
   

Ang 

Banagbanag 

The Dawn in the Cebuano 

  Octobre  2018 



 2 

A ng tinood nga katuyoan sa pagbalik sa Ginoo mao ang pagtukod sa 
gingharian sa kalibutan nga magsiguro sa mga tawo sa kalinaw ug 

kahigayonan nga makatagamtam sa hingpit nga panglawas ug kinabuhing 
dayon. Sama sa unsa ang bag-ong gobyerno? Mahimo ba kini usa ka 
balaang impluwensya nga naglaglag sa yuta? Kini sa pagkatinuod mao ang 
ingon nga impluwensya, apan dugang pa kini adunay tino nga sistema sa 
gobyerno ug pagdumala. Si Kristo ang mahimong hari, ang dili makita nga 
magmamando, kansang posisyon sa maong gingharian matahum nga 
gihulagway ni Propeta Isaias sa atong pangbukas nga teksto. Ang iglesia 
makig-uban kang Cristo sa espirituhanon, o dili makita nga bahin sa 
gingharian. Kini, sa tibuok nga panuigon nga karon natapos na, matinud-
anon nga nagsunod sa iyang mga lakang, ug ang saad mao nga kung mag-
antus sila uban ni Kristo sila usab maghari uban kaniya.-II Tim. 2:12 
 
Ang mga saad sa Diyos ngadto sa matinud-anong mga sumosunod sa 
Agalon mao ang espirituhanon, o langitnon. Miingon si Jesus sa iyang 
mga tinun-an, “Kon ako moadto ug mag-andam og luna alang kaninyo, 
moanhi ako pag-usab, ug dawaton kamo sa akong kaugalingon; aron nga 
kung asa ako, atua usab kamo didto.”(Juan 14:3) Sa dili hustong pagsabot 
sa katuyoan niini nga mga saad, daghan ang naghunahuna nga katuyoan sa 
Diyos ang pagkuha sa kadaghanan sa mga pumoluyo sa yuta ngadto sa 
langit ingon nga nagatoo kang Kristo niining kinabuhia , ug nga kadtong 
tanan nga wala motuo mawala sa dayon. Apan, karon nakita nga sa pag-
andam sa mga sumosunod ni Jesus nga maghari uban ni Cristo sa milenyal 
nga gingharian, ang Dios nag-andam sa pagluwas ug pagpanalangin sa 
katawhan sa kinatibuk-an ug pagpasig-uli sa tanan nga andam ug 
masulundon sa hingpit nga tawhanong kinabuhi dinhi sa yuta. 
 

Octobre 2018       Ikaduhang Yugto 
 

Pagbalik sa Atong Ginoo 
Ang Gingharian ug Ang Iyang mga Panalangin 

“Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga 
lalake gihatag; ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga: ug ang iyang 
ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, Ama-
han nga walay Katapusan, Principe sa Pakigdait.Sa kauswagan sa iyang kagam-
hanan ug sa pakigdait walay katapusan, ibabaw sa trono ni David, ug sa ibabaw sa 
iyang gingharian, aron sa pagtukod niini, ug sa pagtuboy niini nga may justicia ug 
pagkamatarung sukad karon bisan hangtud sa walay katapusan. Ang kakugi ni 
Jehova sa mga panon maoy magahimo niini.”—Isaias 9:6,7 



 3 

Gipakita sa Kasulatan nga samtang si Cristo ug ang iyang iglesia, nga 
gibayaw ngadto sa langitnong himaya, mahimong dili makita nga mga 
magmamando sa kalibutan sa umaabot nga bag-ong katilingbanong 
kahusay, adunay makita sa kalibutan nga tawo, o makita nga mga 
representante niining langitnong gobyerno. Sama nga si Satanas, ang dili 
makita nga principe sa daotan nga kalibutan karon, nag-operate labi na 
pinaagi sa makita nga mga ahensya, mao nga si Kristo ug ang iyang mga 
tinuboy nga mga sumusunod nga gipanganak aron mabuhi ug maghari 
uban kaniya, makabaton og makita nga mga representante. 

