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U sa sa abilidad sa tawhanong organismo nga 
talagsaon kon itandi sa ubang matang sa 

kinabuhi, bisan sa tanom o mananap, mao ang 
abilidad sa pagpangatarungan. Ang katarungan 
gihubit sa Merriam-Webster Dictionary ingon sa 
mosunod: “ang gahum sa pagsabot, o paghunahuna, 
ilabi na diha sa husto nga pangatarungan nga mga 
paagi, ... tukma nga paggamit sa hunahuna, ... ang 
gidaghanon sa mga gahum nga intelektwal.” Ang 
atong pasiuna nga teksto nagsugyot nga kini usa ka 
kalidad nga gitisok sa tawo sa iyang Magbubuhat, 

tungod kay kini nag-awhag kanato sa pagpangatarungan uban kaniya. 

Ang usa makapangutana kon unsaon nga makapangatarungan kita uban sa 
Diyos, usa ka binuhat diin walay usa kanato nga makakita sa pisikal o 
makadungog, o nga makasabut. Sa pagpangatarungan uban sa Makagagahum, 
ug sa pagbuhat sa ingon sumala sa iyang mga plano, mga katuyoan, ug kinaiya, 
nagkinahanglan nga kita adunay kahibalo mahitungod kaniya. Sa usa ka bahin, 
kita makabaton ug pagsabot sa Diyos pinaagi sa pagtan-aw sa atong halapad ug 
matahum nga kalangitan, ug sa mga katingalahan nga kinaiyahan nga atong 
makita adlaw-adlaw dinhi sa yuta. (Salmo 19:1,2) Sa paghimo niini, nakakat-on 
kita sa pagpasalamat nga adunay mga balaod sa kinaiyahan nga nagdumala 
niining katingalahang mga linalang. Ang natural nga dapit nagpunting sa gahum 
ug kaalam sa usa ka binuhat nga labaw pa sa mga butang nga mahimong 
matugkad sa tawhanong hunahuna. 

Hinoon, daghan pa ang gikinahanglan, kay sa  pagkahibalo lamang sa dakong 
gahum ug kaalam sa Diyos aron makapangatarongan  uban kaniya. Kinahanglan 
usab nato nga mapasalamaton sa   butang sa iyang walay katapusan nga plano 
ug mga katuyoan nga may kalabutan sa iyang gibuhat nga mga butang, ingon 
man sa iyang uban nga mga kinaiya nga  nahimong nakita isip resulta niini nga 
kahibalo. Pananglitan, kon tan-awon nato ang kaanindot sa pagtukod sa atong 
palibot, ug ipasidungog kini sa usa ka gamhanan ug maalam nga Magbubuhat, 
apan sa samang higayon nagtuo nga siya naghunahuna sa paglaglag sa yuta, 
mapugos kita sa pagpangutana kon ang maong  plano nabase ba sa maayo nga 
pangatarungan. 

Adunay usa lamang ka matuod ug nagkahiusa nga tinubdan sa pagkat-on 
mahitungod sa Diyos, sa iyang mga plano, katuyoan, ug kinaiya. Kini mao ang 
iyang Pulong, ang Bibliya. Pinaagi sa mabinantayon ug makugihong pagtuon sa 
Kasulatan, atong masabtan kung unsa ang Diyos mangatarungan-lohikal, 
hapsay, ug mahunahunaon. Pinasikad niini-usa ka pagsabut sa iyang Pulong-

“Umari kamo karon, ug usahon 
ta paghusay, nag-ingon si Jeho-
va; bisan pa ang inyong mga 
sala mapula, sila pagapution 
ingon sa nieve; bisan pa sila 
lubos mapula, sila mahimong 
sama sa maputing balhibo sa 
carnero.” 

—Isaias 1:18 
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dayon kita makabaton sa husto nga pundasyon aron sa pagkab-ot ug 
“makapangatarungan” uban kaniya. 

 

WALAY MATARONG 

Ang kahimtang sa tawo karon mahan-ayon nga gihulagway sa Daan ug Bag-
ong Tugon. “Walay bisan kinsa nga matarong, walay, bisan usa.” (Salmo 14:1-
3; 53:1-3; Roma 3:10-12) Sa yanong pagpahayag niini nga mga pahayag, ang 
anaa sa hunahuna karon taliwala sa katawhan halayo sa panglantaw sa 
kasulatan. Daghan ang nagtuo nga ang panggawi sa tawo husto o sayup lamang 
kon itandi sa mga sumbanan nga natukod kaniadto. Aron labi pang ipasabut ang 
pagbiya gikan sa Pulong sa Diyos, ang dugang nga pag-angkon gihimo nga ang 
usa ka tawo adunay katungod sa paghimo sa usa ka sumbanan nga lain, ug nga 
dili na kinahanglan  “hampakon sa konsensya” tungod lamang sa dili pagsunod 
sa usa ka sumbanan sa kinaiya nga gidawat kaniadto. Kini usa ka matang sa 
moral nga anarkiya, usa ka estado sa katilingban diin ang matag tawo nagabuhat 
sumala sa iyang gusto. Sa laing pagkasulti, kini nga panglantaw nagpasabot nga 
walay ingon nga sala sama sa kahulugan sa Bibliya sa maong termino.  

Kini nga panglantaw, agig dugang nga wala mahauyon sa Kasulatan, wala'y 
maayong pangatarungan. Pananglitan, ang usa ka tawo nga nasobrahan ug inm 
sa makahubog nga ilimnon ug nakamata sa sunod nga buntag uban ang dili 
maagwanta nga labad sa ulo, tingali wala makahimo sa usa ka “sala,” samtang 
iya kining gihunahuna. Apan ang reaksiyon sa iyang lawas wala magkauyon. 
Kini nagsinggit kaniya, ingon nga kini, nga iyang gilapas ang balaod diin ang 
tawhanong organismo nagpatuman sa hapsay ug mahimsog nga paagi. Ang 
modernista tingali nagtawag niini nga balaod sa kinaiyahan, apan kinahanglan 
dili siya malimot nga adunay usa nga nagmugna niana nga balaod. Nahibalo 
man siya o wala kung kinsa kini, nahibal-an niya nga ang iyang ulo ug tiyan 
nagprotesta sa kasakit sa dihang gilapas niya ang maong balaod. 

Ang uban tingali mosulay sa pagkombinsir sa ilang kaugalingon nga ang 
kinaiya sa tawo relatibo lamang, ug nga walay tinuod nga sala. Apan, diyutay ra 
ang mosulay sa pagsulti nga ang pagsakit sa mga tawo diha sa mga bilanggoan 
o mga kampong konsentrasyon dili sayup. Talagsaon nga daghan ang magtuo 
nga ang pagpatay sa minilyon nga inosente nga mga kalalakin-an, mga 
kababayen-an ug mga kabataan, sama sa gibuhat sa modernong pakiggubat, usa 
ka moral nga hiyas. Dili malisod ang paghisgot  sa daghang susama nga mga 
ilustrasyon sa dili tawhanon nga mga buhat nga giila sa kadaghanan nga sayop. 

We should not have the thought, however, that only extreme acts, such as 
torture and murder, constitute sin. In an all-encompassing sense, all conduct 
which contributes to the unhappiness of innocent victims is wrong. One of 
God’s commands stated, “Thou shalt not covet.” (Exod. 20:17) When one 
covets that which belongs to another to the point that he will endeavor by 
dishonorable means to wrest it from him, that is wrong. It is wrong in the eyes 
of all decent, reasoning people, and it is wrong because it is a violation of God’s 
law. It is sin! Hinuon kinahanglan dili nato hunahunaon nga ang grabeng mga 
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buhat, sama sa pagsakit ug pagpatay, naglangkob sa sala. Sa kinatibuk-an nga 
pagsabut, ang tanang pamatasan nga makaamot sa pagkadili malipayon sa 
inosenteng mga biktima sayup. Usa sa mga sugo sa Dios nag-ingon, "Dili ka 
magkaibog." (Exodo 20:17) Kung ang usa ka tawo nagtinguha sa usa nga iya sa 
usa nga sa punto nga siya maningkamot pinaagi sa dili makauulaw nga mga 
pamaagi aron sa pagkuha niini gikan kaniya, sayop kana. Sayop kini sa mga 
mata sa tanan nga maayo, nangatarungan sa mga tawo, ug kini sayup tungod kay 
kini usa ka paglapas sa balaod sa Dios. Kini sala! 

LIMITADONG PAG-ILA SA TAWO SA SALA 
Ang rason nga kining mas grabe nga mga kalapasan sa mga balaod sa kaligdong 
giila nga sayop bisan sumala sa dili hingpit nga mga sukaranan sa tawo-ingon 
nga gipahayag usab sa Diyos nga sala-mao nga ang tawo gilalang sa dagway sa 
Diyos. (Gen. 1:26,27) Hangtud nga ang tawo nagpabilin sa pipila niana nga 
hulagway, siya mangatarungan sa maong sama. Ang paghatag ug dugang nga 
pagtahod sa balaanong awtoridad  sigurado nga makatabang sa katawhan nga 
makita ang posibilidad nga ang paglapas sa ubang mga balaod nga gihisgotan sa 
Biblia sayup usab. 
 

Si Apostol Pablo misulat nga ang kamatayon niabot kanato tanan, tungod kay 
“ang tanan nakasala.” (Roma 5:12) Ang sinugdanan sa sala nagsugod uban kang 
Adan. Kini ang paglapas sa yanong giingon nga balaod sa Magbubuhat nga 
naglangkob sa orihinal nga sala sa tawo. Ang asoy wala naghatag sa tanan nga 
mga detalye nga nalangkit sa maong sala, apan nahibal-an nato nga si Adan 
tinuyo nga naglapas sa usa ka balaod nga diin siya gibutang sa Diyos, ug iyang 
giani ang silot sa sala, nga mao ang kamatayon.-Gen. 2:16,17; 3:17-19; 5:5  

Samtang gisubay nato ang kasaysayan sa tawo gikan kang Adan, ang sayop 
nga buhat sa kaliwat nahimong labaw pa ug dayag. Ang pulong nga kahakog 
mao ang labing maayo nga magsumada sa mga katuyoan nga nagdala sa tanang 
matang sa sala. Dugay na kita nakadungog sa ekspresyon nga kita nagpuyo sa 
usa ka “iro nga mokaon sa kalibutan sa iro.” Sa pagkatinuod, ang ingon nga 
palisiya mao ang basehan sa halos tanang kinaiya sa tawo sukad sa pagsugod sa 
kalibutan. Kining dautang motibo makita sa tanang matang sa inhustisya, dili 
patas nga binuhatan, pagpangawkaw, pagpatay, ug gubat. 

