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S a Dominggo, Abril 1, 2018, minilyon sa 
Kristiyanong kalibutan magtigum sa ilang 

lokal nga mga iglesia aron sa paghinumdom sa 
pagkabanhaw ni Jesus dul-an sa duha ka libo ka 
tuig na ang milabay. Apan alang sa kadaghanan, 
kini usa lamang ka mubo nga paghinumdom 
nianang mahinungdanon nga panghitabo taliwala 
sa usa ka kalibutan sa mga problema, kagubot ug 
kawalay kasigurohan. Bisan sa labing matinud-
anon nga magtotoo, ang epekto sa pagkabanhaw ni 
Jesus tingali daw layo kaayo gikan sa mga hagit 
karon.   

 
Ang usa sa mga kondisyon sa kalibutan karon nga sa walay duhaduha 

nakapalabnaw sa pagtagad nga mahimong ikahatag ngadto sa pagkabanhaw 
ni Hesus mao ang kanunay nga pagpamomba sa tawhanong hunahuna uban 
sa kasayuran. Ang komunikasyon sa elektroniko sa matag matang nga 
mahanduraw makita matag adlaw sa atong mga mata ug mga dalunggan. 
Alang sa kadaghanan, kini mahimong makab-ot  diha sa palad sa atong 
kamot. Ang paghan-ay pinaagi niining dili maihap nga impormasyon, 
siyempre, imposible. Dugang pa, ang usa sa daghang negatibo nga mga 
epekto niini mao ang pagpalayo sa mga hunahuna sa katawhan sa dugang ug 
dugang pa gikan sa “daan nga mga dalan” sa Bibliya, lakip ang hilisgutan sa 
pagkabanhaw.-Jeremias 6:16 

 
Ang laing katarungan nga ang hinungdanon nga doktrina sa pagkabanhaw 

ni Jesus wala masabti ingon nga kini kinahanglan alang sa mga katawhan 
naglakip sa kamatuoran nga kini sa kasagaran wala masabti. Ang kadaghanan 
nagtan-aw niini isip usa ka higayon nga panghitabo sa kasaysayan sa tawo 
nga ilang gituohan nga gamay ra ang epekto sa kaugmaon sa yuta ug sa mga 
lumulupyo niini. Apan kung giila nato ang tinuod nga kamahinungdanon sa 
pagkabanhaw, ug usab kon giunsa kini nga nalambigit uban sa ubang mga 
mahinungdanong mga elemento sa kinatibuk-ang plano sa Diyos, nga kita 
makasugod sa pagkaamgo sa kabulahanan niini ngadto sa tanang katawhan. 

 
KAGUOL MAHIMONG KALIPAY 

Ngadto nianang gamay nga pundok sa mga tawo nga nahimong mga 
disipulo ni Jesus, ang mga huhungihong balita nga siya nabanhaw gikan sa 
mga patay nakabalik sa ilang mga paglaum ug naghatag ug malipayon nga 
palaaboton. Sila sa sinugdan medyo nabug-atan nga ang maong butang 

“Sa pagkatinuod, sa 
pagkatinuod, magaingon 
ako kaninyo, nga kamo 
managpanghilak ug 
managminatay, apan ang 
kalibutan magakalipay; 
kamo masinakit apan ang 
inyong kasakit 
mamahimong 
kalipay.”Verily 

—Juan  16:20 

Abril 2018 
 

Ang Nabanhaw nga Kristo 



 3 

 
nahitabo, apan gidawat nila ang mga ebidensya nga gipresentar ngadto 
kanila, ug nalipay. 

 
Ang mga pulong sa atong pangbukas nga teksto maoy kabahin sa usa ka 

makapatandog nga panagna, nga gihatag lamang mga oras sa wala pa ang 
iyang kamatayon, diin gipanagna ni Jesus ang mga pagbati sa iyang mga 
disipulo sa paglansang sa krus, ug usab ang dakong kalipay nga mosunod sa 
dihang ilang nahibal-an ang iyang pagkabanhaw. Nagpadayon sa iyang 
propesiya, si Jesus miingon, “Usa ka babaye nga nag-antos sa kasakit 
nagsubo tungod kay miabut na ang iyang takna: apan sa diha nga siya 
nanganak na sa bata, dili na niya mahinumdoman ang kagul-anan, tungod sa 
kalipay nga ang tawo gipanganak na sa kalibutan. Ug karon naguol kamo, 
apan makigkita ako kaninyo pag-usab, ug ang inyong kasingkasing 
magakalipay, ug walay bisan kinsa nga makakuha sa inyong kalipay gikan 
kaninyo.”- Juan 16:21,22  

 
Atong masabtan ang hilabihang kaguol sa mga tinun-an sa dihang si Jesus 

gikuha gikan kanila ug gipatay. Gituohan nila sa tibuok nilang kasingkasing 
nga siya mao ang gisaad Mesiyas sa Israel, apan ang ilang pagsabut sa iyang 
misyon limitado. Wala nila mahibal-an nga sa wala pa siya magmando sa 
kalibutan sa pagkamatarung, sumala sa gitagna sa Daang Tugon, kinahanglan 
una siyang mamatay ingon nga Manunubos sa tawhanong kaliwatan. Kay 
wala makasabut niini, sila sa walay duhaduha mibati nga ang iyang 
kamatayon mahimong magkahulogan nga siya dili tinuod nga Mesiyas. Bisan 
pa, gihigugma nila ug maayo mao nga dali nila ang pagdawat niini nga 
posibilidad. Busa, subo ug libog, sila naghulat ug nahibulong. 

 
MALAUMON—APAN KULANG SA PAGSABOT 

Niadtong kritikal nga mga adlaw sa pagsulay sa pagtoo diha sa paglansang 
sa krus ni Jesus ug sa iyang pagkabanhaw, ang iyang mga disipulo tingali 
nakahinumdum sa pipila ka mga butang nga iyang gisulti mahitungod sa 
kamatuoran nga siya mabanhaw gikan sa mga patay. Bisan pa niana, kini nga 
mga pahayag klaro nga wala kaayo giseryoso pagihunahuna nila. Gitagna 
usab niya ang iyang kamatayon, apan kini wala nila tuohi. Alang sa mga 
tinun-an si Hesus mahimong usa ka magmamando sa kalibutan, ug ang ideya 
nga ang iyang mga kaaway tugotan nga patyon siya bisan sa wala pay bisan 
unsang ebidensya sa iyang gingharian nga gitukod usa ka talagsaon. 

 
Nan, nganong angay nilang hunahunaon nga siya himalatyon, o 

maningkamot sa pagsabot kon unsay iyang buot ipasabot nga banhawon 
gikan sa mga patay? Sa usa ka okasyon, sa dihang si Hesus naghatag ug usa 
ka yanong pahayag mahitungod sa iyang umaabot nga pag-aresto, pagsulay, 
kamatayon, ug pagkabanhaw sa ikatulong adlaw, ang magsusulat, si Lucas, 
nagpakita sa hingpit nga kakulang sa pagsabot sa mga tinun-an niadtong 
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panahona: “Wala sila makasabut mahitungod niini nga mga butang, ug kini 
nga pahayag usa ka bug-os nga tigmo alang kanila; wala nila masabti ang 
Iyang gipasabut.”- Lucas 18:31-34,  

 
Bisag nahibulong sa nahitabo, ang dakong gugma sa mga tinon-an alang sa 

Agalon nagpabiling buhi sa nagkalayo nga paglaum. Sulod lamang sa pipila 
ka mubo nga mga adlaw, kini nga paglaum nasugdan dayon sa usa ka 
nagasiga nga  kombiksyon ug nagmaya pinaagi sa balita nga ang usa nga 
ilang gihigugma pag-ayo, ug nga ilang gihalad ang ilang mga kinabuhi, dili 
na patay. Si Maria Magdalena mao ang una sa lubnganan, bisan sa ngitngit 
pa, nianang halandumon nga unang adlaw sa semana. Namatikdan niya nga 
ang bato gikuha gikan sa lubnganan, ug nagdali siya sa pagsulti kang Pedro 
ug kang Juan. 

 
Kining  duha ka mainiton nga mga apostoles midagan ngadto sa lubnganan. 

Si Juan, kinsa nakaapas kang Pedro, miabot una sa lubnganan. Nagbarug siya 
sa pultahan ug mitan-aw sa sulod, mipamatuod sa gisulti ni Maria, nga ang 
lawas ni Jesus wala na. Ang lubnganan lamang nga panapton ug panapton 
nga giputos sa iyang ulo nagpabilin. Miabot si Pedro, ug, ingon nga labi pa 
ka maisugon, misulod siya sa lubnganan ug gipamatud-an kung unsa ang 
nakita ni Juan gikan sa pultahan. Gisunod ni Juan si Pedro ngadto sa 
lubnganan, ug human sa pagsusi, sila “mitoo” sa kamatuoran nga ang lawas 
ni Jesus wala na didto. Bisan pa, wala pa nahibal-an ni Pedro o ni Juan kung 
unsa ang nahitabo. “Wala pa sila nakahibalo sa kasulatan, nga siya 
kinahanglan mabanhaw pag-usab gikan sa mga patay.” - Juan 20:1-9 

 
LAKAW UG ISULTI 

Si Pedro ug si Juan mibalik sa ilang balay, apan si Maria nagpabilin ug si 
Hesus mipakita kaniya isip usa ka hardinero. Sa dihang gisulti lamang niya 
ang iyang ngalan nahibal-an ni Maria kon kinsa kini. Gikuptan na unta niya si 
Hesus, apan miingon siya kaniya, “Lakaw ngadto sa akong mga kaigsoonan, 
ug ingna sila, Ako mosaka ngadto sa akong Amahan ug inyong Amahan; ug 
sa akong Diyos, ug imong Diyos.”(Juan 20:10-17) Miingon usab ang usa ka 
anghel ngadto sa ubang mga babaye nga nagtigum sa lubnganan, “Pagdali 
kamo ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga 
patay; Ug ania karon, magauna siya kaninyo sa Galilea, didto igakita ninyo 
siya. didto kamo makakita kaniya.”- Mat. 28:7  

 
Adunay pagkadinalian sa sugo nga ipahibalo sa mga tinun-an nga si Jesus 

nabanhaw gikan sa mga patay. Ang iyang bug-os nga pangalagad mubo 
kaayo, nga naglangkob lamang tulo ug tunga ka tuig. Apan karon nga siya 
nabuhi pag-usab, ang iyang pagpabilin uban sa iyang mga tinun-an 
molungtad lamang sulod sa kapin sa usa ka bulan. Bisan niining hamubo nga 
panahon siya nakigsulti lamang kanila sa pipila ka mubo nga mga okasyon. 
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Ang usa sa pangunang mga butang niining mga pagpakita mao ang 
pagpresentar kanila sa “dili masayop nga mga pruweba” nga siya dili na 
patay.-Buhat 1:3 

 
Ang laing tumong sa limitado nga pagpakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an 

human sa iyang pagkabanhaw mao ang pagpasiugda kanila sa 
responsibilidad nga ila na karon nga iyang mga embahador sa kalibutan. Sa 
unang higayon nga nakigkita siya kanila mao ang gabii sa unang adlaw nga 
siya nakigsulti kang Maria, ug iyang gipahibalo kanila ang iyang 
pagkabanhaw. Sila nagkatapok sa luyo sa mga pultahan tungod sa kahadlok 
sa mga Judio, sa kalit nga si Jesus nagpakita sa ilang taliwala ug miingon, 
“Ang kalinaw anaa kaninyo.” Aron mahanaw ang ilang mga pagduhaduha 
iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug kilid, ug sila “nalipay nga 
nakakita sa Ginoo.”- Juan 20:19,20 

  
 “Ug si Jesus miingon pag-usab kanila: Kaninyo; ang pakigdait ingon nga 

ang Amahan nagsugo kanako, sa maong pagkaagi ako nagasugo 
kaninyo.” (Bersikulo 21) Dili nila hunahunaon nga natapos ang ilang 
buluhaton samtang ang iyang mga tinun-an. Sa pagkatinuod, kini nabalda, ug 
sila nalibog ug nawad-an sa kadasig. Bisan pa niana, sila mobangon gikan 
niini nga sitwasyon uban ang kahibalo sa kamatuoran nga ang ilang minahal 
nga Agalon dili na patay. Sa wala madugay sila gipadala aron sa pagsangyaw 
sa Ebanghelyo sa tibuok yuta ngadto sa tanan nga adunay mga dalunggan 
nga makadungog. 