 
Ang Bibliya nagsulti kanato kon kinsa kini. Gipasabut ni Jesus nga sa 

gingharian, ang mga tawo “gikan sa sidlakan, ug gikan sa kasadpan, ug 
gikan sa amihanan, ug gikan sa habagatan, ug magalingkod sa gingharian 
sa Dios” uban kang “Abraham, Isaac, Jacob, ug sa tanan nga mga 
propeta.”(Lucas 13: 28,29) Sa Salmo 45:16, ang mga sama niini nga klase 
gihulagway nga “mga amahan,” ug ang tagna nag-ingon nga sila 
mahimong  “mga anak” ni Kristo, ug mahimo nga “mga prinsipe sa tibuok 
kalibutan.” Kini nga klase magamit sa tanan nga mga takus sa nangagi 
nga mga panahon nga nabuhi sa wala pa ang unang pag-anhi ni Jesus. Sa 
Isaias 32:1 ang langitnon ug yutan-on nga mga yugto sa Mesiyanikong 
gingharian gipaila. Ang profesiya nag-ingon,  “Tan-awa, usa ka hari [si 
Jesus ug ang iyang iglesia] magahari sa pagkamatarung, ug ang mga 
prinsipe magamando sa paghukom.” 

 
POSIBLE UBAN SA DIYOS 

Dili dayon kita mohinapos nga ang pagtukod sa maong gingharian 
imposible. Kay ang takus nga mga alagad sa Dios sa nangaging mga 
katuigan aron mahimong makita nga bahin sa milenyal nga gingharian 
nagpasabot nga sila kinahanglan nga pagabanhawon gikan sa mga patay. 
Sobra ba kon magtoo nga ang Dios makahimo niini? Dili ba kini 
mahinungdanon sa Kristohanong pagtulun-an nga adunay pagkabanhaw 
sa mga patay? Sa pagkatinuod kon kita nagtan-aw sa Bibliya alang sa 
kasulbaran sa mga suliran sa kalibutan, kita kinahanglan nga andam nga 
magtuo nga ang Diyos makahimo sa tanan nga iyang gisaad nga buhaton, 
ug siya nagsaad nga ipasig-uli ang iyang mga sulugoon kaniadto sa 
kinabuhi nga gihubit diha sa Bibliya ingon nga usa ka “mas maayong 
pagkabanhaw.” - Heb. 11:35 

 
Ang pagkabanhaw sa mga Karaan nga mga Takus gihulat alang sa 

pagkompleto sa iglesia nga grupo, nga naglangkob sa matinud-anong mga 
sumusunod sa Agalon. Gipatin-aw ni Pablo nga kining mga matinud-anon 
sa kanhi dili “mahingpit” –mapahig-uli sa pagkahingpit sa kinabuhi isip 
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mga tawo- “kon wala” ang iglesia mabanhaw pag-usab. (Hebreo 11:40) 
Mahitungod sa matinud-anon nga mga sumosunod ni Jesus nga gibanhaw 
ngadto sa espirituhanong kinabuhi uban kaniya, sa pagkatinuod kita 
kinahanglan dili maglisud sa pagtoo niini. Kadaghanan sa mga 
Kristohanon nagtuo sa usa ka espirituhanon nga paglungtad human sa 
kamatayon ug nga ang mga nanag-iya niini dili makita sa tawhanong mga 
mata. 

 
Bisan pa, ang uban sayop nga nagtuo nga ang espirituhanon nga 

pagpakabuhi nga gihulagway diha sa Bibliya nahimong natural nga 
paglugway sa karon nga  kinabuhi. Sa kasukwahi, giingnan kita, “Ang 
suhol sa sala mao ang kamatayon,” ug “ang mga patay walay nahibaloan 
bisan unsa.” (Roma 6:23; Eccl 9:5) Ang Bibliya nagtudlo nga ang 
paglaum sa kinabuhi human sa kamatayon alang sa  iglesia ug ang 
kalibutan nagdepende sa usa ka pagkabanhaw sa mga patay. (I Corinto 
15:13-23) Gipunting usab sa Kasulatan nga sa pagkabanhaw ang uban 
gihatagan og espirituhanong mga lawas. (bersos 38-44) Sa ingon gibayaw 
si Kristo, ug mao usab ang iyang matinud-anong mga sumusunod. Kini 
nga mga gamhanang espirituhanong mga binuhat ug ang ilang tawhanong 
mga representante, ang mga Karaan nga mga Takus, mogamit sa 
matarung nga awtoridad ibabaw sa katawhan sa tibuok nga usa ka libo ka 
tuig sa Mesiyanikong gingharian. 