Ang tanan niini kinahanglan nga tin-aw nga giila nga sala, ug sa ingon 
nagpamatuud sa kamatuoran sa Kasulatan sa pagpahayag nga "ang tanan 
nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Dios." (Mga Taga Roma 3:23) Dili tanan 
ang tinuyo nga tigplano ug ang mga nakasala sa sala, apan gikan sa lilo sa 
kahakog nga nagpalihok sa usa ka himalatyong kalibutan gikan sa usa ka 
matang sa sayup nga buhat ngadto sa lain, walay usa nga makahimo sa hingpit 
nga makalingkawas. Mao nga ang apostol nagpatin-aw nga ang tanan nahimong 
mga makasasala tungod kay si Adan nakasala. Kita "gipahilayo sa kadautan, ug 
sa sala" gipanamkon kita, nagaingon ang propeta.-Sal. 51: 5 

SILOT SA SALA 

Ang laing giila nga baruganan sa matarung mao nga kadtong nagsupak sa 
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gitukod nga mga balaod kinahanglan pagasilotan. Dinhi makita usab nato ang 
ebidensya sa larawan sa Diyos nga nagdumala sa proseso sa pangatarungan sa 
tawo. Kini nga prinsipyo naggikan sa kahitas-an, ug mahimo kitang 
mangatarungan uban kaniya diha niini. Ang Magbubuhat mao ang una nga 
nagpahayag nga adunay silot nga gilakip sa sayop nga buhat. Kini gipadayag sa 
mga balaod sa kinaiyahan, sa diha nga kini nga mga balaod gilapas, ang mga 
kadaot nga resulta sa walay duhaduha mosunod.  

Si Adan ug Eva tingali namatay tungod lamang kay gilapas nila ang usa ka 
balaod sa Diyos, bisan wala pa una sila sultihi mahitungod niini. Bisan pa, isip 
usa ka makiangayon nga Diyos, iyang gisultihan sila nga dili mag-ambit sa usa 
ka kahoy taliwala sa tanaman ug gipasidan-an nga kung buhaton nila kini, sila 
mamatay. Kini nga kamatuoran nagpa-amgo kanila, ug usab magtudlo kanato, 
nga ang mga balaod sa Diyos dili isalikway nga walay silot, apan nga adunay 
silot sa sala, ang katapusan niini mao ang kamatayon. 

Sukad sa mga adlaw sa Eden, ang tawo nahimong usa ka makasasala, ug ang 
silot sa sala nahulog sa matag henerasyon. Gikan sa duyan ngadto sa lubnganan 
ang matag indibidwal sa nahulog nga kaliwat nagpuyo ug naglakaw “latas sa 
walog sa landong sa kamatayon,” diha sa kahibalo nga walay paghaw-as, ug dili 
makalingkawas, gikan sa siguradong kapalaran.-Salmo 23:4 

Ang grabe nga kamatuuran sa usa ka himalatyon nga kalibutan makalilisang 
sa maayo. Bisan pa, sa paghampak sa mga tawo sa dugang pa adunay 
naimbento nga mga teoriya nga mga panan-awon sa usa ka makalilisang nga 
kahiladman sa literal nga pagtortyur diin kini giangkon, daghang binilyon ang 
mapunta niini human nga sila namatay na unta. Pagkamapasalamaton kita  sa 
Diyos nga kining bahin sa panghunahuna sa tawo dili tinuod. Gipahayag sa 
Kasulatan ang tibuok nga kamatuoran sa maong hilisgutan sa dihang sila 
nagpahayag lamang nga ang “bayad sa sala mao ang kamatayon.” - Roma 6:23 

Imbes ipasabut nga ang “bayad” nga mas grabe kay sa kamatayon mao ang 
silot sa sala, kita gipasaligan nga ang usa ka paagi sa pag-lingkawas, ang 
gihatag. Sa mao gihapon nga bersikulo, human sa pag-ingon nga ang 
kamatayon mao ang “bayad  sa sala,” ang apostol nagpahayag nga “ang gasa sa 
Diyos mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesu Kristo nga atong Ginoo.” 
Ang Kasulatan usab nagpahayag, “Maingon nga kang Adan ang tanan 
nangamatay,” ang tanan nga modangop kang Kristo ang “mabuhi pagusab.” (1 
Cor 15:22) Kon mangutana kita sa unsang paagi kini, ang Bibliya nagsulti 
kanato nga “si Kristo namatay alang sa atong mga sala.” - I Cor. 15:3  

DUGANG PANGATARUNGAN 

Maayo nga sa dinhi nga punto gidawat nato ang imbitasyon sa Diyos sa 
“pakig-uban nga pagpangatarungan” uban kaniya, sama sa nahisulat sa atong 
pang-abling teksto. Ato na ng giila nga ang ang silot sa mga naghimo sa sala  
makiangayon. Nakahukom usab kita nga ang Magbubuhat adunay katungod sa 
pagpatuman sa pagsunood sa iyang mga balaod, ug pagsilot sa dili masulundon. 
Hinoon, ang silot sa sala mao ang kamatayon. Kon ang tawo magbayad niana 
nga silot pinaagi sa pag-adto sa lubnganan, dili na siya makahimo sa labaw pa. 
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Human makombikto sa usa ka krimen, ang usa ka tawo mahimo nga mobayad 
sa usa ka gatusan ka dolyar ug unya makagawas. Apan, sa dihang ang silot nga 
kamatayon mabayran na, wala na'y kagawasan, kay ang kamatayon nagkuha sa 
tanan nga anaa satawo, bisan ang kinabuhi mismo. 

Dinhi masulod ang gugma sa Diyos sa iyang plano aron sa paggarantiya nga 
ang iyang orihinal nga katuyoan sa paglalang sa tawo dili makawang. Ang 
katapusang padulngan nga iyang giplano alang sa iyang tawhanong binuhat dili 
mapakyas o malaglag, dili bisan sa kaugalingon nga sala sa tawo. Dinhi pag-
usab, kita gidapit sa pagpangatarungan uban kaniya. Husto ug matarung lamang 
nga ang Diyos nagpahamtang sa silot sa kamatayon sa usa ka masinupakon nga 
kaliwat. Apan ang hustisya sa Diyos niining paagiha nagdugang sa atong 
pagdayeg sa iyang kaluoy dihang nasabtan nato nga siya mao ang “nahigugma 
pag-ayo sa kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan 
nga mosalig kaniya dili malaglag [hangtod sa kahangturan, apan adunay walay 
katapusang kinabuhi.”- Juan 3:16  

ANG BALAOD SA SAKRIPISYO 

Sa yano nga pinulongan ang Bibliya nagsulti kanato nga si Jesus, nga gipadala 
sa Diyos aron pagtubos sa kalibutan, namatay alang sa katawhan. (Juan 1:29; 
Galacia 1:4; Heb 2:17) Ang modernong panghunahuna mahimo nga nakapatoo 
kanato nga ang paghunahuna sa usa nga magpakamatay alang sa lain 
makauulaw, ug nga ang maong ideya naggikan sa karaang mga patuotuo 
mahitungod sa mga gipangayo sa mga dios nga pagano, o sa mga gipasabot nga 
"diyos sa tribo" sa karaang Israel. Dili kita magpahisalaag niining bakak nga 
pangatarungan. Ang maong panghunahuna wala magtagad ug, tingali, gusto 
nga atong kalimtan, nga ang labing taas nga dagway sa kahalangdon ug kaisog 
nga nailhan ug gipasidunggan sa mga tawo mao ang usa ka tawo nga namatay 
aron sa pagluwas sa lain.  

Gidayeg nato kini nga kaisog bisan kanus-a ug sa bisan asa kini atong makita. 
Ang mga sundalo nga namatay alang sa ilang nasud giisip nga mga bayani. 
Kadtong si kinsa ug sa bisan unsang paagi nagsakripisyo sa ilang mga kinabuhi 
aron ang uban mabuhi o magmalipayon sa kinabuhi nga mas madagayaon, ang 
gihatagan sa husto nga pagkonsiderar sa pinakadaku nga mga pasalamat sa 
katawhan. Dinhi atong makita ang lain nga pagpamalandong sa larawan sa 
Diyos nga gituga sa tawhanong binuhat. Kon husto ang atong pagtan-aw sa 
hiyas sa sakripisyo kita nagpakita sa yano nga kinaiya sa Diyos sa atong mga 
hunahuna ug panglantaw. Natural lang nga nagpasidungog kita sa sakripisyo ug 
nagtimaan niini nga kabayanihon tungod kay ang Diyos mao ang tigpasiugda 
niining takus nga prinsipyo. Kung atong maila kini, ang plano sa Bibliya sa 
pagtubos alang sa sala pinaagi sa pagsakripisyo makita nga maanindot ug 
masabtan, maingon man nga makiangayon ug mahigugmaon. 

UNANG PAGHULAGWAY 

Ang una nga talaan sa pagsakripisyo mao ang asoy sa Genesis mahitungod sa 
mga halad nga gidala sa Ginoo pinaagi ni Cain ug Abel. Ang walay pagsabot 
kon unsay nalambigit niini tingali ang usa mahibulong  kon nganong gidawat sa 
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Diyos ang halad ni Abel ug gisalikway ang halad ni Cain. Apan, ang Diyos 
adunay hinungdan niini. Sa dihang gisentensiyahan niya ang atong unang mga 
ginikanan sa kamatayon siya miingon nga ang “binhi,” o kaliwat, sa babaye 
magasamad sa ulo sa serpente. (Gen. 3:14,15) Tungod sa sunod nga 
pagpadayag sa plano sa Diyos alang sa pagpasig-uli sa tawo, kining dili klaro 
nga pamahayag makit-an nga usa ka saad nga ang silot sa sala mapasaylo sa 
umaabot nga adlaw. 

Gipadayag usab sa Diyos sa ulahi diha sa iyang Pulong nga wala kapasayloan 
sa sala kon wala ang sakripisyo sa kinabuhi, nga gisimbolohan sa pag-ula sa 
dugo. Diha sa pagdawat sa unod ug dugo nga halad ni Abel, ang Diyos 
nagpunting sa usa ka panahon diin, pinaagi sa paghalad sa usa ka “nating 
karnero nga walay buling” nga iyang ihatag, ang tawo tugutan. aron makabalik 
sa iyang nawala nga kahimtang. (I Pet 1: 18,19) Busa, sumala sa gisulti sa 
atong pang-abling teksto, ang mga sala sa tawo, bisan kini “sama sa sanag,” 
himoon nga “maputi sama sa niyebe.”  