 
Wala si Tomas niadtong gabhiona sa dihang si Jesus unang mipakita sa 

iyang mga apostoles. Sa dihang gisultihan siya sa uban bahin niini, siya 
miingon nga dili siya motuo gawas kung makakita siya og piho nga 
ebidensya mismo sa iyang kaugalingon. Dayag nga nahibal-an ni Hesus kini 
nga pahayag, busa walo ka adlaw ang milabay mipakita siya pag-usab ubos 
sa susamang mga kahimtang, aron nga si Tomas mahimong kombinsido. 
Wala niya gipanghimaraut si Tomas, apan gihisgutan ang kabulahan 
niadtong motoo nga dili makita ang ebidensya sa iyang pagkabanhaw, usa ka 
paghisgot sa kinahanglanon sa pagtoo sa tanan nga tinuod nga mga 
sumusunod sa Agalon.-Juan 20:24-29 

 
“TIMAILHAN” SA IYANG PAGKABANHAW 

Sama sa nahisgotan na, gisulti ni Lucas ang "dili masayop" nga mga 
pamatuod, o mga ilhanan, diin ang mga disipolo nakombinsir sulod sa kap-
atan ka mga adlaw nga si Jesus dili na patay. Si Juan migamit sa susamang 
pinulongan. Naghisgot sa pagpakita ni Jesus alang sa katuyoan sa 
pagkombinsir ni Tomas, si Juan miingon, “Daghang lain nga mga ilhanan 
ang tinuod nga si Hesus sa atubangan sa iyang mga disipulo, nga wala 
nahisulat niini nga basahon. Apan kini nahisulat, aron kamo motuo.”- Juan 
20:30,31 
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Ang pagpakita sa mga naimprinta sa kuko ug samad sa dughan usa ka 

timaan. Ang mga apostoles wala makakita sa diosnon, espirituhanon nga 
lawas ni Jesus. Nakita lamang nila ang mga lawas nga iyang gipakita kanila. 
Sa pagkatinuod, iyang gihatag ang iyang unod alang sa kinabuhi sa 
kalibutan. (Juan 6:51) Apang, sa gihapon, wala ini mahangpan sang mga 
apostoles. Hangtud nga gipanganak sa Espiritu Santo sa Pentecostes, sila 
makasabut lamang sa yutan-on nga mga butang, mao nga ang mga ilhanan 
ug mga pamatuod nga iyang gipakita ngadto kanila sa nagkalainlaing 
unodnong mga lawas, ingon nga mga panghitabo nagpakita sa 
panginahanglan. 

 
Ngadto kang Maria sa lubnganan si Jesus nagpakita ingon nga usa ka 

hardinero. Didto sa baybayon sa Galilea nagpakita siya ingon nga usa ka 
estranyo. Ngadto sa duha ka tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus siya 
nagpakita ingon nga usa ka biyahero gikan sa laing rehiyon. (Juan 20:15;21: 
4; Lucas 24:13-16) Sa ulahing nga mga katuigan, si Apostol Juan, nga 
nakasaksi sa kadaghanan niini nga pagpakita, nagpatin-aw kanato nga kini 
mga ilhanan. Siya misulat, “Mga hinigugma, karon mga anak na kita sa 
Dios; ug wala pa ngani kita moabut kon unsa kita sa kabubut-on niini. Apan 
nahibalo kita nga sa diha nga siya mahiabut, kita mahisama kaniya; (Juan 
3:1-3) Kon si Juan nagtuo nga ang lawas nga ilang nakita sa lawak sa dihang 
gitakpan ang mga pultahan-ang lawas nga adunay mga marka sa lansang sa 
kamot ug tiil ug samaran sa bangkaw –mao ang tinood nga lawas  ni Jesus 
human sa iyang pagkabanhaw, wala unta siyay katarungan sa pagsulat, 
“wala pa kini magpakita unsa kita mamahimo.” Hinunoa siya moingon, 
“Nahibal-an nato kon unsa unya kita, kay mahisama kita kaniya nga nakakita 
sa mga samad sa iyang mga kamot, ug sa iyang mga tiil ug ang iyang kilid.” 

Sa wala madugay, ubos sa giya sa Balaang Espiritu, gipatin-aw ni Apostol 
Pablo ang tubag sa mga pangutana, “Unsaon pagbanhaw sa mga patay? ug 
unsa sa nga lawas sila mahiabot?” (I Corinto 15:35) Gigamit ang pagtandi sa 
usa ka binhi nga gitamnan, iyang gipunting nga ang usa ka binhi nga gipugas 
sa yuta sama sa usa ka lawas nga mamatay. Ang binhi madugmok ug 
mamatay, ingon nga ang kinaiyanhong lawas mobalik sa abog human sa 
kamatayon. Apan, sa proseso sa pagkamatay sa binhi, moturok ang usa ka 
bag-o nga tanom. Ang bag-ong tanom dili parehas nga organismo sama sa 
binhi nga gipugas. Sa pagkatinuod, si Pablo nag-ingon, kini dili makabaton 
sa kinabuhi ug makagawas gikan sa yuta kon wala ang binhi nga namatay 
na. Busa, ang bag-ong buhi nga tanum, ang dugang nga gipatin-aw sa 
apostol, naghulagway, sa pagkabanhaw, usa ka bag-ong lawas nga gihatag sa 
Diyos, ingon nga kini makapahimuot kaniya.-bersos 36-38  

 
Si Hesus gipatay sa unod. Ang iyang pagkatawhanon gihatag nga 

sakripisyo aron pagtubos sa kalibutan nga gitunglo sa sala gikan sa 
kamatayon. (I Pedro 3:18; Roma 5:6-8) Karon nabanhaw siya sa gahum ug 
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dakung himaya, apan mipakita sa iyang mga disipulo sa bugtong nga paagi 
nga mahimo pa nilang masabtan. Sa pagkatinuod, ug sumala sa atong 
namatikdan, niining panahona wala sila makasabut ngano nga siya namatay. 
Nalipay kaayo sila nga dili na siya patay, apan nahibulong kung nganong 
ang trahedya sa iyang paglansang sa krus kinahanglan nga mahitabo ug, sa 
ilang mga hunahuna, nagpabalada sa iyang misyon. 

 
PAGPASABOT GIHATAG 

Bisan pa ang mga disipulo wala hingpit nga makasabut niining mga 
butanga hangtud nga ang Espiritu Santo midangat kanila sa panahon sa 
Pentecostes, gipasabut ni Jesus ang pipila ka mga punto ngadto sa duha 
kanila sa igo nga detalye. Kining duha mao si Cleopas ug laing tinun-an  diin 
si Jesus nagpakita samtang sila naglakaw paingon sa Emmaus. (Lucas 24:13-
32) Samtang sila naglakaw, kini nga mga tinun-an “nagkahiusa ug 
nangatarungan.” Unsa ka mainiton ang ilang gipanghisgutan. Gidawat nila 
ang taho nga gidala sa mga babaye nga gibanhaw ni Jesus gikan sa mga 
patay, apan wala sila makakita kaniya, apan naglaum nga ang balita nga 
gidala sa mga tinun-an sa mga babaye tinuod.  

 
Ang laing magpapanaw miduyog kanila, nga wala nila mailhi, ug sa 

pagpangutana gikan kaniya, ilang gipasabut ang hinungdan sa ilang kasubo 
ug kalibog. Ang estranghero mitubag, “O mga buang, ug mahinay sa 
kasingkasing sa pagtoo sa tanan nga gisulti sa mga propeta: Dili ba 
kinahanglan nga si Cristo mag-antus niining mga butanga, ug mosulod sa 
iyang himaya? Ug sugod kang Moises ug sa tanang mga profeta, iyang 
gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa 
iyang kaugalingon.” 

 
Kining duha ka tinun-an wala makaila nga si Jesus mao ang nagpatin-aw sa 

Kasulatan kanila. Hangtud sa katapusan sa ilang panaw, sa diha nga, human 
sa pagdapit kaniya sa pag-apil kanila sa ilang panihapon, “siya mikuhag 
tinapay, ug gipanalanginan kini, ug gipikaspikas, ug gihatag ngadto kanila,” 
sila  nakaamgo nga kini nga estranyo walay lain gawas sa ilang hinigugmang 
Magtutudlo! Karon sila adunay tubag sa duha ka mga pangutana. Nahibal-an 
nila sa pagkatinuod nga si Jesus dili na patay. Ang maayong balita nga 
gidala kanila sa mga babaye sa sayo pa sa lubnganan napamatud-an nga 
tinuod, tungod kay wala lamang nila nakita si Jesus, apan nakigsulti uban 
kaniya sa igo nga gidugayon. 

 
Nahibal-an usab nila karon, ingon nga tin-aw nga mahibal-an nila sa wala 

pa ang pagmugna sa Balaang Espiritu, nganong kinahanglan nga mamatay si 
Jesus. Sila nakakat-on nga kini maoy katumanan sa panagna, ug tungod kay 
kini mao ang plano sa Dios nga ang Mesiyas kinahanglan magbubo sa 
“iyang kalag ngadto sa kamatayon” aron sa pagtubos sa nahulog nga tawo 
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gikan sa kamatayon. Kay kon dili ang iyang pagmando magdepende sa usa 
ka himalatyon nga kaliwat, ug dili sa mga mobalik sa “dalan” ngadto sa 
kinabuhing walay kataposan.-Isaias 53:12; 35:8 

 
PAKAN-A AKONG MGA KARNERO 

Ang laing pagpakita sa Magtutudlo sa iyang mga tinun-an mao kadtong sa 
baybayon sa Galilea. (Juan 21:1-17) Sa pagkakaron sila nakombinsir sa 
iyang pagkabanhaw, apan sa nagkalainlain nga mga pagpakita sila nalibog 
kon unsay buhaton. Dili na sila mahimo nga mosunod kaniya gikan sa usa ka 
lugar ngadto sa lugar ug motabang sa iyang pagpangalagad ingon sa ilang 
gihimo sa wala pa siya ilansang. Siya karon makaadto ug mobiya ingon sa 
hangin, nga wala kini makita gawas kon sa milagrosong paagi nagpakita siya 
sa ilang taliwala. Para kanila kini ingon og nagpasabut nga sila walay 
pangulo, ug wala sila masayud unsaon pagpadayon sa pag-alagad kaniya.  

 
Busa, bisan tuod nalipay nga si Jesus dili na patay, si Pedro ug si Juan, ug 

ang uban pa, naghunahuna sa ideya nga sila mobalik ngadto sa negosyo sa 
pagpangisda. Nakakuha sila og mga ekipo, ug migahin sa tibuok gabii sa 
linaw, apan walay nakuha nga isda. Sa pagbanagbanag usa ka estranghero 
nagpakita sa baybayon ug nangutana kon unsa ka malampuson sila. Sa 
dihang gisultian nga walay isda nga nasikop, siya misugyot nga ilang 
itambog ang ilang mga pukot sa pikas bahin sa barko. Tingali may 
pagduhaduha, gibuhat nila kini, ug sa ilang katingala ang pukot napuno sa 
mga isda.  

