Pablo ug Barnabas namalik 

sa Listra, Iconio, ug Antioquia, “nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-
an, nagdasig kanila sa pagpadayon sa pagtoo, ug nagaingon, pinaagi sa 
daghang kasakitan kita kinahanglan nga makasulod sa gingharian sa 
Diyos.” ( bersikulo 21,22, NASB) Ang mga kaigsoonan sa Unang Sim-
bahan nasayud sa mga kasakit ni Pablo. Sa diha nga siya misulti, kini 
dili sa walay pulos nga mga panagsulti, apan sa napamatud-an nga mga 
prinsipyo nga gibase sa malahutayon nga pagtoo. 

 
Ang mga kasinatian ni Pablo ang nakapalami sa daghan niyang mga 

sinulat. Ang usa sa labing makapadasig mahitungod sa paglahutay 
makita sa iyang epistula sa mga taga-Roma. “Kami usab nagsadya sa 
among mga kasakitan, nahibalo nga ang kagul-anan nagdala sa paglahu-
tay; ug pagkamalahutayon, napamatud-an nga kinaiya; ug napamatud-an 
nga kinaiya, paglaum; ug ang paglaum dili mapakyas, tungod kay ang 
gugma sa Diyos gibubo  sulod sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Ba-
laang Espiritu.” (Roma 5: 3-5, NASB) Ang tibuok kinabuhi nga pagla-
hutay’ng Kristohanon dili magbilin ni bisan kinsa kanato nga na-
higawad, tungod kay ang atong paglaum natukod sa Kasulatan. Hinaut 
nga kita, pinaagi sa grasya sa Diyos, magbaton og hugot nga pagtuo aron 
molahutay hangtud sa katapusan sa atong pagpuyo sa yuta.��
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 A ng eksena nga gibuksan sa atong 
yabeng bersikulo mao ang simbolo sa 

Kristohanong pagtuo. Ang maalamon nga 
mga tawo gikan sa silangan nangita sa bata 
nga natawo sa Betlehem. Sa dihang ilang 
nakita,, niluhod sila sa yuta ug  nagsimba, 
ubang sa pagtanyag sa mga regalo nga bula-
wan, incienso, ug mira. Wala kita masayud 
kung unsa ang ilang relihiyoso nga panulun-
don. Bisan pa niini, ang Diyos mihatag ka-
nila aron masabtan kining talagsaon nga 
hitabo, ug gipakita nila ang pagtoo nga ang 

ilhanan sa bituon modala kanila ngadto sa bag-ong natawo nga hari 
 
Bisan pa nga ang Diyos naghisgot sa usa ka talagsaon nga paagi uban 

sa iyang pinili nga katawhan, adunay mga gawas sa lusok sa mga pinili 
nga nakadawat usab og kahimuot gikan sa Diyos. Pananglitan, si Mel-
quisedec, nga hari sa Salem, gigamit sa Diyos bisan pa siya dili kali-
wat ni Abraham. (Gen. 14:18-20) Sa susama, si Propeta Balaam, kinsa 
usa ka Midianite, gigamit sa Ginoo alang sa usa ka piho nga katuyoan. 
Bisan pa sa pagkamapihigon niining tawhana ug sa katapusan nga pa-
nagkunsabo batok sa Israel, siya nadasig sa pagpanagna mahitungod sa 
umaabot nga Manluluwas. Siya miingon, “Nakita ko siya, apan dili 
karon; Nakita ko siya, apan dili sa haduol; Usa ka bituon maggikan 
kang Jacob, Usa ka setro motungha gikan sa Israel.”- Numeros 24:17, 
NASB 

 
Tingali kini nga panagna sa usa ka bitoon ug sa pag-anhi sa Manlulu-

was nahibaoan sa maalamon nga mga tawo. Tingali kini ang nakapa-
dasig kanila sa ilang pagpangita kang Jesus. Bisan unsa nga mga ilhan-
an o mga tinubdan nga ilang gitun-an, ang Diyos maoy naggiya kanila 
ngadto sa bata pinaagi sa iyang kaugalingong pamaagi. Sila unang mi-
adto kang Herodes kinsa, sa pagkadungog sa hinungdan sa ilang pan-
aw, naningkamot sa paggamit sa maalamon nga mga tawo sa 
pagpangita sa pinaboran nga bata. Gipadala niya sila sa Betlehem nga 

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

Matinud-anong Nangita sa Hari 
“Yabeng Bersikulo: “Ug sa 
paghisulod na nila sa balay, 
ilang nakita ang bata uban 
kang Maria nga iyang inahan, 
ug sila mihapa ug ilang gisim-
ba ang bata. Ug sa naukban 
nila ang ilang mga bahandi, 
ilang gihalaran siyag mga 
gasa, bulawan ug incienso ug 
mirra.” 