 
Niana nga gingharian atong mabasa, “Ang kasugoan mogula gikan sa 

Sion, ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem.” (Mic 4:2) Dinhi ang 
langitnong hugna sa gingharian gisimbolo nga “Sion.” Sa karaang Israel, 
ang literal nga Bukid sa Zion gitumong ingon nga nagrepresentar sa 
awtoridad sa Dios ibabaw sa iyang piniling katawhan. Sa Pinadayag 14:1, 
ang matinud-anon nga mga sumusunod ni Jesus, ang Kordero, gihulagway 
nga kauban niya sa Bukid sa Sion. Busa, ang Sion usa ka haom nga 
simbolo sa espirituhanong pagmando sa Mesiyanikong gingharian. 

 
Samtang ang balaod sa Mesiyanikong gingharian “mogawas sa Sion,” 

ang “pulong sa Ginoo” magagikan sa Jerusalem, si Miqueas nagpahayag. 
Sa diha nga si Jesus miingon nga sa gingharian ang mga katawhan 
“molingkod” uban sa Karaang mga Takus, ang hunahuna mao nga ang 
mga estudyante naglingkod sa tiilan sa ilang mga magtutudlo, o mga 
agalon. Kini nga mga magtutudlo makigsulti sa “pulong sa Ginoo” sa 
ilang pagdawat niini gikan sa hataas nga Sion nga klase. Kini dayag nga 
ang gipasabot sa pulong sa Ginoo nga naggikan sa Jerusalem. Busa, 
nagtuo kita nga posible nga ang makita nga yugto sa Mesiyanikong 
gingharian adunay punoang buhatan sa karaang siyudad sa Jerusalem. 
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BAG-ONG MGA LANGIT UG YUTA 
Ang duha ka hugna sa umaabot nga gingharian gihulagway usab sa mga 

panagna sa Biblia ingon nga “bag-ong mga langit ug bag-ong yuta.” 
Pinaagi ni Propeta Isaias ang Dios miingon, “Tan-awa, Ako naglalang bag
-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. ... Magkalipay kamo ug 
managmaya sa walay katapusan tungod nianang mga butang nga gibuhat 
ko; kay, ania karon, gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya, ug ang 
iyang mga pumoluyo nga usa ka kalipay. Ug ako magamaya diha sa 
Jerusalem, ug magakalipay diha sa akong katawohan; ug dili na 
pagahidunggan diha kaniya ang tingog sa pagbakho ug ang tingog sa 
paghilak. Wala na unyay masuso sukad pa sa mga adlaw, ni usa ka 
tigulang nga tawo nga wala makapuno sa iyang mga adlaw.”- Isa. 65:17-
20 

 
Sa panan-awon nakita ni Apostol Juan ang katumanan niining 

kahibulongang tagna. Ang “Jerusalem” nga gipaila sa tagna ni Isaias uban 
sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nakita ni Juan nga usa ka hataas 
nga klase sa iglesia, gihulagway nga “usa ka pangasaw-onon nga 
gidayandayanan alang sa iyang bana,” ug “pangasaw-onon, asawa sa 
Cordero.” Pinadayag 21:2,9,10) Ang kanhi nga langit ug yuta, simbolo sa 
kahusay sa kalibutan ni Satanas, nakita nga mahanaw, ug unya “usa ka 
bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta” makita, simbolo sa langitnon ug 
yutan-on nga mga hugna sa Mesiyanikong gingharian.-bersikulo 1 

 
 Uban sa paglihok sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, ug ang “bag-ong 

Jerusalem” natukod, ang pag-uyon sa Diyos ipadayag ngadto sa katawhan 
pinaagi niining kahikayan sa panggamhanan. Ang resulta mao nga “wala 
nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni kasakit pa: kay ang unang mga 
butang nangagi na.” - bersikulo 3,4 

 
Ang mga simbolo sa Bibliya makanunayon ug maangayon. Ang literal 

nga mga langit ug yuta adunay usa ka relasyon sa usa'g usa nga 
naghulagway sa paglihok sa espirituhanon ug yutan-on nga mga hugna sa 
gingharian. Pananglitan, ang kalangitan nagpugong sa pagtaob sa yuta, 
kahimtang sa atmospera, ug mga panahon. Sa susama, ang mga kahikayan 
sa bag-ong mando sa yuta mahimong ilalum sa direkta nga impluwensya 
ug kontrol sa langitnong hugna sa maong gobyerno. 