 
Si Juan, nga dali sa pag-ila, miingon kang Pedro, “Kini ang Ginoo.” Usa ka 

susama nga milagro ang gihimo sa  dihang una sila gitawag nga mahimong 
iyang mga disipulo, ug mahimong “mangingisda sa mga tawo.” Gipakita ni 
Juan nga mao kini ang paagi ni Jesus  nga katuyoan karon nga ipadayag ang 
iyang kaugalingon ngadto kanila. Milusbog si Pedro sa tubig ug milangoy 
paingon sa baybayon, ug “ang uban nga mga tinun-an miabut sa usa ka 
gamay nga barko.” 

 
Gisugdan ni Jesus ang kalayo, ug gipaandam ang isda ug tinapay alang sa 

mga tinun-an, ug siya miingon kanila, “Umari kamo ug magpamahaw.” 
Human sila makakaon, si Jesus nangutana kang Pedro. “Gihigugma mo ba 
ako labaw pa niini?"”Siya nangutana. Tulo ka beses nga gipangutana ni 
Jesus si Pedro sa samang pangutana, ug sa tulo ka beses gipamatud-an ni 
Pedro ang iyang gugma ug debosyon. Matag higayon nga si Jesus miingon 
kaniya, “Pakan-a ang akong mga nating karnero, ... Pakan-a ang akong mga 
karnero.” 

 
Kini tingali  labing mapasaligon ug nakapahupay kang Pedro, tungod kay 

sa hamubo lamang nga panahon nga  gilimod niya ang iyang Ginoo sa tulo 
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ka mga higayon. Alang niadtong  dili kaayo dako ang ilang mga 
kasingkasing kay kang Jesus, kini nga pagdumili mahimo nga maghatag sa 
permanente nga pagpalayo, o labing menos usa ka kakulang sa pagsalig, 
apan dili kang Jesus. Mahimo niya mabasa ang kasingkasing ni Pedro, ug 
nahibal-an niya nga ang iyang gugma tinuod, ug nga siya mahimong 
kasaligan isip usa ka embahador. Nahibal-an niya, sa pagkatinuod, nga ang 
kasinatian mismo nga mahimong makadiskuwalipikar kang Pedro sa 
hunahuna sa uban, magsilbi nga usa ka bililhon nga kasinatian, ug makahimo 
kaniya nga mas epektibo sa pagpakaon sa karnero sa Ginoo. 

 
Sa Juan 21:14 gipahibalo kita nga kini ang ikatulong higayon nga gipakita 

ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang 
pakisayran, dayag, alang sa mga apostoles sa kinatibuk-an. Nagpakita siya 
kanila sa lawak nga sirado ang mga pultahan, ug sa bukid sa Galilea. (Mateo 
28:16) Dinhi gipahibalo ni Jesus sa iyang mga tinun-an, “Ang tanan nga 
gahum gihatag kanako sa langit ug sa yuta.” Dinhi gisugo usab niya sila sa 
pag-adto sa tibuok kalibutan ug “pagtudlo sa tanang kanasuran,” nga adunay 
gamay nga mga instruksyon kon unsaon nila sa pagpadayon. Siya misulti 
kanila, bisan pa niana, nga siya magauban kanila. Pagkamakapalig-on alang 
sa usa nga adunay tanan nga gahum sa langit ug sa yuta nga nag-ingon, “Tan
-awa, ako magauban kaninyo sa kanunay hangtud sa katapusan sa kalibutan.” 
– bersos 18-20 

 
KALAINAN 

Ang mga tinun-an tingali nakadayeg kanila pinaagi sa nagkalainlaing mga 
pagpakita ni Jesus nga ang mga kahimtang karon lahi kaayo kay sa kaniadto 
sa dihang sila nagtrabaho uban kaniya sa wala pa siya mamatay. Sa 
pagkatinuod, nahibal-an nila nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, apan 
wala sila karon makatagamtam sa iyang makanunayon nga pagpakig-uban 
sama kaniadto sa wala pa siya mamatay. Sa diha nga siya nagpakita kanila, 
ang iyang mga pagbisita mubo ra kaayo, ug gamay ra ang ilang panahon sa 
pagpakigsulti kaniya. 

 
Sa katapusan, ang nabanhaw nga Jesus nagpakita sa katapusang higayon, ug 

ang mga tinun-an maisugon nga nangutana sa usa ka pangutana nga duol 
kaayo sa ilang mga kasingkasing: “Buot mo ba karong panahona nga ibalik 
pag-usab ang gingharian sa Israel?” (Buhat 1:6) Alang kanila, si Hesus mao 
gihapon ang dakung Mesiyas sa saad, ang usa nga nagmando “gikan sa dagat 
ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa mga kinatumyan sa 
yuta.” (Salmo 72:8) Siya mianhi aron molingkod sa trono ni David , aron 
magmando ibabaw sa gingharian ni David, nga alang kanila nagpasabut nga 
iyang tukoron pag-usab ang gingharian. 

 
Sa wala pa kuhaa si Jesus gikan sa iyang mga disipulo ug gilansang, iyang 
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gisaysay ang usa ka sambingay diin iyang gipakasama ang iyang 
kaugalingon sa usa ka halangdon nga tawo nga moadto sa usa ka “halayo nga 
nasud,” makadawat sa usa ka gingharian, ug mobalik. (Lukas 19:12) Tungod 
kay ilang nakita si Jesus sa mga panahon lamang sa milabay nga kap-atan ka 
mga adlaw, ang mga apostoles tingali nakahukom nga siya nagpalayo 
nianang layo nga nasud, ug karon mibalik aron sa pagtukod sa iyang 
gingharian. Ang hari, sa pagkatinuod, mobalik sa tukma nga panahon sa 
pagtukod sa iyang gingharian, apan dili pa kana nga panahon. Karon, nalipay 
gihapon kita sa kamatuoran sa iyang pagkabanhaw, ug malipayon nga 
nagpamatuod sa nabanhaw nga Cristo. Bisan pa niana, aduna kitay dugang 
nga panalangin sa pag-ila sa katumanan sa nagkalainlain nga mga ilhanan 
nga nagapakita nga si Cristo mibalik, ug karon nag-andam na sa pagtukod sa 
iyang gingharian. Pagkadako kini sa kalipay sa atong mga kasingkasing! 

 
Ang mga kasingkasing sa duha ka mga tinun-an sa dalan paingon sa 

Emmaus nagdilaab sa dihang ilang nahibal-an nga ang kamatayon ni Jesus 
wala makakuha sa plano sa Dios. Sa ulahi, pinaagi sa Balaan nga Espiritu, 
natun-an nila nga ang matinud-anon nga mga sumulunod sa Agalon dapat 
may pribilehiyo nga mag-antus ug mamatay uban kang Kristo. (Roma 8:17; 
II Timoteo 2:12) Nagakalipay kita nga bisan sa pagtapos sa panahon sa 
Pagpangani adunay kahigayonan usab kita sa pagpas-an sa atong krus ug 
pagsunod sa Agalon. 

 
Pinaagi sa pagtoo, atong natagamtam karon ang mga panalangin nga, sa 

simbolikanhon nga pagkasulti, “nabanhaw uban ni Cristo.” (Col. 3:1-3) 
Samtang walay bisan usa kanato ang nahibalo kung kanus-a matapos ang 
atong yutan-on nga paglakaw, nagtuo kita nga ang buhat sa Panahon sa 
Ebanghelyo hapit na mahuman, ug kita nagbarug duol sa pinakasulod nga 
bahin sa gingharian. Pagkanindot gayud kini sa mga nagmantala sa kalinaw, 
kinsa nagmantala sa kaluwasan, ug kinsa nagdala sa maayong balita sa 
gingharian ngadto sa usa ka nagkaguliyang ug himalatyong kalibutan! -Isaias 
52: 7 

 
Busa, ang mensahe sa nabanhaw nga Kristo, sama sa mga babaye nga 

nauna sa lubnganan human si Jesus gibanhaw gikan sa mga patay, mao ang 
moadto ug mosulti. Karon, hinoon, kini wala lamang nagasulti mahitungod 
sa iyang pagkabanhaw, apan usab sa pagkaduol sa iyang gingharian sa 
panalangin. Nagasulti kini sa usag usa sa atong pribilihiyo nga mamatay 
uban kaniya, ug sa atong paglaum nga mahisama sa iyang pagkabanhaw. Sa 
pagkatinuod, ang atong mensahe sa usag-usa ug sa kalibutan naglakip sa 
tibuok plano sa Dios sa kapanahonan. Kini ang mahimayaon nga plano nga 
hapit na matuman ang katumanan niini sa panalangin sa tanang pamilya sa 
kalibutan nga adunay kalinaw, ug kalipay, ug kahimsog, ug kinabuhing 
dayon.-Gen. 22:18; Isa. 11: 6-9; Pin. 21: 3-5 
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA    
Leksyon Para sa Abril 1, 2018 

Siya Nabanhaw 
Ang pagkabanhaw ni Hesus gikan sa mga patay 
gipadayag sa tibuok Kasulatan ingon nga kasiguru-
han sa paglaum sa pagkabanhaw alang sa tanang 
katawhan. “Ingon nga diha kang Adan ang tanan 
mamatay, bisan pa diha kang Kristo ang tanan 
mabuhi.” “Siya mao ang pasaylo sa atong mga sala: 
ug dili alang sa ato lamang, kondili alang usab sa 
kasal-anan sa tibuok kalibutan.” “Adunay usa ka 
pagkabanhaw sa mga patay, sa mga matarung ug 

dili matarung.”(I Corinto 15:22; I Juan 2:2; Buhat 24:15) Importante ang dok-
trina sa pagkabanhaw, gipahayag ni Apostol Pablo nga kon wala kini ang 
atong paglaum ug pagtuo walay kapuslanan.-I Corinto 15:16-18,32 

 
Gipakita sa leksyon karong adlawa ang unang importante nga elemento sa 

doktrina sa pagkabanhaw-ang kamatuoran sa pagkabanhaw ni Jesus. Atong 
namatikdan nga sa daghang mga higayon ang atong Ginoo nagpahayag nga 
siya mabanhaw gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw. (Mateo 16:21; 
17:23; 20:19) Nahinumduman usab nato nga ang mga pangulong pari ug mga 
Pariseo nahibalo sa tagna ni Hesus, ug nahadlok nga ang pipila sa iyang mga 
tinun-an mangawat sa iyang lawas ug moangkon nga siya nabanhaw gikan sa 
mga patay . Aron dili kini mahitabo, gihangyo si Pilato nga takpan ang lub-
nganan pinaagi sa usa ka bato ug magbutang ug tigbantay sa tulo ka adlaw.-
Mat. 27:62-66  

 
Ang Kasulatan naghatag og ubay-ubay nga linya sa pagpamatuod sa 

pagkumpirma sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang usa mao ang “dakung linog.” 
Ang uban naghunahuna nga kini dili tinuod nga usa ka linog, apan naghulag-
way sa kalibug sa mga gwardya sa dagway sa usa ka “anghel sa Ginoo” nga 
naggikan sa langit. (Mateo 28:1,2) Bisan pa, ang Griego nga pulong diin kini 
gihubad, seismos, gihubad usab nga "”inog” diha sa asoy ni Pablo ug Silas sa 
dihang nabilanggo sila sa Filipos. (Buhat 16:19-28) Ang duha ka pananglitan 
nagresulta sa pag-uyog ug paglihok sa yuta. Sa kaso ni Pablo ug Silas, 
gibuksan ang mga pultahan sa bilanggoan ug gibuhian ang ilang mga talikala. 
Dinhi giligid ang bato gikan sa gitakpan nga lubnganan. Kini usa ka milag-
rosong ebidensya sa gamhanang gahum sa Diyos nga iyang gigamit sa 
pagbanhaw sa iyang Anak. 