—Mateo 2:11      

Piniling Kasulatan: 

Mateo 2:1-12 
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 nag-ingon, “Lakaw ug susiha pag-ayo ang Bata; ug kong hikaplagan 
mo Siya, itaho kanako, aron ako usab moadto ug mosimba Kani-
ya.”(Mateo 2:8, NASB) Apan, ang pagsimba dili mao ang gihunahuna 
ni Herodes. Hinunoa ang iyang gihunahuna mao ang pagpatay niini. 

 
Sa pagbiya  sa mga maalamon kang Herodes, “ang bitoon, nga ilang 

nakita sa sidlakan, nag-una kanila hangtud nga kini miabut ug mibarug 
ibabaw sa dapit diin ang Bata. Ug sa pagkakita nila sa bitoon, nan-
galipay sila sa hilabihan gayud.”(Bersikulo 9,10, NASB) Ang ilang 
mga gasa nahingay gayud alang niining espesyal nga bata. Gihatag ang 
bulawan agig pag-ila sa iyang katungdanan sa pagkahari, kamangyan o 
insenso diha sa pagpakig-uban sa iyang pagdayeg ug pagtanyag sa 
iyang kaugalingon, ug mira alang sa mga pag-antus nga iyang masinati. 

 
Human matapos nila ang ilang pagtahod, ang maalamon nga mga 

tawo mibiya sa paagi nga gisugo sa Dios. “Kay gipasidan-an sa Diyos 
diha sa usa ka damgo nga dili sila mobalik kang Herodes, sila mibiya 
sa ilang kaugalingon nga nasud sa laing agianan.” (Berso 12) 
Nagakalipay kita sa pagkaamgo nga ang Diyos migiya kanila sa ilang 
panaw aron makita si Hesus, ug migiya sa ilang agianan samtang sila 
mibiya gikan sa iyang atubangan. Mao usab kini kanato ingon nga mat-
inud-anon nga nangita sa Hari. Nakita nato ang mga dalan sa atong 
mga kinabuhi nga sa katapusan naggiya kanato ngadto kaniya. Nasinati 
nato ang kalipay sa pagpakigkita kaniya pinaagi sa pagtuo. Ang atong 
mga dalan gipanalanginan ug gigiyahan sa Ginoo samtang kita 
nagpadayon sa pag-alagad kaniya sa atong kinabuhi. Ang maalamon 
nga mga tawo, nga puno sa kahibalo nga gihatag sa Diyos, sa gihapon 
nagapangita kaniya. Himoon nato nga matinud-anong nangita sa atong 
Ginoo ug Magtutudlo, si Kristo Jesus. 

Z|ÑtÇtÄtÇz|ÇtÇ  
~t át W|Éá 
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A ng pag-awhag sa atong Yabeng Bersik-
ulo mao ang paglakaw sa paagi nga 

takus sa pagtawag nga atong nadawat. Si 
Pablo nag-ingon nga kinahanglan una kitang 
magpaubos, malumo, mapailobon, ug 
pagkamatugtanon sa usag usa, diha sa gug-
ma. Unya, nagpadayon siya, kinahanglan 
kitang magmakugihon sa pagpadayon sa 
panaghiusa sa Espiritu diha sa bugkos sa 
kalinaw. Nagkinahanglan usab kini og pag-
too aron maghiusa. Ang uban adunay, 
sayop, nagmugna sa “mga tinuohan sa mga 
tawo” aron sa paghiusa sa Kristohanong 

mga tawo sa pagtuo. Kini wala magmalampuson, tungod kay ang mga 
kredo gikan man sa tawo. Walay maid-id nga listahan sa mga butang 
nga kinahanglan gayud nga toohan ang nagpahinabo sa tinuod nga pa-
naghiusa. Mahimo lamang kini makuha pinaagi sa pagpasundayag sa 
husto ug mahigugmaong espiritu.  
 