GIHALAD NI ABRAHAM SI ISAAC 

Kini nga hunahuna sa pagsakripisyo gidala pag-usab sa atong pagtagad diha  
sa  pagpanginlabot  sa Diyos kang Abraham. Ngadto kang Abraham, gihimo sa 
Diyos ang saad nga pinaagi sa iyang binhi  ang “tanang mga banay sa yuta” 
mapanalanginan. (Gen. 12:3; 22:18) Daghan sa mga pamilya sa kalibutan patay 
na sa dihang gihimo kini nga saad. Milyon na ang namatay sukad. Sa 
pagpanalangin niini gikinahanglan nga sila mabuhi pag-usab. Kay namatay 
tungod kay sila mga makasasala, ang saad sa ilang pagpasig-uli nagpasabot nga 
ang ilang mga sala kinahanglan nga mapasaylo. Maylabot niini nga saad 
gipakita pag-usab sa Diyos ang iyang katuyoan sa paghatag alang sa 
kapasayloan sa sala pinaagi sa sakripisyo sa iyang Anak. 

Kini nga ilustrasyon gihatag sa talagsaon nga paagi. Gihangyo si Abraham 
nga ihalad ang iyang anak nga si Isaac. Tungod kay nagbaton ug dakong pagtuo 
sa kaalam sa Diyos sa pagpangayo kaniya sa paghimo niini, ug usab sa gahum 
ug pagkaandam sa Diyos bisan sa pagbanhaw ni Isaac gikan sa mga patay, 
gituman ni Abraham ang sugo sa Diyos. Agig pagsugot sa plano sa 
pagsakripisyo, si Isaac gibutang ibabaw sa altar nga andam na nga  patyon sa 
diha nga ang usa ka anghel sa Diyos nangilabot, ug usa ka nating karnero ang 
gitagana isip puli niini.-Gen. 22:1-13; Heb. 11:17-19  

Sa dihang gipakita ni Abraham ang iyang kaandam sa pagsakripisyo sa iyang 
anak nga si Isaac, usa ka matahum nga hulagway ang gihatag mahitungod sa 
plano sa Diyos. Sa dili pa ang tinguha sa Magbubuhat sa pagpasig-uli sa tawo 
matuman pinaagi sa pagpahiuli sa kinabuhi, usa ka mahigugmaon nga amahan 
ang boluntaryo nga mohatag sa iyang anak nga lalaki nga isakripisyo. Sa 
pagkatinuod, ang Langitnong Amahan, ang Magbubuhat ug tuburan sa tanang 
kinabuhi, nga naghatag sa iyang bugtong Anak aron ipahinabo ang pagkagawas 
sa tawo gikan sa pagkahinukman ni Adan.  

KALUWASAN SA ISRAEL 
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Human sa daghang mga siglo, ang mga kaliwat ni Abraham ang nahimong 

ulipon sa Ehipto, ug pinaagi kang Moises ang Diyos naghimo sa milagrosong 
kaluwasan alang kanila. May kalabotan niini ang halad sa usa ka nating karnero
-ang kordero sa Paskuwa. Kini usab nagpunting ngadto sa usa ka labaw pa nga 
kaluwasan-usa ka kalingkawasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kamatayon-
ug nagpahinumdum kanato pag-usab nga kini nga pagpahigawas posible tungod 
sa sakripisyo. Mao kini ang sakripisyo sa “Kordero sa Dios, nga nagakuha sa 
sala sa kalibutan,” ug sumala sa gipamatud-an ni Pablo, “Si Kristo nga atong 
paskuwa gihalad alang kanato.” - Juan 1:29; I Cor.5:7    

Sa kinatibuk-an sa Daang Tugon ang saad sa usa ka pag-anhi nga Mesiyas ug 
Manluluwas kanunay nga gibalikbalik. Ang mga Israelita nagpaabut sa pag-
abot sa gitagna nga Hari, kini nga Magmamando nga adunay awtoridad ibabaw 
sa tanang kanasuran ug magahatag sa tanang katawhan sa mga panalangin sa 
kalinaw ug kinabuhi nga gisaad sa Diyos. Gituman ni Jesus kining mga saad, 
apan ang mga gilauman sa mga Judio wala dayon matuman. Sila napakyas sa 
pagtagad sa kahimtang diin ang ilang dugay nang gisaad nga Hari 
pagabayawon-nga mao ang kondisyon sa pagsakripisyo. 

Si Hesus nahimong Hari sa mga hari, apan kinahanglan una nga siya mao ang 
“Kordero sa Diyos,” nga ihalad isip sakripisyo aron kuhaon ang sala sa 
kalibutan. Ang bugtong paagi sa pagpanalangin sa mga patay mao ang pagpasig
-uli kanila sa kinabuhi. Ang kaliwat nangamatay tungod sa sala, ang kamatayon 
mao ang bayad sa pagkadili matarung. Kon ang tawo ipasag-uli, ang mga silot 
kinahanglan nga bayran sa lain, ug sa usa nga dili ubos sa susamang 
pagkondenar. Sa plano sa Diyos, si Jesus mao kini ang namatay, una alang kang 
Adan, ug pinaagi kang Adan, alang sa tibuok nga kaliwatan sa tawo-ang iyang 
kaliwatan. Gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi kita, ang iyang mga 
sumusunod, ug ang tibuok kalibutan.-I Juan 2:1,2; 4:9,10 

Busa, diha sa simbolo sa Kasulatan, gisultihan kita nga bisan kita mahimo nga 
namansahan ingon nga sanag-pula tungod sa sala, mahimo kitang puti sama sa 
niyebe isip resulta sa pagtubos nga halad ni Kristo. Usa kini sa pamaagi sa 
Diyos sa pagsulti kanato nga ang sayop nga buhat sa atong unang mga 
ginikanan, ug nagpadayon nga sala ug kahakog sa ilang mga anak, wala 
makapugong sa iyang katuyoan sa paglalang sa tawo. Diha sa diosnong 
ekonomiya ang sala nga nagpatay sa kaliwat naghatag ug oportunidad alang sa 
gugma sa Diyos sa pagpadayag sa kaugalingon pinaagi sa pagsakripisyo. Kini 
nakapahimong posible nga ang sad-an makagawas gikan sa pagkahinukman sai 
Adan, ug gibuhian gikan sa kamatayon pinaagi sa pagkabanhaw sa mga patay. 

Pagkakahibulongan ug praktikal kini nga kahikayan kung giisip diha sa 
kahayag sa pangrason! Tungod niini nga panglantaw atong mabasa ang rekord 
sa Genesis sa paglalang ug pagkapukan sa tawo ug makaamgo nga temporaryo 
lamang ang tawhanong kaliwatan nga gihikawan sa simbolikong “kahoy sa 
kinabuhi” nga makita sa Eden. (Gen. 2:9) Niana nga kahikayan atong makita 
ang usa ka gamay nga disenyo sa Magbubuhat alang sa usa ka yuta nga puno sa 
hingpit nga mga tawo, nagkinabuhi nga malipayon ug malinawon sa walay 
kataposan.   
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MAPAUSLANONG MGA LEKSYON NAKAT-ONAN 

Adunay dili masukod nga bili sa mga kasinatian sa pag-antus ug kamatayon 
nga naagian sa kaliwatan. Sa dihang mahigmata gikan sa kamatayon ug hatagan 
sa oportunidad sa pagtuman sa balaod sa Diyos, ang matag sakop sa tawhanong 
pamilya makahimo sa pagpili nga mas maalamon sa dalan nga iyang 
pagabuhaton. Gikan sa iyang nangagi nga kasinatian, ang tawo makahimo sa 
pagtandi sa mga bentaha nga naangkon gikan sa pagkamasulundon uban sa 
dakong kapildihan tungod sa pagkadili masulundon. 

Ang rason nagsulti kanato nga walay laing plano kay sa gilatid sa Bibliya nga 
mahimo nga makaluwas sa kaliwatan sa tawo gikan sa katapusan nga 
kalaglagan. Gipaila usab sa rason nga ang Magbubuhat mao lamang ang 
makahimo sa ingon nga plano, tungod kay ang pagkompleto niini 
nagkinahanglan sa pagkabanhaw sa mga patay. Ang paggamit sa gahum nga 
gikinahanglan sa pagbanhaw sa patay dili babag sa Diyos. Sa pagkatinuod, 
iyang gihatagan ang iyang hinimayang Anak, si Kristo Jesus, uban niining sama 
nga gahum.-Mat. 28:18; Juan 5:25-27  

Busa, sa dihang atong mabasa ang Kasulatan, nahibal-an nato nga ang usa nga 
mihimo sa pagrekord sa kahibulong nga mga saad nga atong makita diha niini 
ang madagaya nga nakatuman niini. Sa pagkatinuod, siya magatuman niini sa 
takdang panahon. Busa, makasiguro kita nga ang kapalaran sa tawo nga 
magpuyo sa kalinaw, panglawas, ug kaluwasan sa kahangturan sa ibabaw sa 
yuta mamahimo pa nga matuman nga kamatuoran. ang Pulong sa Diyos 
sigurado niining bahina. “Mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuhat sa mga 
langit, Ang Diyos mismo ang naghimo sa yuta ug naghimo niini; iyang gitukod 
kini, wala niya kini buhata nga walay kapuslanan, iyang gibuhat kini aron 
pagapuy-an: ako mao ang GINOO.”- Isa. 45:18

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   

Leksyon Para sa Enero 7, 2018  

Tim-os nga Pagtoo 
Yabeng Bersikulo: “Apan 
gituyo ni Daniel sa iyang 
kasingkasing ang dili gayud 
paghugaw sa iyang 
kaugalingon sa mga lamiang 
kalan-on sa hari, bisan sa vino 
nga iyang ginainum: busa 
iyang gipangayo sa principe sa 
mga eunuco nga dili gayud 
hugawan niya ang iyang 
kaugalingon.” 

—Daniel 1:8 

Piniling Kasulatan: 
Daniel 1:8-21 

S a dihang nabuntog sa hari sa Babilonia nga 
si Nabucodonosor ang Jerusalem, iyang 

gimando nga ang pipila sa “mga anak sa Israel” 
mapili, “nga walay depekto, buotan, nagpakita 
sa kaalam ..., gitugahan sa pagsabot ug pag-ila 
sa kahibalo, ug kinsa adunay katakus nga mag-
alagad sa palasyo sa hari.” Kining Hudiyong 
mga batan-on angayan nga tudloan sa 
“literatura ug pinulongan sa mga Caldeanhon” 
ug gihatagan sa “adlaw-adlaw nga rasyon gikan 
sa piniling pagkaon sa hari ug sa bino nga iyang 
giinom.” Sila pagatudloan sulod sa tulo ka tuig, 



 10 

 
pagkahuman niana sila mamahimong mag-alagad sa hari.-Dan. 1:1-5 
 

Lakip sa mga napili mao sila si Daniel, Hananias, Misael ug Azarias. Ang 
matag usa gihatagan og usa ka bag-o, Babilonyanhong ngalan, aron ilang 
hikalimtan ang kaniadto nga mga kinabuhi ingon nga mga Israelinhon, ug 
maghunahuna ug mahimong sama sa mga taga-Babilonia. (bersikulo 6,7) 
Apan, alang niining mga batan-ong Hebreohanon, ang ilang bag-ong mga 
ngalan, ingon man ang pagkaon sa pagkaon sa hari, nagsilbing usa ka pahi-
numdom sa pagkaulipon sa ilang nasud ngadto sa Babilonia. Gituohan nga 
ang pagkaon sa hari unang gihalad ngadto sa mga diosdios sa Babilonia, ug 
ang pagkaon niini nga mga pagkaon maoy usa  usa ka pag-endorso sa mga 
mini nga dios. 