 
Tinuod usab kini sa simbolo karon sa mga langit ug yuta. Ang mga 

kalihokan sa mga tawo sa kanunay labaw pa sa ubos sa impluwensya sa 
mga gahum diin si Satanas mao ang prinsipe. (Efeso 2:2) Kini kanunay 
nga gigamit sa ilang impluwensya pinaagi sa mga bakak nga relihiyosong 
mga sistema. Sa pagkatinuod, kini mao ang kanunay nga pinaagi sa 
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relihiyoso nga mga emosyon sa mga tawo nga si Satanas naghupot sa 
pagkontrol sa kalibutan. Latas sa kasiglohan, ang nagkalainlain nga 
gitawag nga mga relihiyon mao ang pagkonektar tali sa “dios sa 
kalibutan” ug sa sosyal ug sa gobyerno nga mga kalihokan sa katawhan. 
Daghang mga gubat  daghan nga paglutos ang nahitabo, sa ngalan sa 
relihiyon. 

 
Si Apostol Pedro, ang pagsulat sa mga panghitabo nga mahitabo ingon 

nga resulta sa pagbalik ni Kristo, nagsulti kanato nga “ang mga langit ug 
ang yuta, nga karon, ... ginatipigan, gitagana alang sa kalayo batok sa 
adlaw sa paghukom.” (II Pedro 3:7) Una pa niini nga tagna si Pedro 
naghisgot sa kalangitan ug yuta nga sa wala pa ang Lunop nga milabay. 
(bersos 5,6) Sa ingon nahibalo kita nga wala siya nagatumong sa literal 
nga mga langit ug yuta, kay kini wala pa mamatay, ug dili gayud. Ang 
Bibliya nag-ingon nga “ang yuta magpabilin hangtod sa kahangtoran” ug 
nga ang Diyos “wala maglalang niini nga akawang,” apan “nag-umol niini 
aron puy-an.” - Eccles. 1:4; Isa. 45:18 

 
Diha sa panagna ni Pedro, sa pagsulti pag-usab sa kalaglagan sa dautan 

nga kahikayan ni Satanas, siya nag-ingon nga kita kinahanglan nga 
“magapangita ug magadali sa pag-anhi sa adlaw sa Diyos, diin ang 
kalangitan nga nagadilaab sa kalayo matunaw, ug ang mga elemento 
matunaw uban sa init nga kalayo.” Ug siya mipuno “Apan bisan pa, kita, 
sumala sa iyang saad, pangitaa ang bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong 
yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarung.” (II Pedro 3:12,13) Kini nga 
umaabot nga “bag-ong mga langit ug bag-ong yuta” pagatukuron agi 
katumanan sa mga saad sa Diyos. Sa diha nga mahuman ang buhat niining 
bag-ong gingharian, ug si Satanas ug ang tinuyong dili masulundon 
pagalaglagon, nan mahinabo ang saad nga “wala nay 
kamatayon.” (Pinadayag 21:4) Kini usa ka mahimayaong panglantaw ug 
mao ang katapusan nga resulta sa pagbalik sa Ginoo-ang iyang ikaduha 
nga presensya mahitungod sa mga kalihokan sa yuta. 

 
ANG DALAN SA KINABUHI 
Diha sa Pinadayag 22: 1-3, kita gipresentar sa laing makahuluganong 

simbolo sa Mesiyanikong gingharian ug sa mga panalangin nga, pinaagi 
sa mapuslanon nga pagmando niini, modagayday ngadto sa katawhan. Si 
Juan nagsulat, "Iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig 
sa kinabuhi, matin-aw sama sa kristal, nga naggikan sa trono sa Dios ug sa 
Kordero." Dinhi ang gingharian simbolo gihulagway nga "ang trono sa 
Dios ug sa Kordero." Ang Cordero nagsimbolo sa halad nga bahin sa 
ministeryo ni Jesus, ug ang kamatuoran nga iyang gihalad ang iyang unod 
alang sa kinabuhi sa kalibutan sa katawhan. Mao kini ang sakripisyo, nga 
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naghatag sa matubsanong dugo sa Kordero, nga naghatag sa mga 
panalangin nga gisimbolo sa "suba sa tubig sa kinabuhi." 