Kini nga tema kanunay gibalik sa Kasulatan. “Nagahatag ako kanimo 
ug usa ka bag-ong sugo, Nga kinahanglan maghigugmaay kamo sa 
usa’g usa; ingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghi-
gugmaay sa usag usa.” “Ako nagsugo kaninyo niining mga butanga, 
nga kamo maghigugmaay sa usag usa.” “Sa nakita ninyo nga nangputli 
na kamo sa inyong mga kalag sa pagsugot sa kamatuoran pinaagi sa 
Espiritu ngadto sa tiunay nga gugma sa mga kaigsoonan, tan-awa nga 
higugmaon ninyo ang usag usa uban sa putli nga kasingkasing nga 
mainiton.” “ Kini ang iyang sugo, nga kinahanglan kita nga motuo sa 
ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo, ug maghigugmaay sa usag 
usa, ingon nga siya naghatag kanato ug sugo.”- Juan 13:34; 15:17; I 
Pet. 1:22; I Juan 3:23 

 
Uban sa gihisgutan nga mga bersikulo diha sa atong hunahuna, maka-

paguol nga ang gipahinungod nga mga magtutuo magkabahinbahin sa 
mga doktrina nga kasagaran gamay o walay pundasyon sa kasulatan. 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Disyembre 31, 2017 

Pagtoo Aron sa Paghiusa 
“Yabeng Bersikulo: “Busa, ako 
nga binilanggo tungod sa Ginoo, 
mangamuyo kaninyo nga unta 
managgawi kamo sa kinabuhi 
nga takus gayud sa tawag nga 
alang niini gipanagtawag kamo, 
nga sa tanang pagpaubos ug 
kaaghop, dinuyogan sa pailub, 
kamo mag-inantusay ang usa sa 
usa diha sa gugma, nga masing-
kamuton sa pagpatunhay sa 
espirituhanong panaghiusa 
pinaagi sa bugkos sa panagdait.” 

—Efeso 4:1-3 

Piniling Kasulatan: 
Efesos 4:1-16 
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 Gipahinumdoman kita ni Pablo kung unsa ang gikinahanglan sa mga 
pundamental nga elemento sa Kristohanong panaghiusa: “Adunay usa 
ka lawas ug usa ka Espiritu, ingon usab nga ikaw gitawag sa usa ka 
paglaum sa imong pagtawag; usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bau-
tismo, usa ka Diyos ug Amahan sa tanan nga anaa ibabaw sa tanan ug 
diha sa tanan ug anaa sa tanan.”( Efeso 4:4-6, NASB) Gawas niini, 
wala'y laing gibasehan ang apostol alang sa panaghiusa.  

 
Ang matag magtotoo gihatagan og grasya gikan sa Ginoo sumala sa 

sukod sa gasa ni Kristo. (berso 7) Sa laing pagkasulti, ang gasa sa 
grasya managlahi sa matag usa sa mga anak sa Diyos. Walay duha nga 
managsama ang hitsura o hunahuna. Tungod kay lahi man kita, ang 
panagbangi motungha. Ang gugma alang sa usag usa kinahanglang 
gamiton diha sa panagbangi aron nga ang panaghiusa sa Espiritu mao 
ang moresulta. Ang mga kaigsoonan sa Corinto nakigbisog sa prob-
lema sa pagkabahinbahin. Gitambagan sila ni Pablo, “Pinaagi sa usa ka 
Espiritu kitang tanan gibautismohan ngadto sa usa ka lawas, Judio man 
o Grego, ulipon man o gawasnon, ug kitang tanan gipainom sa usa ka 
Espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin, kondili daghan. ... Kung ang 
tibuok lawas usa ka mata, asa man ang pagpaminaw? Kon ang tanan 
nakadungog, asa man ang kahumot? Apan karon gibutang na sa Diyos 
ang mga sangkap, matag usa kanila, diha sa lawas, sumala sa Iyang 
gitinguha.”- I Cor. 12:13-18, NASB 

 
Ang iglesia gihatagan sa mga apostoles, mga propeta, mga 

ebanghelista, mga pastor, ug mga magtutudlo. Ang ilang pagpangala-
gad alang kanato mao ang “pagsangkap sa mga balaan alang sa buhat 
sa pag-alagad, sa pagpalig-on sa lawas ni Cristo; hangtud nga kitang 
tanan makabaton sa paghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo sa Anak sa 
Diyos.” (Efeso 4:11-13, NASB) Hinaut nga kita mahatagan sa 
kasangkapan aron mahimong hamtong, mahigugmaon, mapailubon, ug 
maayo diha sa pagtuo. Sa pagkamaayo sa pagtoo, maghiusa kita diha 
sa pagsugod sa bag-ong tuig! 
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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 

 