 
Diha sa atong Yabeng Bersikulo gisultihan kita nga si Daniel nakahukom 

nga dili niya “hugawan ang iyang kaugalingon” pinaagi sa pag-ambit sa 
pagkaon ug bino sa hari. Ang pulong nga “hugawan” dinhi nagkahulogan sa 
paghugaw o pagkadaut. Pinaagi sa dili pagkaon sa kalan-on sa hari, si Daniel 
ug ang iyang mga kauban makasiguro nga sila dili makalapas sa mga balaod 
nga gihatag sa Diyos sa Israel. (Lev 11:4-20) Dinhi atong makita ang leksy-
on. Ang mga sumusunod sa Ginoo kinahanglan nga dili mahugawan ang 
sapot sa pagkamatarung nga gihatag kanila pinaagi sa pagsunod sa mga 
lakang ni Jesus. (Pinadayag 3:4) Kinahanglan nga sila magpadayon nga “dili 
mamansahan sa kalibutan.” - Santiago 1:27 

 
Sa sinugdan, ang pangulo sa mga opisyales sa Babilonia wala mouyon sa 

hangyo ni Daniel, tungod kay nahadlok siya sa iyang kaugalingong kinabuhi 
kon iyang kining tugotan. Bisan pa, si Daniel wala moundang, ug uban ang 
pagtoo sa Diyos, mitubag, “Palihug sulayi ang imong mga sulugoon sulod sa 
napulo ka adlaw, ug hatagan kami ug pipila ka mga utanon nga kan-on ug 
tubig aron imnon. Dayon ipakita namo ang among dagway sa imong atuban-
gan ug ang dagway sa mga batan-on  nga nagkaon sa mga  pinili nga pagka-
on sa hari.”- Dan. 1:10-13 

 
Ug ang pangulo sa hari miuyon niini, ug sa natapos ang napulo ka adlaw, si 

Daniel ug ang iyang mga kauban, nakitaan nga mas piskay ug kay sa bisan 
asa niadtong nanagkaon sa mga harianong pagkaon. Ang pinili nga pagkaon 
ug bino gikuha ug sila gitugotan sa pagkaon sa mga utanon. (bersos 14-16) 
Pagkalig-on ug sinsero gayud ang  pagtoo sa matag usa niining Hebreo-
hanong mga batan-on, nga nagbuhat sa adlaw-adlaw nga paghikaw sa kau-
galingon, aron mapahimut-an ang Diyos, bisan pa kini nagpasabut nga gita-
may sa ubang batan-ong mga lalaki nga nakig-ambit sa pagkaon sa hari. 

 
Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Kon kinsa kadtong buot mo-

sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas
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-an sa iyang krus matag-adlaw, ug magasunod kanako.” (Lucas 9:23) Dinhi 
ang pulong “pagdumili” nagkahulogan sa pagtalikod sa hingpit. Ang grasya 
sa Diyos nagatudlo kanato nga “ipanghimakak ang dili diosnon ug kalibuta-
non nga mga tinguha,” ug magpuyo sa pagkontrol sa kaugalingon ug matul-
id nga kinabuhi niining panahona, sama sa gibuhat sa upat ka mga batan-ong 
Hebreohanon.-Tito 2:11,12 

S i Haring Nabucodonosor naghimo ug usa ka 
imahen nga bulawan, ug naghimog kasug-

oan nga sa dihang ang musika madungog, ang 
tanang tawo kinahanglang “manghapa ug 
mosimba sa larawan nga bulawan,” ug si bisan 
kinsa nga dili motuman “itambog dayon ngadto 
sa usa ka nagdilaab nga hudno.” (Dan 3:1-6) Sa 
dihang gipatugtog ang musika, ang tanang ka-
tawhan nanghapa ug gisimba ang larawan. Si  
Nabucodonosor hinoon gisultihan, bisan pa 
niana: “Adunay pipila ka mga Judio nga imong 
gipahimutang sa mga kalihokan sa lalawigan sa 
Babilonia-si Sadrach, si Mesach ug si Abed-
nego-ang wala motuman kanimo, O hari. Dili 
sila mag-alagad sa imong mga dios ni mosimba 
sa imahen nga bulawan nga imong gipatindog.”- 
bersos 7-12 
 

Bisan tuod nga nasuko pag-ayo, si Nabucodonosor mitawag sa tulo ka He-
breohanon ug mihatag kanila og lain nga kahigayunan sa pagtuman sa sugo 
sa pagluhod ug pagsimba sa larawan nga bulawan. Apan gipasidan-an niya 
sila, “Kon wala kamo mosimba nianang higayona, itambog dayon kamo 
ngadto sa nagdilaab nga hudno. Nan unsa nga dios nga makaluwas kanimo 
gikan sa akong kamot?”- bersos 13-15 

 
Ang tulo ka mga Hebreohanon lig-ong mihukom sa pagsunod sa mga sugo 

nga gihatag sa Diyos ngadto sa Israel: “Dili ka magbaton og lain nga mga 
dios sa atubangan ko. ... Dili ka maghimo kanimo og bisan unsang kinulit 
nga larawan. ... Dili ka moyukbo sa imong kaugalingon kanila.”(Exodo 20: 3
-5) Mitubag sila sa hari: “Kon itambog mo kami sa nagdilaab nga hudno, ang 
Diyos nga among gialagaran makaluwas namo gikan niini, ug magaluwas 
kanamo gikan sa imong kamot. ... Apan bisan pa kon dili, gusto namo nga 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   

Leksyon Para sa Enero 14, 2018  

Usa ka Gidasig nga Pagtoo 
Yabeng Bersikulo: “Si Nabuco-
donosor misulti ug miingon: 
Bulahan ang Diyos ni Sadrach, 
ni Mesach ug ni Abed-nego, 
nga nagpadala sa iyang 
manulonda, ug nagluwas sa 
iyang mga alagad nga 
mingsalig diha kaniya, ug ming
-usab sa pulong sa hari, ug 
mingtugyan sa ilang mga 
lawas, aron sila dili 
makaalagad ug dili makasimba 
sa lain nga diyos, gawas 
lamang sa ilang kaugalingon 
nga Diyos.” 

—Daniel 3:28 

Piniling Kasulatan:  

Daniel 3:19-28 
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mahibal-an mo, Oh hari, nga kami dili moalagad sa imong mga dios o 
mosimba sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog.”- Dan. 3:16-18 

 
Ang tulo ka mga batan-ong Judio adunay usa ka maisugon nga pagtoo nga 

misalig sa Diyos bisan unsa pa ang resulta. Kung gipili sa Diyos, siya maka-
luwas kanila gikan sa hudno. Bisan pa, kung ang pagtan-aw sa Diyos dili an-
gay nga luwason sila gikan niini nga kasinatian, sila magpabilin gihapon nga 
matinud-anon kaniya, bisan tuod kini nagkahulogan sa usa ka kamatayon. 

 
Nasuko kaayo si Nabucodonosor sa dihang nadungog niya ang ilang tubag. 

Gisugo niya nga initon ang hurno sa pito ka pilo  nga mas mainit pa kay sa 
naandan. Gisugo niya niya nga ang iyang mga kusgang sundalo ang mag-
gapos sa tulo ka mga rebeldeng Hebreohanon ug ihulog ngadto sa 
nagbagabaga nga hurno. (bersikulo 19-23) Sa diha nga ang tulo ka batan-ong 
mga lalaki gitambog ngadto sa hurno, sila sa wala madugay nakit-an  nga 
wala nay gapos, ug naglakaw nga wala maunsa. Adunay usab ikaupat nga 
nakita diha sa hurno uban kanila, usa ka anghel sa Ginoo. Unya gitawag sila 
ni Nabucodonosor sa paggula sa gikan sa hurno, ug nakita nga ang kalayo 
wala makadaut kanila. (bersikulo 24-27) Sa pagkatinuod, kini usa ka ta-
lagsaon nga milagro! 

 
Himoon usab nato ang maisugon nga pagtoo, aron nga kung mag-atubang 

kita sa lisud nga pagpili o kasinatian, pilion nato ang pagsunod sa Diyos ug sa 
iyang mga prinsipyo nga gihatag sa Kasulatan. Kini kinahanglan nga atong 
tinguhaon nga buhaton, bisan kon kini nagpasabut nga kita biaybiayon o dili 
popular, o kon kini moresulta sa dili maayo nga mga sangputanan. Sama sa 
gisulti kanato ni Apostol Pedro: “Mga hinigugma, dili kamo mahibulong 
mahitungod sa malisud nga pagsulay nga inyong maagian, nga daw usa ka 
katingalahan nga butang ang nahitabo kaninyo: Apan pagmaya, sanglit kamo 
mga mag-aambit sa mga pag-antus ni Kristo.” -Pedro 4:12-13
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   

Leksyon Para sa Enero 21 2018  

Usa ka Pag-ampo alang sa 
Pagkamasulundon nga Pagtoo  

S i Daniel nahibalo gikan sa panagna ni Jeremias 
nga ang pagkalaglag sa Jerusalem molungtad 

sa kapitoan ka tuig. Bisan pa niana, nabalaka siya 
nga ang mga sala sa mga Israelita, bisan sa 
panahon sa ilang pagkabihag, mahimo nga naghi-
mo kanila nga dili takus nga buhian sa katapusan 
sa kapitoan ka tuig, busa siya kinasingkasing nga 
nag-ampo ngadto sa Diyos. (Daniel 9: 3-15) Si 
Daniel nangamuyo sa Diyos: “Kuhaa ang imong 
kasuko ug kapungot gikan sa Jerusalem, ang 
imong syudad, ang imong balaang bungtod. ... 