 
ANG SUBA SA KINABUHI 

Diha sa Pinadayag 22:1-3, kita gipresentar sa laing makahuluganong 
simbolo sa Mesiyanikong gingharian ug sa mga panalangin nga, pinaagi 
sa mapuslanon nga pagmando niini, modagayday ngadto sa katawhan. Si 
Juan nagsulat, “Iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa 
tubig sa kinabuhi, matin-aw sama sa kristal, nga naggikan sa trono sa 
Diyos ug sa Kordero.” Dinhi ang gingharian simbolikanhong gihulagway 
nga “ang trono sa Diyos ug sa Kordero.” Ang Kordero nagsimbolo sa 
halad nga bahin sa ministeryo ni Jesus, ug ang kamatuoran nga iyang 
gihalad ang iyang unod alang sa kinabuhi sa kalibutan sa katawhan. Mao 
kini ang sakripisyo, nga naghatag sa matubsanong dugo sa Kordero, nga 
naghatag sa mga panalangin nga gisimbolohan sa “suba sa tubig sa 
kinabuhi.” 

 
Sa panan-awon, nakita ni Juan ang “kahoy sa kinabuhi” nga nagtubo sa 

suba, nga nagdala sa napulog duha ka matang sa bunga, ug nagapamunga 
matag bulan. Kini usa ka makahuluganon nga simbolo sa kamatuoran nga 
pinaagi sa duha ka hugna sa kahimsog sa gingharian ug kinabuhi 
igahatag alang sa tanan nga andam ug masulundon sa katawhan. Si Juan 
dugang misulat nga ang mga dahon sa simbolo nga kahoy sa kinabuhi 
“alang sa kaayohan sa mga nasud.” Pagkadako  sa panginahanglan sa 
pagpang-ayo sa katawohan sa tanang kanasuran karon. Nagakalipay kita 
nga ang mahigugmaon nga Diyos sa langit, pinaagi sa nahibalik nga 
Kristo, naghimo sa maong makahuluganon nga tagana alang sa 
katawhan. 

 
Sa bersikulo 17, gihisgutan pag-usab ni Juan ang “tubig” niining suba 

sa kinabuhi, naghatag kanato sa laing katingalahang pasalig: “Ang 
Espirito ug ang pangasaw-onon nag-ingon, Umari ka. Ug siya nga 
nagapatalinghog nagaingon: Umari ka. Ug siya nga giuhaw moabut. Ug 
bisan kinsa nga buot, ihatag kaniya ang tubig sa kinabuhi nga walay 
bayad.” Dinhi usab ang “pangasaw-onon” nagtumong sa matinud-anong 
mga sumosunod sa Agalon sa tibuok nga panahon sa plano sa Diyos. 
Gipadayag sa Pinadayag 19:7 ang kaminyuon sa Kordero nga mahitabo 
human nga ang iyang “asawa naghikay sa iyang kaugalingon.” Ang pag-
andam sa pangasaw-onon nga klase nagpadayon pa, bisan tuod nagtuo 
kita nga kini mahuman sa dili madugay. Dayon, sa pagkahiusa sa Ginoo, 
ang ilang pamanhonon, ang pangasaw-onon mopahibalo sa imbitasyon sa 
tanan nga moanhi ug “imna ang tubig sa kinabuhi nga walay bayad.” 
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Pagkamakapadasig niini sa matag sumusunod ni Kristo nga “maghimo'g 
paningkamot” aron mahimo ang iyang “ pagtawag ug pagpili nga 
sigurado.”- II Pet. 1:10,11 

 
PAGSULBAD SA MGA PROBLEMA SA KALIBUTAN 

Tungod sa gipatuman nga kahikayan sa gingharian nga gipaluyohan sa 
matarong, balaang gahum, unsa ka kahibudngan nga ang matag-usa sa 
mga problema sa kalibutan masulbad. Tan-awa ang problema sa gubat. Sa 
diha nga ang gingharian magsugod sa paglihok, kini sa walay duhaduha 
makakaplag sa mga tawo nga nagun-ob tungod sa mga kadaot sa 
nagkalain-laing matang sa pakiggubat. Ang “panahon sa kasamok” ug 
“dakung kagul-anan” nga gitagna sa Bibliya moresulta sa mga kalaglagan 
sa tibuok kalibutan. (Dan 12:1; Mateo 24:21) Ang mga tawo, sa panahon 
sa kakapoy gikan sa mga resulta sa Armagedon, uban sa ilang mga 
gobyerno sa kadaghanan nga napukan, ang sa katapusan modangop sa 
Diyos ug sa iyang gahum. 