 
Ang laing pagpamatuod sa pagkabanhaw ni Jesus mao nga diin gipunting ang 

anghel. Ug sa ikatolo ka adlaw, sa kaadlawon, ang kababayen-an nanagpan-
gadto sa lubnganan, ug nakita nga kini wala nay sulod. Unya gipahibalo sa 

Yabeng Bersikulo: 
“Tinuod gayud nga 
nabanhaw ang Ginoo, ug 
mipakita kang Simon!”  
     —Lucas 24:34 

Piniling Kasulatan: 
                   Lucas 24:1-35 
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U sa ka labing kritikal nga bahin sa 
“ebanghelyo” nga gipahayag ni Pablo sa atong 

yabeng bersikulo mao ang pagkabanhaw ni Jesus 
gikan sa mga patay. Sa misunod nga mga bersikulo 
sa atong leksyon gihisgutan sa apostol kini isip ka-
tumanan sa Kasulatan. Siya nagaingon, “Gihatag 
ko kanimo una sa tanan ang akong nadawat usab, 
nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala 
sumala sa kasulatan; Ug nga gilubong siya ug naba-
nhaw sa ikatolo ka adlaw, sumala sa mga Kasu-
latan; Ug nga siya mitungha kang Cefas; unya sa 
napulo ug duha. Human niini, nakita niya ang 
labaw sa lima ka gatus ka mga igsoon sa usa ka 

higayon; ... Human niana, siya nakita ni Santiago; unya sa tanang mga apos-
toles. Ug sa katapusan sa tanan siya nagpakita usab kanako.”- I Cor. 15: 3-8  

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Abril 8th, 2018 

Ang Nabanhaw nga Ginoo Nagpakita 

manolonda ang iyang pagkabanhaw, nga nagaingon, “Ayaw kamo kahadlok: 
kay nahibal-an ko nga inyong gipangita si Jesus, nga gilansang sa krus. Wala 
siya dinhi: kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon. Dali, tan-awa ang 
dapit diin nahimutang ang Ginoo.”- Mat. 28:5,6; Lucas 24:1-6 

 
Si Hesus mismo naghatag sa labing makapakombinsir nga mga pamatuod sa 

iyang pagkabanhaw sa dihang nagpakita siya sa iyang mga sumusunod sa 
pipila ka mga higayon. Diha sa asoy nga gihisgotan sa itaas, ang manulonda 
nagpadayon sa pagsulti ngadto sa mga babaye: “Lakaw pagdali, ug sultihi ang 
iyang mga tinun-an nga siya nabanhaw gikan sa mga patay. ... Ug samtang sila 
miadto aron sa pagsulti sa iyang mga tinon-an, tan-awa, si Hesus nagpakita 
kanila, nga nag-ingon, “Kumusta ang tanan.” Ug sila miduol ug ilang gigakos 
ang iyang mga tiil ug ilang gisimba siya. Unya miingon si Jesus ngadto kanila, 
Ayaw kahadlok: lakaw sultihi ang akong mga kaigsoonan nga sila moadto sa 
Galilea, ug didto sila makakita kanako.”(Mateo 28:7-10) Matikdi ang katin-aw 
sa pahayag sa anghel nga si Jesus nabanhaw, ang kahupayan nga gihatag sa 
nabanhaw nga Ginoo sa mga mahalaron nga mga babaye. 

 
Sa ubang mga pagpakita, si Jesus nailhan lamang pinaagi sa iyang tingog, o 

pinaagi sa paagi nga iyang gipikaspikas ang pan. Nakita siya sa kalit sa usa ka 
sirado nga lawak, ug sa laing okasyon nagpakita sa iyang mga tinun-an sa bay-
bayon sa Dagat sa Galilea samtang nangisda sila. Pinaagi sa personal nga 
pagpahayag sa iyang pagkabanhaw, si Jesus naghatag ug pag-awhag sa iyang 
mga sumusunod kaniadto, ingon man usab sa misunod nga Panahon sa 
Ebanghelyo. 

Yabeng Bersikulo: “Mga 
igsoon, buot kong 
ipahinumdom kaninyo ang 
Maayong Balita nga 
akong giwali kaninyo, nga 
inyong gipanagdawat, nga 
niini nanagbarug kamo 
karon.”  
           —I Corinto 15:1 

Piniling Kasulatan: 

            I Corinto 15:3-8 
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Kini nga mga pagpakita sa nabanhaw nga Ginoo nagpakita sa laing importante 

nga kamatuoran-ang iyang pagbag-o sa kinaiyahan gikan sa tawo ngadto sa 
espirituhanon. Bisan pa sa usa ka higayon siya nakita uban sa mga agi sa mga 
lansang sa iyang mga kamot ug ang samad sa iyang kilid, sa tanan niyang uban 
nga mga pagpakita nga si Jesus wala mailhi sa bisan unsang pisikal nga mga 
bahin. Siya nagpakita isip usa ka hardinero, ingon nga usa ka wala mailhi nga 
magpapanaw sa dalan paingon sa Emmaus, ug usa ka estranghero sa baybayon 
sa Galilea. Niini ug sa ubang mga higayon si Jesus giila pinaagi sa iyang tono sa 
tingog, sa paagi nga siya nag-ampo ug nagpikaspikas sa pan, ug uban pa nga 
mga pamilyar nga bahin sa iyang panggawi. Ang iyang mga pulong ug mga 
batasan nagpabilin nga presko sa hunahuna sa mga tinun-an ug bililhon alang 
kanila. 

 
Si Jesus makasulod usab sa usa ka lawak samtang gisirhan ang mga pultahan 

ug mahanaw ingon nga katingalahan. Kini sumala sa iyang paghulagway sa 
mga gahum sa usa ka espirituhanon nga tawo, kinsa mahimo nga moanhi ug 
moadto sama sa hangin samtang dili makita. (Juan 3:8) Nahiuyon usab kini sa 
mga asoy sa Kasulatan bahin sa panagway sa mga anghel taliwala sa mga tawo. 
Moabut sila sa kalit ug wala mahibal-i nga mga paagi, ug mawala gikan sa pan-
an-aw sama sa katingalahan nila nga pag-abut. Mahimo usab nila nga 
magpakita sa bisan unsang panagway o mga bahin nga ilang gipili. Kini nga 
mga butang wala gayud gibuhat ni Jesus sa wala pa ang iyang pagkabanhaw. 
Hinuon, silang tanan nagkahiusa, uban sa usa sa iyang katapusang pahayag 
ngadto sa mga tinun-an sa wala pa siya mokayab, sa dihang siya miingon, “Ang 
tanan nga gahum gihatag ngari kanako sa langit ug sa yuta.” – Mateo 28:18  

 
Ang katuyoan sa pagtungha ni Jesus human sa iyang pagkabanhaw mao ang 

paghatag pamatuod sa iyang mga sumusunod nga siya sa tinuod nabanhaw 
gikan sa mga patay. Ang mga lawas nga ilang nakita dili ang iyang mahimaya-
on nga espiritu nga lawas, nga walay mata sa tawo nga tan-awon. Si Apostol 
Juan naghisgot sa matinud-anon nga “mga anak sa Diyos” sa pagkakita lamang 
sa balaang lawas ni Kristo sa dihang sila mismo gibanhaw gikan sa mga patay. 
Siya nag-ingon, “Wala pa kini magpakita kung unsa kita: apan kita nahibalo 
nga, sa diha nga siya magpakita, kita mahisama kaniya; kay kita makakita kani-
ya ingon nga siya mao.”- I Juan 3:2 

 
Ang pagtungha ni Jesus human sa milagrosong pagkuha sa iyang gilansang 

nga lawas sa tawo gikan sa lubnganan nagpamatuod sa katumanan sa mga pa-
nagna nga dili siya makasinati sa korapsyon. (Salmo 16:10) Kon ang iyang 
lawas magpabilin nga makita diha sa lubnganan, kini lagmit nga usa ka dili ma-
buntog nga babag sa pagtuo sa mga disipulo sa iyang pagbag-o sa 
pagkabanhaw. Pagkamapasalamaton nato nga ang Ginoo gibayaw ngadto sa 
diosnong kinaiya ug karon “ang tin-aw nga larawan” sa iyang Amahan. (Heb. 
1:3) Ang bili sa lukat alang kang Adan gihatag, ug ang paglaom sa umaabot nga 
pagkabanhaw sa katawhan gipasaligan. Dayga ang Ginoo! 
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B isan tood nga ang nag-unang katuyoan sa 
pagtungha ni Hesus ngadto sa mga tinun-an 

human sa iyang pagkabanhaw mao ang 
pagkombinsir kanila sa kamatuoran nga siya nab-
anhaw gikan sa kamatayon, siya usab naghatag 
kanila sa piho nga mga pagtulun-an nga makaayo 
kanila sa ilang umaabot nga pangalagad. Sa 
leksyon karon atong gipunting ang pagtagad sa 
katulo nga gibalikbalik nga pangutana sa naba-
nhaw nga Ginoo ngadto kang Pedro, “Gihigugma 
mo ba ako?” (Juan 21:15-17) Tulo ka higayon 
nga gipanghimakak ni Pedro ang Agalon, bisan 
ilalom sa labing makahahadlok nga mga kahim-
tang. Karon tulo usab ka higayon nga ang naba-

nhaw’ng Ginoo nagtinguha nga si Pedro magpamatuod ug usab sa iyang 
debosyon ngadto kaniya, aronnga siya makahimong makaangkon sa pasalig 
sa iyang hingpit nga pagpasig-uli sa diosnon nga gugma ug pabor. 

 
Sama sa gipahayag sa atong yabeng bersikulo, si Jesus nangutana kang Ped-

ro, “Gihigugma mo ba ako labaw pa niini?” Pinaagi niini nga pangutana, ang 
Ginoo naghisgot sa dayag nga tinguha ni Pedro sa pagbalik sa pagpangisda. 
Agi og pagtuman sa pagtawag sa Ginoo tulo ug tunga ka tuig nga milabay, 
gibiyaan niya kini nga mga butang sa pagsunod sa Agalon. (Lukas 5:10,11) 
Karon, ang positibong tubag ni Pedro nagpakita nga siya andam usab nga mo-
biya sa tanan, ug sa maisugon nga pagmantala sa umaabot nga gingharian ug 
nabanhaw nga Ginoo. Siya miingon, “Oo, Ginoo; nasayud ka nga gihigugma 
ko ikaw,”diin si Jesus mitubag, “Pakan-a ang akong mga nating karnero.” 

 
Ang pagduhaduha nga daw gipasabut sa pagsubli sa Ginoo sa pagpangutana 

sa duha ka higayon sa sinugdan nakapaguol kang Pedro. Siya usa ka mainiton 
nga sumusunod sa Agalon, nga nag-angkon nga siya ang Mesiyas, ug gusto 
niya nga hingpit nga madani ang Ginoo sa iyang gugma ug kadasig. Sa ingon, 
nakapaguol kini kaniya nga mibati nga posible nga adunay usa ka landong sa 
pagduhaduha, nga miresulta sa usa ka panganod tali kaniya ug ni Jesus diin 
ang iyang paghinulsol wala hingpit nga nawagtang. Ang tubag, “Pakan-a ang 
akong mga nating karnero, ... pakan-a akong mga karnero,  “hinoon, naka-
paamgo kang Pedro nga sa iyang hingpit nga paghibalik isip usa ka gidawat 
ug hinigugma nga disipulo.  