Wala kami naghangyo kanimo tungod kay kami matarong, apan tungod sa imong 
dakong kalooy. ... Tungod sa imo, O Dios ko, ayaw paglangan, tungod kay ang 
imong syudad ug ang imong katawhan nagdala sa imong Ngalan.”-Bersos 16-19 

 
Usa ka mahinungdanong pagtulon-an nga atong makuha gikan sa panig-ingnan 

ni Daniel mao ang atong panginahanglan nga susihon pag-ayo ang atong kaugal-
ingon. Kinahanglan atong ipaila sa Diys diha sa pag-ampo kon kita nakasupak sa 
iyang mga prinsipyo sa atong mga hunahuna, sa atong mga pulong, o sa atong 
mga binuhatan, ug dayon mangayo sa kapasayloan. Si Apostol Juan misulat: 
“Kon kita nangangkon nga walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon 
ug ang kamatuoran wala kanato. Kon atong isugid ang atong mga sala, siya mati-
nud-anon ug makatarunganon ug mopasaylo kanato sa atong mga sala ug 
magputli kanato gikan sa tanan nga dili matarung.”(I Juan 1 8,9) Makapan-
gamuyo kita sa atong Langitnong Amahan, ug mangayo sa pasaylo sa atong mga 
sala, tungod sa “pagtubos sa sakripisyo” sa iyang anak, si Kristo Jesus.-I Juan 2: 
1,2 

 
Ang usa ka masulundon nga pagtuo nagkinahanglan usab kanato nga motalikod 

gikan sa sala-nga mao, ang paghinulsol. Ang paghinulsol nagpasabut sa 
paghunahuna nga lahi ug paghimo sa kausaban, labi na gikan sa kasingkasing. 
Ang paghinulsol gihisgutan sa makadaghang panahon sa pito ka mga mensahe 
nga gihatag sa iglesia sa basahon sa Pinadayag.-Pin. 2: 5,16,21,22; 3:3,19 

 
Si Pablo detalyado nga nagpatin-aw sa panginahanglan nga kita mag-usab. 

“Ayaw itugyan ang mga bahin sa imong lawas ngadto sa sala, ingon nga mga in-

Yabeng Bersikulo: “Oh Ginoo, 
pamatii; Oh Ginoo, pasayloa; 
Oh Jehova patalinghugi ug 
buhata; ayaw paglangana, 
alang sa imong kaugalingong 
pahanungdan, Oh Diyos ko, 
tungod kay ang imong ciudad 
ug ang imong mga tawo gina-
tawag sa imong ngalan.”   
                             —Daniel 9:19 

Piniling Kasulatan: 
Daniel 9:4-8,15-19 
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 strumento sa pagkadautan, apan ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa 
Diyos, ... isip mga himan sa pagkamatarung. ... Nan unsa man? Magpakasala 
ba kita tungod kay kita dili ilalum sa balaod apan ilalum sa grasya? Dili 
gayud! Wala ba kamo masayud nga kon itugyan ninyo ang inyong kaugalin-
gon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo 
mga ulipon niya nga inyong gisunod? ... Gipahigawas ka gikan sa sala ug 
naulipon sa pagkamatarong.” - Roma. 6: 13-18, NIV 

 
Kon kita adunay usa ka masulundon nga pagtoo, matag adlaw atong susihon 

ang atong mga hunahuna ug mga lihok, aron makita kon kini ba nahisubay sa 
mga prinsipyo sa Dios. Kon atong makita nga kita nakasala pinaagi sa dili 
hingpit nga pagsunod sa iyang mga sugo, kita kinahanglan nga mangayo og 
pasaylo gikan sa Langitnong Amahan diha sa pag-ampo. Kinahanglan nga 
atong paningkamutan nga mas magamit pag-ayo ang pulong sa Diyos sa 
atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. 

 
Sa pagkutlo sa mga dugang nga mga pulong gikan ni Pablo, atong mabasa: 

“Kadtong nagkinabuhi sumala sa makasasala nga kinaiya nagpunting sa ilang 
mga hunahuna sa unsay gusto sa kinaiyahan; Apan ang mga nagahigugma, 
subay sa Espiritu, nagtawag sa ilang mga kasingkasing mahitungod sa mga 
butang nga espirituhanon. ... Kita adunay obligasyon-apan dili sa makasasala 
nga kinaiya, sa pagpuyo sumala niini. Kay kon magkinabuhi kamo sumala sa 
makasasalang kinaiyahan, mamatay kamo. apan kon pinaagi sa Espiritu 
gipatay ninyo ang mga daotang buhat sa lawas, kamo mabuhi.”(Roma 8:5-13) 
Hinaut nga ang atong mga pag-ampo dili alang sa hinakog nga mga butang, 
apan hinoon aron kita makapalambo sa mas masulundon nga pagtoo .  

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Enero 28, 2018  

Malig-on Nga Pagtoo 
Yabeng Bersikulo: “Unya may 
mihikap pag-usab kanako nga 
ingon sa dagway sa usa ka 
tawo, ug siya naglig-on ka-
nako. Ug siya miingon: Oh 
tawo nga gihigugma pag-ayo, 
ayaw kahadlok: ang pakigdait 
anaa kanimo, paglig-on, oo, 
paglig-on. Ug sa diha nga siya 
nakasulti kanako, nalig-on 
ako, ug miingon: Pasultiha ang 
akong ginoo; kay ako gilig-on 
mo.” 

—Daniel 10:18,19 

Piniling Kasulatan: 
Daniel 10:10-21  

S a Daniel kapitulo 10,  gisulat sa manalagna 
ang usa ka panan-awon nga iyang nadawat 

gikan sa Diyos nga nakahasol pag-ayo kaniya. Isip 
resulta, sulod sa tulo ka semana siya nagbangutan, 
nagkaon ug diyutay kaayo. (mga bersikulo 1-3) Sa 
ika-bente kwatro ka adlaw, nakita ni Daniel ang 
ingon nga daw usa ka “tawo nga nabistihan sa li-
no,” nga adunay usa ka bakus nga bulawan. Ang 
lawas sa tawo sama sa usa ka beril, ang iyang na-
wong nahisama sa kilat, ang iyang mga mata sama 
sa mga lampara sa kalayo, ang iyang mga bukton 
ug mga bitiis sama sa pinasinaw nga tumbaga, ug 
ang iyang tingog sama sa tingog sa kadaghanan.-
bersos 4-6 
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 Ang mga tawo nga kauban ni Daniel wala makakita sa maong panan-awon, 
apan ilang gibati nga ang yuta nagkurog sa ilalum nila, ug nanagan aron mana-
go, ug gibiyaan si Daniel nga nag-inusara. Kay nalibug niini nga panan-awon, 
si Daniel misulat: “Wala nay nagpabilin kanako nga kusog: kay ang akong kat-
ahum nahimo ngari kanako nga kadunotan. ... Unya ako nahikatulog pag-ayo sa 
akong nawong, ug ang akong nawong nag-atubang sa yuta.”- vss. 7-9 

 
Ug ang tawo nga diha sa panan-awon niingon: Ayaw kahadlok, Daniel; kay 

gikan sa nahaunang adlaw nga gipahaluna mo ang imong kasingkasing sa pag-
sabut, ug sa pagpaubos sa imong kaugalingon sa atubangan sa imong Diyos, 
ang imong mga pulong gipamatian; ug ako mianhi karon tungod sa imong mga 
pulong..... Karon ako mianhi sa pagpasabut kanimo sa manghitabo sa imong 
katawohan sa ulahing mga adlaw.” (bersos 11-14) Si Daniel mitubag: “Unsaon 
ko, imong sulugoon, makigsulti kanimo akong ginoo pagsulti niining akong 
ginoo? kay mahitungod kanako, sa gilayon walay nahibilin nga kusog kanako, 
ni may gininhawa pa nga nahibilin kanako. Unya may mihikap pag-usab ka-
nako nga ingon sa dagway sa usa ka tawo, ug siya naglig-on kanako. Ug siya 
miingon: Oh tawo nga gihigugma pag-ayo, ayaw kahadlok: ang pakigdait anaa 
kanimo, paglig-on, oo, paglig-on. Ug sa diha nga siya nakasulti kanako, nalig-
on ako, ug miingon: Pasultiha ang akong ginoo.” Bersikulo 17-19 

 
Ang anghel mihatag kusog kang Daniel pinaagi sa paghikap kaniya. Ang 

Diyos usab “nagatandog” kanato, naghatag kanato'g kusog pinaagi sa iyang 
Balaang Pulong. Ang salmista nagsulat: “Si Jehova magahatag ug kusog sa 
iyang katawohan; Si Jehova magapanalangin sa iyang katawohan sa pakigdait. 
Ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, Madali nga katabang sa 
atong kalisdanan. Busa dili kita mahadlok.”(Salmo 29:11; 46: 1,2) Daghang 
ubang mga Kasulatan gihatag usab aron mapalig-on ang atong espirituwal nga 
kusog.-Sal. 18:1,2,30; 119:114; Mat. 4:4 

 
Pinaagi sa paghan-ay sa atong mga hunahuna sa Diyos, pinaagi sa pagbasa ug 

pagtuon sa iyang Pulong, ug pinaagi sa bug-os nga pagsalig kaniya, ang atong 
pagtoo malig-on ug kita makabaton og kalinaw. Ang Propeta Isaias miingon: 
“Ikaw magabantay sa hingpit nga kalinaw kaniya kansang hunahuna malig-on, 
tungod kay siya misalig kanimo. Salig sa GINOO sa kahangturan, kay ang 
GINOO ... mao ang Bato nga walay katapusan.”- Isaias 26: 3,4 

 
Sa dihang nasinati ni Pablo ang kahuyang pinaagi sa “tunok sa unod,” ang 

Diyos miingon kaniya, “Ang akong grasya igo alang kanimo: kay ang akong 
kusog nahingpit diha sa kahuyang.” (II Corinto 12:7-9) Ang Diyos naglig-on 
kanato sa atong mga kahuyang. Pinaagi niini, kita makaamgo nga bisan unsa 
nga pag-uswag nga atong gihimo sa pagpalambo sa mga bunga ug mga grasya 
sa Espiritu, mahimo lamang kini pinaagi sa grasya sa Diyos ug pinaagi sa 
kusog nga iyang gihatag kanato. (Efeso 2:1-10) Sa pagkatinuod, pinaagi 
lamang sa iyang grasya, ug pinaagi sa kusog nga iyang gihatag, aron mapalam-
bo nato ang lig-on nga pagtoo, bisan “hangtod sa kamatayon.” - Pin. 2:10  
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 Si Jesus matinud-anong nagtuman sa kabubut-on 
sa iyang Amahan sumala sa balaang programa 
alang sa pagpasig-uli sa katawhan balik sa Diyos. 
Kini miresulta sa usa ka espesyal nga imbitasyon 
nga gipaabot niining Panahon sa Ebanghelyo 
aron  mahimong kauban ni Kristo sa pagdala sa 
mga panalangin sa tanang mga pamilya sa yuta 
sa panahon sa gingharian sa Diyos.-Gen. 12:3; 
Buhat 3:25 
 
Aron ang bisan kinsa kanato adunay paglaum sa 
pag-apil sa ingon ka dako ug mahimayaon nga 
kahikayan, kita kinahanglan nga mohimo sa usa 
ka bug-os ug walay pagtagad nga pagtugyan sa 

atong mga kaugalingon sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Kini usa ka 
boluntaryong buhat. Ang Diyos wala magpugos kang bisan kinsa sa paghimo 
sa ingon nga pakigsaad. Pinaagi sa pagsabwag sa Ebanghelyo, daghan ang 
nakadungog sa pagtawag ug nakapahimulos sa mga pribilehiyo sa 
pagpahinungod, uban sa tinguha nga ang Langitnong Amahan mahimong 
modawat kanila ingon nga sumusunod ni Kristo Jesus. Importante ang pag-ila 
nga walay tawo nga mahimong magmalampuson niini nga buluhaton gawas 
kon ang usa midawat sa kabubut-on sa Diyos diha sa iyang kinabuhi ingon nga 
iyang kaugalingon nga kabubut-on. 