 
Ang pangutana nga gitumong ngadto kang Pedro sa atong yabeng bersikulo 

Yabeng Bersikulo: “Ug sa 
nakapamahaw na sila, si 
Jesus miingon kang Simon 
Pedro, "Simon, anak ni 
Juan, gihigugma mo ba ako 
labaw pa niini?" Siya 
mitubag kaniya, "Oo, 
Ginoo, nasayud ka nga gihi-
gugma ko ikaw." Siya mi-
ingon kaniya, "Pakan-a ang 
akong mga nating karnero.” 
—Juan  21:15 

Piniling Kasulatan: 
Juan  21:15-25 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Abril 15th, 2018 

Pakaona Akong mga Karnero 
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�gipangutana usab sa matag gigahin nga tinudlong sumusunod ni Kristo Jesus. 
Kon kita naghatag sa atong mga kaugalingon sa walay pagduha-duha sa pa-
ghalad, ang mga kahigayunan sa buhat sa Ginoo gibutang sa atong atubangan 
aron pamatud-an ang pagkasinsero ug kalig-on sa atong gugma. Dugang pa, 
sama sa unang mga disipulo, ang pakaulaw sa krus wala mohunong, ug sa 
kasagaran mahimong mapait ug determinado. Gihigugma ba nato ang Ginoo 
ug ang iyang buluhaton labaw pa kay sa mga kalihokan sa negosyo ug mga 
palaabuton, labaw pa kay sa sosyal nga mga relasyon ug kalingawan, labaw 
pa kay sa kahamugaway, kahupayan, mga higala, kabantog, bahandi, 
maayong ngalan, o bisan unsang kalibutan nga ganansya? 

 
Kini maoy usa ka  pangutana nga walay usa nga matinud-anon nga ma-

katubag diha sa positibo nga wala'y pagdasig sa diosnon nga gugma sa ilang 
kasingkasing. Ang putli, mainiton nga gugma ngadto kang Kristo nagpalihok 
sa kadasig, ug makapahimo sa mga aduna niini nga malipayon nga motubag 
dayon, “Ginoo; nasayud ka nga gihigugma ko ikaw.” Ang ingon nga tubag 
nagpadala kanila uban ang hingpit nga kalipay aron pamatud-an ang ilang 
gugma pinaagi sa ilang mga buhat, nga nahinumdom sa daghang pagdasig sa 
pagkamatinud-anon nga gihatag sa Agalon. “Kon adunay buot mosunod ka-
nako, ... pasagdi siya nga mopas-an sa iyang krus matag adlaw, ug mosunod 
kanako.” “Kon ang kalibutan nagadumot kaninyo, kamo nasayud nga kini 
nagdumot kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. ... Ang ulipon dili 
labaw kay sa iyang ginoo. Kon sila naglutos kanako, sila usab magalutos 
kaninyo. "" Kanako kamo ... adunay kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna 
kamoy kagul-anan. "(Lucas 9:23; Juan 15: 18,20; 16:33) Busa, sama sa gib-
uhat ni Pedro, mitubag ang tawag," Pakan-a ang akong mga nating karnero, 
... pakan-a ang akong mga karnero ." 

N agsunod sa Komisyon nga gihatag sa 
“Pakan-a ang akong mga nating karnero, ... 

pakan-a ang akong mga karnero,” ang nabanhaw 
nga Ginoo midapit kang Pedro sa pagsunod 
kaniya sa kinabuhi nga magsakripisyo. “Sa 
pagkatinuod sultihan ko ikaw, sa imong 
pagkabatan-on ikaw nagsul-ob sa imong 
kaugalingon ug miadto sa dapit nga imong gusto; 
Apan inigkatigulang mo, imong ituy-od ang 
imong mga kamot, ug ang laing tawo magsul-ob 
kanimo ug mogiya kanimo diin dili ka gusto 
moadto. Gisulti kini ni Jesus sa pagpakita sa 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Abril 22nd, 2018 

Sumunod ka Kanako 
Yabeng Bersikulo: “Takus 
ikaw, O among Ginoo ug Dios, 
sa pagdawat sa himaya ug 
dungog ug gahum, kay ikaw 
mao man ang nagbuhat sa 
tanang butang, ug pinaagi sa 
imong pagbulot-an milungtad 
ug nangahimo sila.” 
                      —Pinadayag 4:11 

Piniling Kasulatan: 
            Juan 21:18-23; 

                       Pinadayag 4:1-11 
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matang sa kamatayon nga pinaagi niini si Pedro magahimaya sa Diyos. Unya 
siya miingon kaniya, “Sumunod ka kanako!” - Juan 21:18,19 

 
Si Pedro dayon nangutana sa Ginoo mahitungod kang Juan. “Unsay 

buhaton niining tawhana?” Nangutana si Pedro. “Si Jesus miingon kaniya: 
Kong ako buot nga siya mopabilin hangtud nga ako moanhi, unsay labut mo? 
sumunod ka kanako. Unya kining sultiha nabantug ngadto sa mga 
kaigsoonan nga ang tinon-an dili mamatay. Apan si Jesus wala magsulti 
kaniya nga siya dili mamatay; apan, kon buot ko nga siya magpabilin 
hangtud nga ako moabut, unsa kana alang kanimo?”(bersos 21-23) Nagtuo 
kita nga kining mga pulonga nagtumong sa kamatuoran nga sa wala pa 
mamatay si Juan, si Jesus mopakita kaniya sa panan-awon alang sa katuyoan 
sa nga mahitala, pinaagi sa paggamit sa daghang mga simbolo, mga umaabot 
nga panghitabo kalabutan sa plano sa Diyos. Diha sa basahon sa Pinadayag 
kita adunay panan-awon nga gihatag kang Juan niining mga butanga, ug mao 
ang katapusang natala nga mga pulong sa Balaang Kasulatan. 

 
Ang imbitasyon sa atong titulo, “Sumunod ka kanako,” adunay espesyal 

nga importansya niadtong kansang paglaum ug tinguha mahimong kabahin 
sa pangasaw-onon ni Kristo. Busa interesado kaayo kita sa mga pulong sa 
panan-awon ni Juan. Bisan pa nga wala siya makasabut sa daghan nga mga 
butang nga iyang nakita, pinaagi sa pagmugna sa Espiritu Santo, ang mga 
sakop sa lawas ni Kristo gihatagan ug pagsabut sa pag-ila sa espirituhanong 
mga butang. (I Corinto 2:14) Gipasaligan kita niini sa dihang gihisgotan ni 
Juan ang Balaang Espiritu ingon nga “pito ka mga espiritu sa Diyos,” nga 
nagpakita sa tanan nga bulohaton niini. (Pinadayag 1:4; 4:5; 5:6) Kini 
nagpasabut nga ang Balaang Espiritu sa Dios mapadayag pinaagi sa tingog sa 
trompeta sa nabanhaw nga Ginoo, ang usa nga gipili aron mapadayag ang 
plano sa Diyos diha sa panan-awon ngadto kang Juan. (Pin. 1:10; 4:1) Sa 
pagkatinuod, takus si Jesus sa pagpahinabo sa plano sa Diyos nga matuman 
pinaagi sa iyang kamatayon sa paghalad didto sa krus ingon nga Manunubos 
sa katawhan.-Pinadayag 5:5-9 

 
Gipakita usab si Pablo sa “mga panan-awon ug mga pagpadayag” sa mga 

butang nga moabut, ilabi na nga “nasakgaw ngadto sa  ikatulong langit.” (II 
Corinto 12:1,2) Sa Pinadayag, kapitulo 21 ug 22, si Juan nagtala uban sa mga 
naglarawang pinulungan sa panan-awon nga gihatag kaniya sa mga 
kondisyon nga mahitabo sa diha nga ang ikatulo nga langit matukod. Si 
Apostol Pedro, sa ingon, mitimaan niining mga butanga, nagtagna sa 
panahon diin dili lamang usa ka bag-ong langit ang matukod, apan usab usa 
ka bag-ong yuta. (II Pedro 3:13) Namatikdan nga ang pag-uswag sa gitawag 
nga “mga langit” ug “yuta” nahisubay sa mga panahon ug panahon sa Diyos. 
Ang una niini mao ang wala pa ang baha. Ang ikaduha mao ang kalibutan 
karon nga dautan, diin ang katawhan karon nagapuyo. Ang duha niining mga 
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langit ug yuta nailalom sa pagmando ni Satanas. Ang ikatulo, hinoon, 
mahimong ilalum sa pagmando ni Kristo ug sa iyang matinud-anon nga mga 
balaan.  

 
Naangkon nato ang pinakamaanindot nga imbitasyon,sa paglakaw sunod sa 

sulundan ni Kristo Hesus. Pinaagi sa dakong gugma sa Diyos nga gihimo 
kini nga kahikayan nga posible. (Efeso 1:3-12) Busa, uban sa kalipay, miapil 
kita sa mga matinud-anon nga mga Apostoles sa pagdayeg sa atong 
mahigugmaong Langitnong Amahan, ug sa pagsunod sa mga lakang sa 
Agalon. 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Abril 29th, 2018 

Panalangin, Himaya ug 
Pasidungog sa Kahangturan 

G ikan sa punto ni Juan, siya nakahimo sa 
pagtan-aw sa ulahi ug sa unahan sa mga 

panid sa kasaysayan sa katawhan. Sa ingon mas 
masabtan niya ang pagpadayag sa plano sa 
Diyos sa daghang bahin niini. Ang mga hitabo sa 
karon nga leksyon nagdala kanato balik sa 
pagsugod sa Kristohanong dispensasyon. 
 
Sa iyang panan-awon, nakita ni Juan “sa tuong 
kamot niya nga naglingkod sa trono” usa ka 

basahon, o linukot nga basahon, nga gisulat sa atubangan ug sa likod. Kini 
nga libro usa ka simbolo nga paghisgot sa plano sa Diyos nga nahisulat sa 
Kasulatan. Apan, samtang  gitan-aw ni Juan kini nga libro, iyang gisulti nga 
kini “gitimrihan uban sa pito ka mga patik,” ug dili bukas sa pagpadayag sa 
mga sulod niini. Usa ka dakong kusog nga gipangutana sa usa ka “kusganong 
manolonda,” kinsa nangutana, “Kinsa ang takus sa pag-abli sa libro, ug 
pagbadbad sa mga patik niini?” – Pinadayag 5:1,2 

 
Ang tubag niini nga problema makita sa doktrina sa pag-ula sa tawo gikan 

sa sala ni Adan. Sumala sa hustisya sa Diyos, ang bugtong sulbad sa 
paghukom ni Adan sa kamatayon pinaagi sa pagsupak mao ang usa ka lukat, 
o katumbas nga bili, nga igahatag. Ang ingon nga bili kinahanglan nga 
mahimong usa ka hingpit nga tawo, sama nga hingpit si Adan sa wala pa 
mahulog sa sala. (I Corinto 15: 21,22) Ang bugtong Anak sa Diyos mibiya sa 
iyang langitnong kahimtang didto sa langit ug natawo kang Maria ingon nga 

Yabeng Bersikulo: “Ang 
Cordero nga gipatay takus 
sa pagdawat ug gahum ug 
kadato ug kinaadman  

ug kusog ug kadungganan 
ug himaya ug pagdalayeg!” 
                —Pinadayag 5:12 

Piniling Kasulatan: 
                 Pinadayag 5:6-14 
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usa ka tawo, ug gihatagan sangalan nga Jesus. Kini aron iyang matuman ang 
hinungdanon nga buluhaton sa paglukat alang kang Adan ug sa iyang 
kaliwat.-Salmo 40: 7,8; Isaias 6:8 

 
Ang pag-ula sa tawo mao ang usa sa pinaka importante nga mga doktrina 

nga gitudlo sa Bibliya. Ang tanan nga uban nga mga aspeto sa plano sa 
Diyos nagpakita gikan sa buhat sa pagtubos sa katawhan gikan sa sala ni 
Adan ug ang resulta nga tunglo sa kamatayon. Sa pagsugod sa ministeryo ni 
Jesus, si Juan Bautista nagpahayag, “Tan-awa ang Kordero sa Diyos nga 
nagakuha sa sala sa kalibutan.” - Juan 1:29  