 
PAGPAHINUNGOD—PINASIKAD SA PAGDANI SA DIYOS 

Gipakita sa Kasulatan nga ang paghimo sa usa ka dalawaton nga 
pagpahinungod gipasikad sa usa nga una na nga nadani sa Diyos. Si Jesus mi-
ingon, “Walay tawo nga makaari kanako, gawas kon ang Amahan nga 
nagpadala kanako magdani kaniya.” (Juan 6:44) Pipila ka mga lakang ang na-
langkit nga may kalabutan sa pagdani sa Diyos sa tagsa-tagsa. Ilang giila una 
ang ilang wala mausab nga kahimtang, ug ang ilang kinabuhi wala makahatag 
kanila ug katagbawan. Nagtan-aw sa Diyos nga maoy makatambal  niini, nag-
sugod siya sa pagdani kanila ngadto kaniya. Ilang naamgohan nga pinaagi sa 
usa ka relasyon uban sa ilang Magbubuhat usa ka mas maayo ug labaw nga 
makatagbaw-sa-kalag nga kinabuhi ang maangkon nila. Samtang ang gahum 
sa Diyos sa pagdani nagpadayon sila nagsugod nga masingakamaton sa 
pagpangita alang sa mas maayo nga pagsabut sa iyang Pulong. Sa diha nga, 
pinaagi sa mga paghatag sa Diyos, ang “maayong balita” sa Ebanghelyo 

 KRISTOHANONG KINABUHI UG DOKTRINA         Enero 2018 

Pagpahinungod, Pagbalaan ug 
Paghimaya 

“Kay angayan gayud kaniya, 
alang kang kinsa ug pinaagi 
kang kinsa naana ang tanang 
butang, nga sa pagdala niya sa 
daghang mga anak ngadto sa 
himaya, iyang pagahingpiton 
ang mag-uugda sa ilang kalu-
wasan pinaagi sa pag-antus. 
Kay siya nga nagabalaan ug 
sila nga ginabalaan, tanan sila 
usa rag gigikanan. Mao man 
gani nga wala niya ikaulaw 
ang pagtawag kanilag mga 
igsoon.” It 

            —Hebreohanon 2:10,11 
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 gihatag kanila, ug sila adunay igdulungog ug usa ka madinawaton nga kasing-
kasing, sa pagdawat sa mensahe, sila gihatagan og usa ka sukod sa pagsabut. 

 
Sa sukod nga ilang nakita ang ilang panginahanglan alang sa kaluwasan, ug 

nakadayeg sa impluwensya sa uban kansang mga kinabuhi nagpakita sa 
pagkadili diosnon, sila nagkaduol sa Ginoo. Nakakat-on sila mahitungod sa 
paglaum sa Halangdon nga Pagtawag, ug nagpaabut sa mga kalipay sa 
gingharian ug sa paglaum sa usa ka kalibutan nga ipasig-uli sa umaabot ubos 
sa pagmando ni Kristo. Unya ang tinguha nga makasulod sa usa ka relasyon 
uban sa Dios napukaw, aron nga sila mahimo usab nga mahimong bahin sa 
iglesya nga mopanalangin sa kalibutan sa diha nga hatagan sa gahum gikan sa 
kahitas-an. Busa, mapainubsanon silang mitubag sa pagdani sa Diyos sa pabo-
rable nga paagi, ug dawaton ang iyang pagdapit sa paghimo sa hingpit nga 
pagpahinungod sa ilang mga kaugalingon sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. 

 
Apan, sa dili pa mohimo niini nga pasalig, ang mga umaabot nga mga kandi-

dato nga nagtinguha nga makig-uban ni Kristo Jesus kinahanglan nga 
edukahon kung unsa ang gikinahanglan aron mahimong malampuson sa pag-
sunod sa iyang mga lakang. Ang Magtutudlo nagtumong sa “pag-ihap sa bili” 
una sa maong desisyon tungod kay kini usa ka labing seryoso nga butang. 
(Lucas 14:26-33) Ang pagpahinungod maglakip sa sakripisyo, pagsulay ug 
kalisod, apan, bisan pa kining tanan nga gihisgotan ni Pablo usa lamang ka 
bahin sa usa ka “makatarunganon nga pag-alagad.” – Roma 12:1 
 
BAUTISMO NGADTO KANG KRISTO 

 “Wala ba kamo masayud, nga kadaghanan kanato nga nabunyagan ngadto 
kang Jesukristo gibunyagan ngadto sa iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa bau-
tismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga 
si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab 
managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kay kon kita natisok sa pagkasama sa 
iyang kamatayon, mahisama usab kita sa iyang pagkabanhaw.”- Rom. 6:3-5  

 
Dinhi nagsulti si Pablo sa mga membro sa iglesia, ug gibalik  niya ang 

proseso diin sila nahimong kabahin sa lawas ni Kristo. Mahinungdanon nga 
atong himatikdan nga ang gipunting dili mao ang pagpaunlod sa tubig bisan 
tuod nga kini ang tukmang simbolo sa pagpahayag sa maong pasalig. Hinunoa, 
ang apostol nagtumong sa pagpaunlod sa kabubut-on sa tawo ngadto sa kabu-
but-on sa Diyos nga maoy gikinahanglan alang sa tinuod nga pagkadisipulo 
ingon nga sumusunod ni Kristo. Gihubit sa Bibliya kining “gamay nga panon” 
sa mga magtutuo nga adunay pribilehiyo, kung matinud-anon, mabuhi ug ma-
ghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. (Lucas 12:32; Pinadayag 
20:4) Ang usa sa ilang mga kinaiya mao nga sila “gipunggotan sa ulo alang sa 
pagsaksi ni Jesus, ug alang sa pulong sa Diyos.” Samtang matood nga ang 
ubang mga santos literal nga gipunggotan, ang tanang konsagradong magtotoo 
kinahanglan nga simbolikanhon nga gipunggotan-nga mao, ang pagsunod 
lamang sa direksyon gikan sa ilang Ulo, si Jesu-Kristo, ug magmasulundon sa 
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 iyang mga panudlo nga makita sa Bibliya.-Efe. 5:23 
 

GIBALAAN NGA PANGGAWI 
Sa diha nga gitugyan nato ang atong kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa 

Diyos ug buhaton ang sugo ni Kristo, kini ang magdiktar kung unsaon nato 
paggugol ang atong panahon, mga talento, unsay atong isulti, asa kita moadto 
ug unsa ang atong buhaton. Kini magdumala sa atong tibuok nga pagkatawo. 
Kung gihatag nato ang tanan, nan kini tinuod nga kita “patay” ug ang atong 
kinabuhi “gitago uban ni Kristo sa Dios.” (Col. 3: 3) Mao kana ang atong pag-
lubong sa bunyag sa kamatayon ni Kristo, ug nagrepresentar sa atong pag-
salikway sa mga tumong sa kalibutan, mga paglaum ug mga ambisyon, ug ang 
pagsul-ob sa gibalaan nga panggawi.  

 
Gihubit sa Kasulatan ang nagkalainlain nga mga elemento sa kinaiya nga 

kinahanglan magpakita sa estilo sa pagkinabuhi sa mga magtutuo nga gibalaan 
sa tibuok Kristohanong paglakaw. Diha sa usa ka tudling, si Pablo nag-ingon, 
“Himoa nga ang gugma walay panglimbong. Kasilagi ang daotan; hupti kana 
nga maayo. Magmaluloton kamo sa usa ug usa uban sa gugma nga inigsoon; 
sa pagpasidungog sa usag usa; Dili taphaw sa negosyo; mainiton sa espiritu; sa 
pag-alagad sa Ginoo; Nagakalipay sa paglaum; mapailubon sa kagul-anan; 
padayon nga pag-ampo.”- Roma. 12:9-12  

 
Tinuod nga Gugma 

Sa nahisgutan nga mga bersikulo, ang una nga pahimangno ni Pablo mao nga 
kita kinahanglan nga “ang gugma walay panglimbong.” Kini nagpasabut nga 
walay pagpakaaron-ingnon nga gugma ngadto sa usag usa, nga naglungtad 
lamang ingon nga usa ka kinulit. Hinoon, kinahanglan nga adunay kinasing-
kasing nga tinguha sa pag-alagad sa matag usa sa mga minahal sa Ginoo sa 
matag higayon samtang kita makigkita kanila.  

 
Kini nga hiyas nagpakita sa pagkadiyos kanato tungod kay “ang Diyos gug-

ma.” (I Juan 4:8) Kini nga pagpakita sa kinaiya sa gugma sa Diyos, nga mo-
abut kanato pinaagi sa iyang Balaang Espiritu, magagiya kanato sa pagdayeg 
sa pribilehiyo nga atong gihalad ang sama nga kalidad sa usag usa. “Kay naka-
kat-on kamo sa paghinlo sa inyong mga kalag sa pagsunod sa kamatuoran 
pinaagi sa Espiritu ngadto sa tiunay nga gugma sa mga kaigsoonan, tan-awa 
nga kamo naghigugmaay sa usag usa uban ang mainiton nga putling kasing-
kasing.” - I Pedro 1:22 

 
Himoa nga ang paghunahuna sa gugma sa usag usa kanunay nga anaa sa 

atong mga hunahuna samtang nagtinguha kita nga makita ang atong Amahan, 
diha sa kahibalo nga ang tanan nga mga “lawas” ni Kristo nga napamatud-an 
nga matinud-anon anaa sa iyang atubangan. Ang espiritu niini nga sugo 
gipasabut usab ni Kristo sa hapit na matapos ang iyang yutan-on nga pangala-
gad. “Nagahatag ako kanimo ug usa ka bag-ong sugo, nga maghigugmaay ka-
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mo sa usag usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigug-
maay usab kamo sa usa’g usa. Tungod niini ang tanang tawo makaila nga ka-
mo mga tinun-an ko, kong kamo maghigugmaay sa usa’g usa.”- Juan 13:34,35 

 
KASILAG SA DAUTAN 

Sa tibuok Kasulatan gipahinumduman kita sa panginahanglan sa pagsalikway 
sa tanan nga mga matang sa kahugawan. Si Pablo nag-ingon, “Bisan pa niana 
ang patukoranan sa Diyos mobarog nga sigurado, nga adunay kini nga patik, 
Ang Ginoo nakaila kanila nga iyaha. Ug, Ang matag usa nga nagngalan sa 
ngalan ni Kristo magbiya gikan sa kadautan.”- II Tim. 2:19 

 
Kini nga pagdumot sa daotan nagpasabot nga dili kita magtinguha lamang sa 

paglikay sa pagbuhat sa mga butang nga dautan, kondili adunay pagdumot sa 
dili matarong sa bisan unsa nga matang ug sa paglikay sa atong mga kaugalin-
gon, kutob sa atong mahimo, nga mahaduol sa bisan unsang dagway sa sala o 
kahugawan. Kon mas atong  makita ug makat-onan ang plano sa Diyos ug ma-
hulagway ang taas nga sumbanan nga gikinahanglan alang sa kinabuhi, mas 
dako ang atong paningkamot sa pagpalayo sa atong kaugalingon gikan sa bisan 
unsang gikasilagan o makahugaw nga matang sa kalihokan o kahimtang. Ang 
mga panalangin sa Diyos nga atong nadawat sa matag adlaw kinahanglan mag-
awhag kanato sa pagbansay sa atong mga kinabuhi niining bahina, aron kita 
magpadayon sa pagpalambo sa atong kasingkasing sa mga grasya sa espiritu 
nga makapahimuot sa atong Langitnong Amahan. 

  
Tungod kay atong tinguha nga makig-uban ni Kristo sa dakong buhat sa pag-

tabang sa pagwagtang sa tanan nga timaan sa sala sa panahon sa gingharian sa 
Diyos, himoon nato nga ang atong kinaiya batok sa bisan unsang matang sa 
pagkadautan sa bisan mapareha sa atong Agalon. “Gihigugma mo ang pagka-
matarung ug gidumtan mo ang pagkamasupilon; busa ang Diyos, nga imong 
Diyos, nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kauban.”- 
Heb. 1:9 

 
PAGHUPOT SA MAAYO 

Subay niini ang panghunahuna kinahanglan nga anaa sa bisan unsa nga 
nagrepresentar sa diosnong mga prinsipyo ug pagkamatarung. Usa sa labing 
nindot nga mga sugilanon sa Bibliya naghulagway sa epekto sa pagkadiosnon 
ug pagkamaayo sa usa ka indibidwal kinsa sa ulahi adunay usa ka inila nga 
dapit diha sa talaan sa kagikan sa atong Magtutudlo sa dihang siya mianhi sa 
yuta. Nahinumdom kita nga si Ruth, usa ka Moabite, nagadayeg maayo sa 
Diyos ug sa relihiyosong impluwensya sa iyang ugangang babaye, si Naomi, 
gusto niya nga magpabilin uban kaniya. Ug si Ruth miingon: Ayaw ako pa-
ghangyoa sa pagbiya kanimo, ug sa pagbalik gikan sa pagsunod kanimo: kay 
bisan asa ikaw moadto, ako moadto; ug diin ka magpuyo, ako magapuyo: ang 
imong katawohan mahimo nga akong katawohan, ug ang imong Diyos 
mamahimo nga akong Diyos.”- Ruth 1:16 
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 Nagpabilin si Ruth sa butang nga iyang nakita nga maayo. Kita, isip espiritu 
nga gipanganak nga mga anak sa Diyos, kinahanglan nga magtinguha sa 
paghimo sa dili mokubos niini. “Ang mga butang nga inyong natun-an, ug in-
yong nadawat, ug inyong nadunggan ug nakita kanako, buhata kini: ug ang 
Diyos sa kalinaw magauban kaninyo.” (Filipos 4:9) Huptan nato ang mga 
pulong sa Kamatuoran nga atong nadawat ug buhaton ang mga buhat sa atong 
mga kinabuhi nga gihisgutan diha sa Kasulatan. 

 
“MALOLOY-ON NGA PAGBATI” 

Kini nga tambag nagpasabot nga kita kinahanglan nga adunay mga kinaiya 
ug mga hunahuna alang sa atong mga kaigsoonan nga makatabang sa ilang 
espirituhanong pag-uswag. Sama ra nga gipunting ni Pablo ang butang nga 
mahigugmaon, kay kon wala ang pag-uswag sa hingpit nga gugma, walay usa 
kanato nga mahimong dalawaton sa Diyos. “Sa katapusan, kamong tanan 
maghiusa, hunahunaa ang kalooy sa usa'g usa, higugmaa isip mga kaigsoonan, 
magmahigugmaon, magmatinahuron.” - I Pedro 3:8 

 
Diha sa I Corinto 13, adunay ubay-ubay nga mga pakisayran sa gugma nga 

angay natong ipakita. Sa pipila sa mga bersikulo gisaysay  ni Pablo ang mga 
negatibo, buot ipasabut, kadtong mga butang nga angay natong likayan. Kini 
naglakip sa mga butang sama sa paghunahuna ug mga dautan, pagkasina, pag-
gawi sa dili hustong paagi ug ang dali nga pagkasuko. (bersikulo 4,5) Sa 
positibo nga bahin ang apostol naghisgot mahitungod sa mga butang nga atong 
madahom sa natad sa paghigugma sa atong mga kasingkasing. Kini 
“nagapamunga sa tanang mga butang, nagatoo sa tanang mga butang, naga-
laum sa tanang mga butang, nagapailub sa tanang mga butang.” (bersos 7,8) 
Ang gidaghanon sa tanan nga mga grasya sa Kristiyano mao ang gugma, ug 
kadaghanan sa giingon ni Pablo niini nga kapitulo, mga tudling sa Kasulatan, 
nagatubag sa pagpalambo niini nga hiyas.  

 
HUNAHUNAA ANG UBAN DILI ANG KAUGALINGON 

Usa kini ka importante nga aspeto sa proseso sa pagkabalaan nga nag-uswag 
sa atong mga kinabuhi ingon nga kini may kalabutan sa kalidad sa pagkama-
painubsanon. Samtang kita motubo sa espirituhanon, kinahanglan usab nga 
kita mabalaka sa uban nga gipahinungod nga mga magtutuo nga naningkamot 
usab sa paghimo sa ilang pagtawag ug pagpili nga segurado. 

Tungod kay atong nahibal-an nga ang lawas ni Kristo gilangkoban sa da-
ghang mga miyembro, kinahanglan nga ang atong tinguha nga ang diwa sa 
pagkadili hakog maanaa sa sulod kanato. Kinahanglan gayud nga kita malipay 
sa pagtan-aw sa espirituhanong pagtubo, pag-tubo ug kauswagan sa uban, 
bisan pa kon kita mismo mahimo nga mapakyas sa usa ka bahin.  

 
Kinahanglan nga anaa kita sa ingon nga hunahuna nga dili kita magtinguha 

sa paghukom sa uban o pagtudlo sa usa ka mahukmanon nga paagi sa ilang 
mga kakulangon. Kon ang Diyos nagsugod sa usa ka buhat sa bisan kinsa 
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 kanato, iya gayud kini nga taposon kon kita matinud-anon sa paghimo sa 
atong bahin. (Phil 1:6) Atong responsibilidad ang pagkooperar sa tibuok 
kasingkasing sa pagtabang sa atong mga kaigsoonan,  aron mahimo nga sig-
urado ang ilang pagtawag ug pagpili. “Ayaw na kamo pagbuhat ug bisan unsa 
sa tuyo sa pagbahinbahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon, hinonoa 
uban sa pagpaubos isipa ang uban ingon nga labi pang maayo kay sa inyong 
kaugalingon.” – Filipos  2:3  

 
Ang nahisgotan nga teksto dili usa ka pag-awhag sa sayop nga kaligdong. Sa 

lain nga bahin, kon nahibal-an nato ang maayo ug may espirituhanon nga pag-
sabot ug pagkamapainubuson, sigurado nga atong masabtan, ilabi na niadtong 
anaa sa sa atong mga kauban nga pakig-ambitay, mga kaigsoonan nga may 
labaw sa atong mga kinaiya. Busa kini nga hunahuna nga kinahanglan 
magpaubos kanato ug anaa sa tukma nga kinaiya sa hunahuna aron kita 
mahimong madawat sa atong Langitnong Amahan. 

 
“DILI MAGMAKULANG SA KASIBOT” 

Kini nga pag-awhag alang sa tanan nga mga kalihokan sa kinabuhi diin kita 
nalambigit, gikan sa temporal, ug labaw sa tanan, gikan sa espirituhanong 
panglantaw. Kinahanglan nga atong buhaton ang tanan niining mga butanga 
ingon sa Ginoo. Uban sa mao nga kinaiya sa atong mga kasingkasing, kita 
maampingon  kon unsa ang gibuhat sa atong mga kamot. 

Adunay mga responsibilidad nga naglakip sa mga obligasyon sa pamilya, sa 
ecclesia, ug usab sa indibidwal nga mga oportunidad sa pag-alagad sa kawsa 
sa Ginoo. Ang gipahinungod nga mga magtutuo kinahanglan nga madasigon 
sa tanan nilang mga kalihokan sa kinabuhi. Ang usa ka tudling sa Kasulatan 
nga gitumong ngadto sa iglesia sa Laodicea nagpahinumdum sa panahon diin 
kita nagapuyo karon. “Busa tungod  kay ikaw dagaang man lamang, dili ma-
bugnaw ug dili usab mainit, isuka ko ikaw gikan sa akong baba. Kay ikaw 
magakanayon, Ako dato, ako mauswagon, ug walay nakulang kanako; sa wa-
lay pagpanghibalo nga ikaw alaut, makalolooy, kabus, buta ug hubo.”- Pin. 
3:16,17  

Ang matag usa kanato kinsa nakadawat sa espiritu sa Diyos kinahanglan 
magpakita nga wala nato pasagdi ang espesyal nga pribilehiyo nga gihatag 
kanato. Kinahanglan nga dili kita “manghambog” sa paagi nga wala 
magpakita og seryoso nga paningkamot sa paghimo sa atong tawag ug pagpili 
nga segurado. Samtang ang tumong niini nga teksto may kalabutan sa espir-
ituhanon nga aspeto sa atong mga kinabuhi, dili kita angay nga magtinapulan 
sa bisan unsa sa atong mga kalihokan, bisan sa temporal nga mga butang, ug 
kita kinahanglan nga magmakugihon sa pagbuhat sa tanan nga makita sa 
atong mga kamot nga buhaton. 