 
Gitugyan ni Jesus ang iyang kinabuhi sa pagsakripisyo sulod sa tulo ug 

tunga ka tuig, ug nahimo nga bili alang kang Adan sa dihang siya namatay sa 
krus, nga nagpahayag, “Natapos na.” (Juan 19:30) Ang iyang mga tinun-an 
wala makasabut unsa ang nanghitabo sa panahon, bisan si Jesus nagsulti 
kanila nga siya kinahanglan mamatay ug mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. 
(Lucas 18:31-33) Napulo ka adlaw human sa iyang pagsaka sa langitnong 
dominyo, sa Adlaw sa Pentecostes, ang mga tinun-an ni Jesus nakadawat sa 
Balaang Espiritu. (Buhat 2:1-4) Sa ulahi, gipatin-aw ni Apostol Pablo nga 
ang kinabuhi sa mga inanak-sa-espiritu nga mga sumusunod ni Kristo nausab 
na karon, nga nag-ingon, “Ingon nga daghan ang gigiyahan sa Espiritu sa 
Diyos, sila mga anak sa Diyos.”-Roma 8:14 

 
Pinaagi sa makapalamdag nga gahum sa Balaang Espiritu, atong nasabtan 

nga si Jesus matinud-anon sa mga plano ug katuyoan sa Diyos ug gipataas 
isip usa ka mahimayaon nga espiritu nga persona. Kadtong diha sa panan-
awon ni Juan, bisan pa niana, nasakitan ug mihilak tungod kay walay usa nga 
nakaplagan nga takus sa pagbukas ug pagbasa sa libro. (Salmo 49:7) “Ayaw 
paghilak,” matod pa sa usa sa mga elder. “Ang Leon sa banay ni Juda, ang 
gamut ni David, nakadaug sa pagbukhad sa basahon, ug paghubad sa pito ka 
mga patik niini.” (Pinadayag 5:3-5) Busa, kini giingon mahitungod kang 
Jesus, “Ikaw takus: ... kay ikaw gipatay, ug gitubos mo kami sa Diyos 
pinaagi sa imong dugo.”(berso 9) Sa katapusan, ang atong yabeng bersikulo 
nagpamatuod sa pag-ula, nga nagaingon, “Takus ang Cordero nga gipatay!” 
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  KRISTOHANONG KINABUHI UG DOKTRINA   
 Abril 2018 

Malimpyo ug Mahugaw 

A ng matood nga  giisip nga "limpyo" o 
"mahugaw" usa ka mahinungdanon kaayo 

sa Kasulatan. Kini nga mga termino, sa 
nagkalainlaing mga porma, makita labaw sa 
lima ka gatus ka mga higayon diha sa Biblia, 
nga kadaghanan kanila nahitabo sa Daang 
Tugon. Bisan tuod kasagaran gihunahuna  nga 
kadaghanan gigamit ngadto sa mga mananap 
nga mahimong makaon, o dili makaon,  ang 
konsepto sa limpyo  kontra sa mahugaw makita 
sa daghan pang ubang pagtulun-an sa 

Kasulatan. 
 
SA DAANG TESTAMENTO 

Gihatagan sa Diyos ang mga Israelinhon sa nagkalainlain nga mga 
pagsulundan ug mga  balaodnon mahitungod sa malimpyo ug mahugaw nga 
mga mananap. Pananglitan, mahitungod sa upat ka tiil nga mga hayop sa 
yuta, siya miingon: “Ang bisan unsa nga pikas bahin sa kuko, ug gisagol, ug 
nagapangusap sa kinaon, taliwala sa mga mananap, kana ang inyong 
kaonon.” Ang ubang mga mananap sa yuta, ang Ginoo miingon, dili sila 
mokaon o makahikap, “kini mahugaw alang kanimo.” - Levitico 11:3,8 

 
Ang mga limpyo nga mananap mahimo nga mahugaw sa mga anak sa 

Israel kon sila mamatay tungod sa mga hinungdan sa kinaiyahan, o 
gikuniskunis sa ihalas nga mga mananap ug namatay, o kon kini aduna pay 
dugo sulod sa unod sa dihang giandam alang sa pagkaon. Ang kahimtang sa 
kahugawan usab gitunol ngadto sa bisan kinsa nga mihikap sa usa ka 
mahugaw nga hayop o butang. Kini mahimo nga maglakip sa mga butang 
sama sa mga kaldero ug mga kagamitan sa pagluto, kon wala pa kini husto 
nga nahugasan una pa magamit. 

 
Gikan sa natural nga panglantaw, adunay klaro nga praktikal nga mga 

katarungan alang sa pipila ka mga butang nga isipon nga limpyo ug ang 
uban mahugaw. Apan, ang Diyos adunay mas labaw nga katuyoan sa bahin 
sa Israel. Buot niya nga ang iyang pinili nga katawhan mahimong lahi gikan 
sa tanang ubang mga nasud. Ug miingon siya kanila, “Kamo usa ka 
katawohan nga balaan kang Jehova nga imong Diyos, ug si Jehova nagpili 
kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawohan nga iyang panag-
iyahon, labi ka matarung sa atubangan sa tanang mga nasud sa yuta.” (Deut 

““Pahalayo kamo, pahalayo 
kamo, gumula kamo gikan 
dinha, ayaw pagkamkam ug 
butang nga mahugaw:; 
gumula kamo sa iyang 
taliwala; panaghinlo kamo sa 
inyong kaugalingon, kamo 
nga nanagdala sa mga 
sudlanan ni Jehova.”  
                         —Isaias 52:11 
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20-25; 7:6-9) Sa ulahi misulat ang salmista: “Kay gipili sa Ginoo si Jacob 
alang sa iyang kaugalingon, ug ang Israel alang sa iyang talagsaong 
bahandi.” - Salmo 135:4 

  
Kay gusto nga mahisama sa mga nasud nga naglibot kanila, ang Israel 

kanunay nga misupak ug misupak sa mga panudlo sa Diyos mahitungod 
niining mga butanga. Bisa kon kini daw ginagmay lamang nga paglapas sa 
katawhan sa Israel, gigamit sa Diyos ang mga yano nga mga aspeto sa adlaw-
adlaw nga kinabuhi isip usa ka importante nga ilustrasyon. Ang mas dako 
nga kahulogan sa mga instruksyon sa Ginoo mahimong mas tin-aw kon kita 
molihok gikan sa pagkonsiderar sa mga hayop ngadto sa mas importante nga 
mga aspeto sa husto nga pagpuyo. 

 
PAGSIMBA SA MGA DIYOS-DIYOS-USA KA PAAGI SA 
PAGKAHUGAW 

Idol worship is a form of uncleanness which is especially displeasing to 
God. In the book of Ang pagsimba sa diyos-diyos  usa ka matang sa 
kahugaw nga labing dili makapahimuot sa Diyos. Diha sa basahon sa 
Genesis, bisan sa wala pa ang mga Israelita, adunay usa ka panig-ingnan sa 
kahugawan tungod sa mga diosdios. Giingnan sa Dios si Jacob nga moadto 
sa Bethel ug magtukod ug altar didto. Bisan pa niana, si Jacob wala dayon 
makaadto tungod kay ang pipila sa iyang pamilya nahugawan pinaagi sa 
pagsimba sa diosdios.-Gen. 35:1 

 
 “Unya si Jacob miingon sa iyang panimalay, ug sa tanan nga mga diha 

uban kaniya: Isalikway ninyo ang laing mga dios nga anaa sa taliwala 
kaninyo, ug maghinlo kamo, ug ilisan ninyo ang inyong mga bisti. Ug 
manindog kita ug manungas kita sa Bethel; ug magabuhat ako didto ug usa 
ka halaran alang sa Diyos. ... Ug gihatag nila kang Jacob ang tanan nga mga 
diosdios nga diha sa ilang kamot, ug ang tanan nga mga ariyos nga diha sa 
ilang mga dalunggan, ug gitagoan sila ni Jacob ilalum sa kahoy nga encina 
nga didto sa Sichem.”- bersikulo 2-4 

 
Sa ulahi, sa paghatag sa iyang balaod sa Israel, klarong gipahayag sa Diyos 

ang kinahanglanon nga siya lamang ang pagasimbahon, ug nga walay mga 
idolo nga hinimo sa tawo nga pagahimoon o pagasimbahon nga larawan, ni 
sa bisan unsa nga dagway sa bisan unsa nga butang nga atua sa ibabaw sa 
langit, kun sa ilalum sa yuta, kun sa tubig sa ilalum sa yuta: Dili mo iyukbo 
ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila; kay ako mao si Jehova 
nga imong Diyos.”- Exodo 20:3-5 

 
SANGLA-USA KA PAGHULAGWAY 

Ang laing matang sa kahugaw sa panahon sa Daang Testamento mao ang 
hampak sa sangla. Giisip kini nga seryoso kaayo nga ang usa sa mga pari sa 
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 Israel ang kinahanglan nga mousisa ug mohiling sa tawo kon aduna ba niini. 
Human mahimo ang pipila ka mga pamaagi, kon matino sa pari  nga kini 
adunay sangla, ipahibalo niya kini sa publiko, tungod kay kini manakod 
kaayo: “Siya sanlahon, mahugaw siya: ang pari magapahayag kaniya nga 
mahugaw.” - Lev. 13:44 

 
Ang sangla gigamit sa Bibliya isip hulagway sa sala. Diyutay ra ang 

mahimo sa pari sa Israel mahitungod sa sanla, gawas sa paghukom ug 
ihimulag ang sanlahon gikan sa ubang mga tawo. Ang sanlahon mismo 
gisugo sa pagpahibalo sa iyang mahugaw nga kondisyon sa bisan kinsa nga 
mahimong duol kaniya, aron dili kini matakdan. Sa ulahi lamang, diin natala 
ang pipila ka mga milagrosong pagpang-ayo sa mga adunay sanla, diin 
nagsugod kita nga makakita kung giunsa nga ang paghinlo ang sanlahon usa 
ka hulagway sa paglimpyo sa makasasala nga tawo. 

 
PAGPADALISAY 

Pipila ka mga lagda ang gihimo sa Daang Tugon mahitungod sa limpyo 
kontra sa mahugaw nga mga kondisyon. Ang kahugawan mahimong mapasa 
ngadto sa uban, kasagaran pinaagi lamang sa paghikap. Ang kahinlo, bisan pa 
niana, dili ikahatag ngadto sa uban sa ingon nga paagi. Dili mahimo alang sa 
usa ka tawo nga limpyo ang pagbutang sa iyang mga kamot sa mahugaw ug 
pag-ayo kanila. Hinunoa, gikinahanglan ang mga seremonyas sa paghinlo. 
Kasagaran kini naglakip sa tulo ka mga butang: ang paghulat sa  panahon sa 
usa ka gidugayon, usa ka tigpanghinlo, ug usa ka sakripisyo o paghalad. 

 
Ang Adlaw sa Pagtabon-sa-Sala, usa sa tinuig nga mga fiesta sa Israel, 

gihatag sa Diyos ingon nga usa ka paagi sa pagpahayag sa usa ka espesyal 
nga matang sa paghinlo. Usa kadto ka tinuig nga paghinlo gikan sa ilang 
nasudnong kasal-anan. Sa niini nga seremonyas, ang sakripisyo sa usa ka 
torong baka ug usa ka kanding nahitabo, ug ang dugo gigamit isip nga 
simbolo sa paglimpyo. Ang mga detalye niini nga seremonyas gitala sa 
basahon sa Levitico, kapitulo 16. “Niadtong adlawa ang pari maghimog 
pagtabon-sa-sala alang kaninyo, aron limpyohan kamo, aron kamo mahinlo 
gikan sa tanan ninyong kasal-anan sa atubangan sa Ginoo.” – bersikulo 30 

 
Isip kabahin sa Adlaw sa Pagtabon-sa-Sala, makaikag nga matikdan kung 

giunsa pag-atiman ang laing mananap nga gitawag nga “gitagana nga 
kanding,” o “buhing kanding.”  “Ug igabutang ni Aaron ang duruha ka kamot 
niya sa ibabaw sa ulo sa kanding nga buhi, ug igasugid niya sa ibabaw niini 
ang tanan nga kasal-anan sa mga anak sa Israel, ug ang tanan nila nga mga 
paglapas, bisan pa ang tanan nila nga mga sala, kini igabutang niya sa ibabaw 
sa ulo sa kanding. ... Ug ang kanding magdala diha kaniya sa tanan nilang 
kasal-anan ngadto sa usa ka yuta nga wala gipuy-an.”- bersikulo 8,21,22 
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Dili lamang kini ang panahon nga gisugo sa Diyos ang Israel sa paggamit 

sa usa ka buhing mananap aron simbolikanhong ipakita ang pagkuha sa 
kahugaw. Diha sa ordinansa alang sa paglimpyo sa balay nga sanlahon, 
human sa pagkuha sa duha ka langgam, ug pagpatay sa usa niini, ang pari 
gisugo nga “buhian ang langgam nga buhi gikan sa syudad ngadto sa 
kapatagan, ug himoa ang pagtabon sa sala alang sa balay: ug kini mahimong 
limpyo.”- Lev. 14:49-53 

 
KATUYOAN NIINI NGA MGA INSTRUKSYON 

Bisag tood nga gihatag sa Diyos kining tanan nga nagkalainlain nga mga 
lagda ug mga regulasyon sa mga anak sa Israel, wala'y bisan unsa nga 
makapugong sa katawhan sa pagbuhat sa pinalahi. Gani, ang  ilang mga 
silingan ang kasagaran nga nagbuhat sa tanan nga gisulti sa Diyos sa mga 
Judio aron dili buhaton. Kini ang naghatag sa Israel daghang mga problema, 
tungod kay sila kanunay nga nagtan-aw sa ilang mga silingan, ug misunod sa 
ilang mga pamaagi, kay sa pagsunod sa mga panudlo sa Ginoo. 

 
Ang Diyos nagbalik-balik pagpasidaan sa Israel batok sa maong 

pagkasalingkapaw. “Busa pagabantayan ninyo ang tanan ko nga kabalaoran 
ug ang akong mga tulomanon, ug buhaton ninyo sila; aron ang yuta nga 
akong pagada-an kaninyo diin kamo mopuyo, dili magasuka kaninyo. Ug dili 
kamo maglakaw sa mga ginabatasan sa mga tawo nga gisalikway ko gikan sa 
inyong atubangan: kay ilang gibuhat kining tanan nga mga butang, ug tungod 
niini ako nasilag kanila. ... Ako mao ang Ginoo nga imong Diyos, nga 
nagpahilayo kanimo gikan sa ubang mga tawo. ... Ug mahimo kang balaan 
alang kanako: kay ako si Jehova balaan.”- Lev. 20:22-24,26 

 
Tin-aw kaayo ang mensahe. Kinahanglan nga masabtan sa mga Israelita 

nga sila lahi. Ilhon nila ang panginahanglan nga mosunod sa Diyos. Sa diha 
nga, isip tagsa-tagsa, gibuhat nila ang sayup, adunay mga piho nga mga 
butang nga kinahanglan nilang buhaton aron malimpyohan. Kon dili nila kini 
buhaton, sila pagalaglagon gikan sa uban nga nasud. Kung, isip usa ka nasod, 
ang Israel nahugawan ug wala nagbuhat sa bisan unsa mahitungod niini, ang 
Diyos motalikod sa iyang nawong gikan kanila. Dili sila balaan sa iyang 
panan-aw. 

 
DIHA SA BAG-ONG TUGON 

Giklaro ni Apostol Pablo nga ang tanang mga ordinansa nga gihatag sa 
Diyos sa Israel usa ka hulagway sa usa ka butang nga labi ka dako. Diha 
kanila, si Pablo miingon, “Makita nato ang usa ka hulagway sa karon nga 
panahon, diin ang mga gasa ug sakripisyo gihalad apan dili mahimo sa 
paghinlo sa ... magsisimba. Ang mga seremonyas adunay kalabutan sa 
pagkaon ug ilimnon, nagkalainlain nga paghugas ug mga kalagdaan alang sa 
paggawi sa lawas, ug gitumong lamang nga mahimong balido hangtud nga 
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ang panahon moabut sa diha nga si Cristo kinahanglan nga magtukod sa 
kamatuoran. ... Ug kong ang dugo sa mga torong baka, ug ang mga kanding, 
ug ang mga abo sa usa ka nating carnero nga baye, pagakuhaon ug 
pagasunogon sa sacerdote ang salapi sa halad-tungod-sa-sala; mga kalag 
gikan sa mga buhat sa kamatayon, aron ikaw magaalagad sa buhi nga 
Diyos!”- Heb. 9:9,10,13,14,   

 
Sa ubang dapit sa Bag-ong Testamento giingnan kita: “Wala ba kamo 

mahibalo nga ang dili matarung dili makapanunod sa gingharian sa Diyos? 
Ayaw pagpalimbong; ni ang mga makihilawason, bisan ang mga magsisimba 
sa diosdios, bisan ang mga mananapaw, bisan ang mga bayot, o mga 
kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga kawatan 
makapanunod sa gingharian sa Diyos. Ug mao ang uban kaninyo. Apan 
nahugasan ka na, gibalaan ka, gimatarong ka sa ngalan ni Ginoong Jesu-
Cristo ug sa Espiritu sa Diyos.”(I Corinto 6: 9-11, Revised Standard Version) 
Sa pag-usisa sa mga sala nga gilista dinhi, atong makita ang matag usa 
gitukod diha sa mga kahuyang nga mipabor sa kaugalingon, o nagtinguha sa 
pagpahimuot o pagpahimulos sa atong napukan nga unod. 

 
Ang pagtawag sa gahum sa Diyos aron sa paglig-on kanato pinaagi sa dugo 

ni Jesus usa ka kinahanglan aron kita malimpyo gikan sa sala. Apan kon 
maghunahuna kita sa usa ka pamaagi aron mapahimuslan ang grasya ug 
kaluoy sa Diyos, bisan pa nga nagpatuyang sa sala, naglaum nga 
mapamatarong “diha” sa sala, imbes “gikan” sa sala, atong gilimbongan 
atong kaugalingon. Hinoon, ang mga sentimento sa atong mga kasingkasing, 
ug ang atong mga buhat sa kinatibuk-ang  taman sa  mahimo,  kinahanglan 
nga kanunay  nga magsupak sa dili matarung ug sa sala. 

 
Subay niining maong mga linya, si Pablo nagsulat: “Mahimong mga 

tigsundog sa Diyos, ingon nga mga anak nga hinigugma. Ug lakaw diha sa 
gugma. ... Apan ang imoralidad ug ang tanan nga kahugawan o 
pagkamaibugon kinahanglan dili gayud hatagan og ngalan diha kaninyo, 
ingon nga angay sa mga santos. Himoa nga walay kahugaw, ni dili 
maalamon nga sulti, ni levity, nga dili angay; apan himoa nga adunay 
pagpasalamat. Tinoa kini, nga walay imoral o mahugaw nga tawo, o usa nga 
masinahon (nga mao, usa ka tigsimbag idolo), adunay bisan unsang 
panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Diyos. ... Kay kaniadto kangitngit, 
apan karon ikaw kahayag sa Ginoo; maglakaw ingong mga anak sa 
kahayag.”- Efe. 5:1-5,8  

 
GIHINLOAN NGA IGLESYA 

Mahitungod sa pagtawag ug pag-uswag sa iglesia niining Panahon sa 
Ebanghelyo, ang apostol nag-ingon: “Gihigugma ni Cristo ang iglesia ug 
gitugyan ang iyang kaugalingon alang kaniya, aron iyang balaanon siya, nga 



 24 

 
gihinloan siya pinaagi sa paghugas sa tubig pinaagi sa pulong, nga ang 
iglesia mahimong ipresentar sa atubangan kaniya sa himaya, walay buling o 
kunot o bisan unsa nga butang, aron siya mahimong balaan ug walay lama.”- 
Efe. 5: 25-27 

 
Kini nga mga bersikulo nagpakita sa usa ka pulong nga hulagway kung 

giunsa ang iglesia mahimong, ug magpabilin, limpyo sa panan-aw sa Diyos. 
Gitugyan ni Cristo ang iyang hingpit nga tawhanong kinabuhi, nga pinaagi sa 
iyang dugo mahimo kitang malimpyohan gikan sa sala ni Adan ug giluwas 
gikan sa sala ug kamatayon. Uban niini, ang makapabalaan nga impluwensya 
nga may kalabutan sa adlaw-adlaw nga “paghugas sa tubig sa pulong,” 
nagpadayon sa paghinlo ug pagpadalisay sa atong mga kasingkasing, kon 
kita tukmang nagagamit sa mga panudlo ug mga prinsipyo nga gilatid sa 
Kasulatan. 

  
KINAHANGLAN NGA MABAG-O 

Angay nga hinumdoman nga ang paghinlo sa iglesia dili usa ka pagpa-
ehersisyo. Kon ang tanan nga buluhaton iya sa Diyos, nan kini ang iyang 
kapakyasan kon adunay bisan kinsa nga wala makahimo sa ilang pagtawag 
ug pagpili nga masegurado. Samtang ginatan-aw nato ang mga kasinatian sa 
Israel, ang Diyos sa walay duhaduha wala mapakyas kanila. Wala nila makab
-ot ang gipangita nila, apan dili kini sayop sa Diyos. Hinunoa, sila kanunay 
nahulog ngadto sa kahugawan ug gamay lang ang ilang gihimo alang niini. 
Ang pagkapakyas sa Israel sa pagbag-o sa ilang mga dalan nagsilbi nga usa 
ka pasidaan alang kanato. 

 
Giklaro ni Apostol Pablo ang panginahanglan nga kita mag-usab. “Busa, 

nangaliyupo ako kaninyo, mga kaigsoonan, tungod sa mga kalooy sa Dioys, 
sa pagpresentar sa tanan ninyo nga mga katakos ngadto Kaniya ingon nga 
usa ka buhi ug balaan nga sakripisyo nga madawat Kaniya. ... Ayaw 
pagsunod sa mga kustombre sa karon nga panahon, apan mag-usab pinaagi 
sa tibuok nga pagbag-o sa imong mga hunahuna, aron ikaw makakat-on 
pinaagi sa pagsinati sa kabubut-on sa Dios-kana nga kabubut-on nga maayo 
ug matahum ug hingpit.”---Roma 12: 1,2, 

 
Ang Kristohanong pagsakripisyo dili usa nga naghalad sa usa ka literal nga 

patay nga mananap sa usa ka halaran. Atong itanyag ang atong kaugalingon 
isip usa ka “buhi nga sakripisyo.” Dugang pa niana, adunay panginahanglan 
alang sa kausaban sa sulod, pagbag-o ug pag-usab sa atong kasingkasing ug 
hunahuna. Tungod sa atong unodnong pagkadili hingpit, kanunay kita nga 
nakigbisog, bisan sa atong mga paningkamot. Ang mga butang nga angay 
natong buhaton, usahay dili nato buhaton, ug kadtong mga butang nga dili 
nato buhaton, usahay atong buhaton. (Roma 7:15) Sama sa karaang mga 
Israelinhon, kanunay kitang nakahimamat sa “patay nga mga lawas” ug 
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nahimong mahugaw. 