 
Mahitungod sa espirituhanon nga bahin, kita kinahanglan nga makasiguro 

nga walay kabugnawon sa atong pagtuman niini nga mga responsibilidad. 
Hinunoa, kinahanglang paningkamotan nato ang madasigon nga paggiya sa 
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atong paningkamot sa pag-alagad sa Ginoo sa pagpahayag sa iyang 
kamatuoran, ug sa paglig-on ug pag-awhag sa atong mga kaigsoonan. 

 
NAGDILAAB NGA PAG-ALAGAD SA DIYOS 

Si Apostol Pablo kwalipikado sa pagsulat mahitungod sa matang sa kadasig 
nga mauyonan sa Diyos. Samtang ginabasa nato ang iya testimonya sa Bibliya, 
mahimo natong mahibaloan nga ang mga kahimtang karon medyo sahi kay sa 
kaniadto sa pagtukod niya sa nahauna nga mga simbahan. Bisan pa niana, ang 
espiritu nga nagpalihok kaniya sa ingon ka talagsaon mao ang labing takus sa 
atong pagpamalandong. 

 
 “Mga ministro ba sila ni Kristo? Labi pa ako (nagasulti ako karon nga daw 

nawad-an na sa maayong pamuot), ug labaw pa gani, sa mga pagpangabudlay 
nga labi pang dagku, sa labi pa ka daghan nga mga pagkabinilanggo, sa dili 
maihap nga mga pagbunal ug sa makadaghan nga pag-ungaw sa kamatayon. 
Sa lima ka higayon, ako nakadawat kulang na lang ug usa nga makap-atan ka 
lapdos gikan sa mga kamot sa mga Judio. Sa tulo ka higayon ako giposposan; 
makausa ako gibato. Makatulo ako malunod; usa ka gabii ug usa ka adlaw nag
-utaw-utaw ako sa dagat; sa masubsob nga panaw nahimutang ako sa katalag-
man sa mga suba, sa katalagman gumikan sa mga tulisan, sa katalagman gumi-
kan sa akong mga katagilungsod, katalagman gumikan sa mga Gentil, katalag-
man sa siyudad, katalagman sa kaawaawan, katalagman sa kadagatan, katalag-
man gumikan sa mga igsoon nga mini;sa kalapoy ug sa pagpangabudlay, sa 
masubsob nga pagtukaw sa kagabhion, sa kagutom ug sa kauhaw, sa masub-
sob nga dili makakaon, sa katugnaw ug sa kahubo. Ug gawas sa uban pang 
mga butang, anaa ang adlaw-adlaw nga pagpiit kanako tungod sa akong kaba-
laka alang sa tanang mga iglesia. Kay kinsa bay nagmahuyang nga wala ko 
pakig-ambiti sa pagbati sa kahuyang? Kinsa bay gipahipangdol, ug wala ako 
masuko? Kon ugaling gikinahanglan man nga ako magpasigarbo, maoy akong 
igapasigarbo ang mga butang nga nagapadayag sa akong kahuyang.” 

  
Kita tingali nagtuo nga ginabuhat nato ang pinakamaayo kutob sa mahimo. 

Hinoon, human sa pagkonsiderar sa nahisgutan nga tudling, mahimo natong 
usisaon pag-usab ang atong mga kaugalingon ug hunahunaon kon duna ba 
kitay mahimo sa pagpakita sa atong pagpasalamat alang sa pribilehiyo sa 
pagkadisipulo. 

 
“PAGKALIPAY SA PAGLAUM” 

Bisan pa sa mga kausaban sa kinabuhi, lakip na ang kasamok nga naglibut 
kanato sa tibuok kalibutan ingon man sa makahahadlok nga mga kahimtang 
nga atong nasinati matag adlaw sa atong personal nga mga kinabuhi, ang atong 
kinaiya kinahanglan nga lahi kaayo ngadto sa ingon nga mga panghitabo gikan 
sa kalibutan. Sa kinatibuk-an, ang katawhan wala mahibalo nga ang mga kon-
disyon temporaryo ug pagawagtangon kung ang lawas ni Kristo mahingpit ug 
ang mga saad sa Diyos alang sa katawhan matuman. (Pinadayag 21:1-4) 
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Hinaut nga ang mosunod nga pagpamalandong usa ka tinubdan sa kalig-on 
samtang naghulat kita sa panahon sa umaabut nga mga panalangin alang sa 
tanan. 

 
“Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo; usbon ko ang pag-ingon, 

Pagkalipay kamo.”—Filipos 4:4 
 
“"Dili kita makabaton og daghan nga malipayon nga mga Kristohanon, ni 

sila makalipay pag-ayo, kon sila magmaya sa Ginoo. Kini nga pagsadya dili 
kinahanglan nga kini masaba, ni kinahanglan nga balit-ad. Hinoon, kini 
nagpasabot nga kalinaw, kalipayan, kahusay, kalingawan sa kalag, ug wala 
kini nagpasabot nga kinahanglana ang usa ka masaba nga pasundayag sama sa 
sayop nga gihunhuna sa uban.... Ang mga bugtong nga magmalipayon sa 
kanunay mao kadtong nagpuyo nga duol kaayo sa Ginoo, ug kinsa ang 
kanunay nga mobati sa ilang panaghiusa uban Kaniya, ug nga ang Iyang 
panalipod ug pag-amuma anaa kanila, ug nga ang Iyang saad sigurado, nga 
ang tanang mga butang magtinabangay alang sa ilang pinakataas nga kaayo-
han, sama sa Bag-ong mga Binuhat.”—Daily Heavenly Manna, February 26 

 
“PAGPAILOB DIHA SA KAGUL-ANAN” 

Ang pagpailub usa sa mga bunga sa Espiritu. Ingon nga mga kinonsagra-
hangipahinungod  nga mga magtutuo kinahanglan kita nga malipayon nga mo-
lahutay sa mga kalisdanan ug mga kasakitan nga gitugutan nga moabut kanato. 
Ang Iningles nga pulong nga “kagul-anan” gikuha gikan sa Latin nga tribu-
lum, nga nagtumong sa usa ka makina nga gigamit alang sa paghinlo sa trigo 
ug pagkuha sa mga panit o sa tahop gikan niini. Sa ingon masabtan nato nga 
alang sa atong kaayohan nga adunay kagul-anan, tungod kay kini makahimo 
kanato sa pagtangtang sa yamukmok, nga ang bulawan mahimong dalisayon. 

 
Gipamatud-an sa Kasulatan nga dili kita tugutan nga masulayan lapas sa 

atong mahimo. (I Corinto 10:13) Ang atong Langitnong Amahan mogiya sa 
atong mga pagsulay sa katuyoan nga sila makatabang kanato nga malikayan 
ang mga butang nga may kalabutan sa nahulog nga tawhanong kinaiya, ug nga 
ang atong Bag-ong nilalang motubo ug molambo ngadto sa pagkahamtong. 
Tungod niini nga hinungdan nga gisultihan kita nga ibutang ang atong pagbati 
sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga ania dinhi sa yuta. (Colosas 
3:2) “Bulahan ang tawo nga molahutay sa pagsulay: kay sa diha nga siya pa-
gasulayan, siya magadawat sa purongpurong sa kinabuhi, nga gisaad sa Ginoo 
kanila nga nahigugma kaniya.” - Santiago 1:12 

 
“DIHADIHA SA PAG-AMPO” 

Usa sa labing dako nga mga pribilehiyo nga anaa kanato ingon nga 
gipahinungod nga mga magtutuo mao ang pagkab-ot sa Langitnong Amahan 
pinaagi sa pag-ampo. Ang kanunay nga pag-adto ug paghulat sa “trono sa 
grasya” hinungdanon kaayo sa atong Kristohanong paglambo samtang naga-
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pangita kita sa giya sa atong Kristohanong paglakaw. (Hebreohanon 4:16) 
Unsa ka maalamon ug mahigugmaon ang Diyos sa pagtubag sa atong tukma 
nga mga pangaliya. “Kon kamo, sa pagkadautan, mahibalong mohatag sa 
maayong mga gasa ngadto sa inyong mga anak: unsa pa kaha ang gihatag sa 
inyong Langitnong Amahan sa Balaang Espiritu ngadto sa mga nagapan-
gayo kaniya?” - Lucas 11:13 

 
Kinahanglan usab naton nga hinumdoman ang atong mga kaigsoonan diha 

sa pag-ampo, sumala sa gipahimangno sa apostol. (Col. 4:2,3) Nagpasabut 
kini nga kita kinahanglan nga mag-ampo alang sa atong mga kaigsoonan sa 
ilang mga paningkamot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ingon man usab sa 
pagpauswag sa ubang mga kalihokan sa ilang kapasidad ingon nga mga ala-
gad sa Diyos. Ang mga pag-ampo nga nangita lamang sa kaugalingong in-
teres dili mahimong dalawaton sa Langitnong Amahan, kay kitang tanan 
kabahin sa usa ka lawas. 

 
Usa sa mga ebidensya sa pagkadisipulo gihatag sa atong Magtutudlo. 

“Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, panalanginan ninyo ang 
nanagpanghimaraut kaninyo, buhata ninyo ang maayo sa mga nagadumot 
kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagalutos kaninyo.” (Mateo 5:44) Kon 
mahimo nato kini nga kinasingkasing, nga walay kapait, pagpanimalus o 
pagbag-o sa atong pagkatawo, kita sa pagkatinuod makaangkon sa usa ka 
labing maayong pabor sa Langitnong Amahan. 

 
ANG MAHIMAYAONG SANGPOTANAN 

Mao kana ang matang sa gugma nga nabatonan sa Magtutudlo alang sa 
tanang tawo. Gihatag niya ang iyang kinabuhi sa kinabubut-on, bisan alang 
sa iyang mga kaaway nga misupak kaniya, ug kinsa sa gingharian sa Diyos 
human sa ilang pagkahigmata mangaulaw ug magbangutan samtang ilang 
maila ang gipalagpot nila. Himoon nato, isip mga sumusunod ni Kristo, ibil-
in ang ingon nga kabilin nga sa tinuud kita naglakaw uban sa Diyos, ug dili 
manimalos batok sa atong mga kaaway. 

 
Kon kita matinud-anon, ang atong panaw gikan sa pagpahinungod pinaagi 

sa paglakaw sa pagkabalaan magdala ngadto sa dili mahulagway nga 
sangputanan alang kanato. Atong madawat ang bunga sa atong mga pa-
ghago, nga miresulta sa himaya, dungog ug pagka-imortal, ingon man prib-
ilehiyo sa pagtabang sa panalangin sa tibuok tawhanong pamilya.-Roma  2: 
7; Gen. 22:18 
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