 
Ang tukma nga dalan nga sundon niining mga panahona mao ang 

pagpangita sa pasaylo sa atong mga sala ug mga kakulangan. Si Apostol Juan 
nagtudlo kanato: “Kung atong dawaton nga nakasala kita, atong makita ang 
Dios nga kasaligan ug matul-id gayud-gipasaylo niya ang atong mga sala ug 
naghimo kanato nga hingpit nga limpyo gikan sa tanan nga dautan. ... 
Hinumdomi nga ang atong manlalaban atubangan sa Amahan mao si Hesu 
Kristo nga matarung, ang usa nga naghimo sa personal nga pagtubos alang sa 
atong mga sala (ug alang usab sa uban sa kalibutan). Sa panahon lamang nga 
atong gisunod ang mga balaod sa Diyos nga kita mahimong sigurado nga kita 
tinuod nga nakaila kaniya. Ang tawo kinsa nangangkon nga nakaila sa Diyos 
apan wala mosunod sa iyang mga balaod dili lamang usa ka bakakon apan 
nagpuyo nga malinglahon sa kaugalingon. Kon ang usa ka tawo makakat-on 
sa pagtuman sa mga balaod sa Diyos labaw nga tinuod ug hingpit ang iyang 
pagpahayag sa iyang gugma alang kaniya.”(I John 1: 9; 2: 1-5) Ang atong 
tibuok kinabuhi nga tumong mao ang pagsunod sa mga sugo sa Diyos, sa 
pagsunod sa mga prinsipyo sa kamatuoran sa atong adlaw-adlaw nga 
kinabuhi.  
 
PAGPABILIN SA ATONG MGA KASINGKASING NGA LIMPYO 

Ang mga Judio gitudloan sa balaod nga adunay pipila ka mahugaw nga mga 
butang nga dili gayud mosulod sa ilang mga baba. Apan, gisugo ni Jesus ang 
iyang mga tinun-an, nga nag-ingon, “Walay bisan unsa gawas sa usa ka tawo 
nga mosulod kaniya nga makapahugaw kaniya; kondili ang mga butang nga 
nagagula gikan sa sulod sa tawo nga nagapahugaw sa tawo.”(Marcos 7:15, 
Weymouth) Kini nga pagtulon-an klaro kaayo sa mga tinun-an nga sila 
nagtuo nga kini usa ka sambingay, mao nga sila mihangyo kang Jesus sa 
pagpatin-aw sa kahulogan niini . 

 
Gipasabot  ni Jesus sa pag-ingon, “Ang bisan unsa nga mosulod sa usa ka 

tawo gikan sa gawas dili makahimo kaniya nga mahugaw, tungod kay wala 
kini mosulod sa iyang kasingkasing, kondili ngadto sa iyang tiyan, ug 
gipahilayo gikan kaniya. ... Unsay naggikan sa usa ka tawo ... nga kini 
nakapahugaw kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasingkasing sa tawo, 
nagagula ang mga dautang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, 
panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa 
dungog, pagkamapahitas-on, biniyaan sa tanang mga butang. tawo nga 
mahugaw.”- bersikulo 18-23, 

 
Ang tin-aw nga pagtulon-an alang kanato mao ang panginahanglan nga 

magbantay mahitungod sa mga motibo ug mga katuyoan sa atong 
kasingkasing. Mao kana ang mga butang nga makapahugaw kanato, kung dili 
kini putli. Ang Kasulatan naghatag kanato og maalamon nga panudlo 
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mahitungod niini: “Hupti ang imong kasingkasing uban sa tibook nga 
kakugi; kay gikan niini mao ang mga isyu sa kinabuhi.”- Panultihon 4:23 
USA KA BALAANGG TEMPLO SA DIYOS 

Sa iyang unang sulat sa mga kaigsoonan sa Corinto, si Pablo nagsulat: 
“Wala ba kamo masayud nga kamo templo sa Diyos, ug ang Espiritu sa 
Diyos nagapuyo diha kaninyo? ... kay ang templo sa Dios balaan, nga mao 
ang templo.” (I Corinto 3:16,17) Kining mga pulonga nagpatalinghug balik 
sa kasugoan nga gihatag sa mga Israelita, ug gisubli kini sa daghang mga 
higayon: “Sulti ngadto ang tibook nga katilingban sa mga anak sa Israel, ug 
ipamulong mo kanila: Kamo mahimong balaan; kay ako, nga si Jehova nga 
inyong Diyos, balaan man.” Levitico 19:2 

 
Si Pablo, sa dihang nagpahinumdom kanato sa “grasya sa Diyos nga 

nagdala sa kaluwasan,” nag-ingon nga ang dako nga pabor gikan sa 
Langitnong Amahan kinahanglan magtudlo kanato nga, “nga nagalimod sa 
pagkadili diosnon ug sa kalibutanong mga kaibug, kita kinahanglan nga 
magpuyo sa maugdang, sa matarung, ug sa diosnon, niining kalibutan karon; 
Nga nagapaabut sa bulahan nga paglaum, ug sa pagpadayag sa himaya sa 
atong dakung Diyos ug Manluluwas, nga si Jesucristo; Kinsa mihatag sa 
iyang kaugalingon alang kanato, aron kita iyang matubos gikan sa tanan nga 
kadautan, ug magputli alang sa iyang kaugalingon sa usa pinili nga 
katawohan, nga madasigon sa maayo nga mga buhat.”- Tito 2:11-14 

 
Ang Diyos, pinaagi ni Propeta Malaquias, naghatag ug usa ka makapaikag 

nga hulagway nga naghulagway sa paghinlo sa iyang simbolikong templo, 
ang iglesya sa Panahon sa Ebanghelyo. “Ang Ginoo, nga inyong gipangita, 
sa kalit moabut sa iyang templo, ... ania karon, siya moanhi, nagaingon si 
Jehova sa mga panon.” Unya ang paghinlo nga buhat gihulagway. “Iyang 
lunsayon ang mga anak ni Levi, ug lunsayon sila ingon sa bulawan ug pilak, 
aron sila maghalad ngadto sa Ginoo ug usa ka halad sa pagkamatarung.” - 
Mal. 3:1,3 

 
Ang pulong “paglimpyo” adunay samang kahulogan nga limpyo o 

paghinlo, nga gigamit sa daghang mga Kasulatan nga gikutlo sa sinugdanan 
niini nga artikulo. Ang “mga anak ni Levi,” nga sa Israel walay kabilin sa 
yuta, nga nagrepresentar sa mga panahon sa Ebanghelyo nga gitawag gikan 
sa kangitngit sa kalibutan ngadto sa kahibulongang kahayag sa kamatuoran. 
(I Pedro 2:9) Sila mibiya sa ilang yutan-on nga kabilin ug nangita sa 
gingharian sa langit. Hinoon, aron kini mahuman, kinahanglan sila 
limpyohan, hinloan, ug maputli, aron sila mamahimong mga sudlanan nga 
bililhon nga bulawan ug pilak, ug maghalad ngadto sa Diyos “usa ka halad 
sa pagkamatarung.” Kon kita mapainubsanon nga mapinasakupon sa 
pagputli sa buluhaton sa Ginoo, kita adunay saad nga kita mamahimong 
“sudlanan alang sa pagtahud, pagkabalaan, ug pagtagbo alang sa paggamit sa 
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agalon, ug andam alang sa matag maayo nga buhat.” - II Timoteo 2:21 
ANG GRASYA SA DIYOS 

Ang kahibulongan nga grasya sa Dios mihikap kanato. Iyang gihinloan kita 
gikan sa kung unsa kita ug naghimo kanato nga bag-o ---usa ka Bag-ong 
Paglalang. Gikutlo nato ang mosunod nga tudling: “Ang mga luha ug kagul-
anan ug mga panagsangka sa panagbangi batok sa kalibutan, sa unod, ug sa 
yawa kinahanglan kaayo sa karon nga panahon; ug dili kita maglaum ni 
magpaabut nga makoronahan ingon nga mga mananaog nga dili makaagi sa 
ingon nga mga kasinatian. Sa gubat nakakat-on kita nga dili maghunahuna sa 
atong kaugalingon nga labaw pa kaayo kay sa angay natong hunahunaon; 
kita nasayud sa atong kaugalingon nga mga kahuyang ug mga pagkadili 
hingpit ug sa atong panginahanglan sa paglakaw nga suod uban sa Ginoo, 
kon kita mopugong sa atong mga saput nga walay buling gikan sa kalibutan. 
Nahibal-an usab nato ang pagsalig sa iyang grasya, ug nga 'ang atong katakus 
gikan sa Dios.' Atong nasayran nga 'mas labaw siya nga anaa sa atong bahin 
kay sa tanan nga batok kanato.' Atong nahibal-an nga ang kadaugan nga 
makadaug sa kalibutan dili ang kalig-on ug pagkahingpit sa atong unod, ni 
ang lig-on nga pagsusi sa atong mga hunahuna, apan ang naulahi nakatabang 
ug nakapalig-on kaniya nga nagpasalig kanato nga ang iyang kusog 
mahingpit sa atong kahuyang.”- Songs in the Night, Enero 10 

 
Ang paghinlo sa espirituhanon nga templo mao lamang ang pagsugod sa 

buhat sa atong Ginoo ug Ulo, si Kristo Jesus. Sa dili madugay, sa gingharian 
sa Diyos pagatukuron dinhi sa yuta, ang kalibutan sa katawhan moagi sa 
susama nga proseso sa pagputli. Niini atong mabasa: “Ang usa ka dakong 
dalan didto, ug usa ka agianan, ug kini pagatawgon Ang dalan sa 
pagkabalaan; ang mahugaw dili moagi niana; apan kini mahitabo alang 
kanila: ang mga nagapanaw nga mga tawo, bisan ang mga buangbuang, dili 
masayop niini.” (Isaias 35:8) Ang mahugaw dili “molabay”sa dalan sa 
pagkabalaan tungod kay sila malimpyohan samtang sila maglakaw diha niini, 
ug samtang naghatag sila ug pagtuman sa kasingkasing sa dakong buhat nga 
gihimo alang kanila, ug alang sa ilang walay katapusang kaayohan.  

 
Atong hinumdoman nga kung wala ang pagkabalaan, nga nagkinahanglan 

sa paglimpyo, “walay tawo nga makakita sa Ginoo.” (Hebreohanon 12:14) 
Sa ingon, nahibal-an nato ang dakong importansya sa pagkalimpyo sa panan-
aw sa Diyos. Huptan nato nga lig-on ang atong pagtoo, ug magpadayon sa 
paghupot sa atong mga sinina nga walay “buling, kun kunot, o bisan unsa 
nga butang.” (Efeso 5:27) Sa pagbuhat niini, makadawat kita ug daghang 
pagsulod ngadto sa “walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug 
Manluluwas nga si Jesu-Cristo.”- II Pedro 1:11 
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Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo: 
 
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—labina 
ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa Panahon sa 
Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong Manluluwas sa kali-
butan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung mahuman na, ang pana-
langin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug makapaduol sila Kaniya. —I 
Cor. 3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29 
 
NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG 
PAGPASINAW 
sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon ni Kristo sa mga 
sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro niini nga ‘mga 
buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on ang tanan sa labaw nga 
Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug ang templo mapuno sa Iyang 
himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug sa tawo sa tibuok milenyo. —
Pinadayag 15:5-8 
 
NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN  
Nagsumikad sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, nakata-
gamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat alang sa tanan”, 
ug mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag sa matag-usa ka tawo nga 
niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 
2:5,6 
 
NGA ANG PAGLAUM SA IGLESYA 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.—1 
Juan 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 