Ang tawo moingon, “Umari kamo, ug manungas kita sa bukid sa 
gingharian ni Jehova, ug ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob; ug siya 
magatudlo kanato sa iyang mga dalan, ug magalakaw kita pag-usab sa 
iyang dalan: kay ang Kasugoan mogula gikan sa Sion, ug ang pulong ni 
Jehova gikan sa Jerusalem. Ug siya magahukom sa kinataliwad-an sa 
daghang mga katawohan, ug magahusay mahitungod sa kusganong mga 
nasud sa halayo: ug ang ilang mga espada ilang himoong mga punta sa 
daro, ug ang ilang mga bangkaw nga mga punta: mga nasud dili 
mobakyaw sa usa ka espada batok sa nasud, ni sila makakat-on pa sa 
gubat.”- Miqueas 4:2,3 

 
Pagkaanindot nga yanong solusyon sa Diyos sa problema sa gubat. 

Gipanghimakak niini ang dugay na nga pamahayag nga aron mapaniguro 
ang kalinaw, ang mga nasud kinahanglan nga andam alang sa gubat. 
Gisalikway usab niini ang kaalam sa nahulog nga tawo nga naghimo sa 
teoriya nga pinaagi sa usa ka “balanse sa gahum” ang gubat malikayan. 
Nagsugod kini hinoon, sa pinaka pundasyon sa problema, uban sa usa ka 
programa sa edukasyon sa mga panalangin ug mga kaayohan sa kalinaw, 
ug sa ingon ang usa ka tinuod ug permanenteng programa sa pagdisarmar 
ipatuman. Ang mga nasud ug katawhan dili na “makakat-on sa gubat.” 
Matuman ang mga saad sa Diyos bahin kang Jesus ingon nga “Prinsipe sa 
Pakigdait,”  ug ang mensahe sa manulonda, “sa yuta nga kalinaw, 
maayong kabubut-on ngadto sa mga tawo,” mahimong tinuod.-Isaias 96; 
Lucas 2:10 

 
MGA PROBLEMA SA EKONOMIYA UG POPULASYON 
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Sumala sa estadistika gikan sa 2016, gibana-bana nga dul-an usa ka 
bilyon nga tawo sa kalibutan ang nag-antus gikan sa kakulangon sa 
maayong panglawas. Ang kadaghanan niini nagpuyo sa mga nasud nga 
ubos ang kita. Kini nga problema masulbad sa gingharian. Dayon, “sila 
manlingkod ang tagsatagsa ka tawo ilalum sa iyang parras ug ilalum sa 
iyang kahoy-nga-igos; ug walay magahadlok kanila: kay ang baba ni 
Jehova sa mga panon nagsulti niini. “ Ang tawo “magakaon sa kadagaya, 
ug mangabusog, ug magadayeg sa ngalan ni Jehova.”- Miqueas. 4:4; Joel 
2:26 

 
Ang problema sa kakabos mao, ug kanunay nga, usa nga nakaapekto sa 

dagkong mga bahin sa populasyon sa yuta. Bisan pa, sa gingharian ang 
kabus ug dinaugdaug dili na mahimong kasundalohan sa mga gigutom ug 
walay kapasilonga, apan pagapanalanginan pag-ayo sa bag-ong matarong 
nga sugo nga moabot. Mahitungod niini ang salmista misulat, matagnaon, 
mahitungod kang Kristo: “Siya magahukom sa mga kabus sa katawohan, 
siya magaluwas sa mga kabus sa mga kabus, ug magadugmok sa 
malupigon. ... Kay siya magaluwas sa nanginahanglan sa diha nga siya 
magatu-aw, sa kabus usab, ug kaniya nga walay magtatabang.”- Salmo 
72:4,12 

 
Laing mga seryoso nga problema nga giatubang sa kalibutan karon mao 

ang pag-usbaw sa populasyon, ilabi na sa mga nasud nga dili kaayo 
mauswagon ug sa mga dapit diin nihit ang yutang maugmad. Ang ingon 
nga mga kondisyon, sa pagkatinuod, usa sa mga nag-amot nga mga 
hinungdan sa gubat ug panagbangi, samtang ang mga gobyerno nangita 
og mas mapuslanong teritoryo alang sa ilang pagpalapad sa mga 
populasyon. Ang Ginoo naghatag usab ug kasulbaran alang niini nga 
problema. Una, kita adunay saad nga ang tanan nga mga awaaw nga mga 
dapit sa yuta mahimong matunhay ug mabungahon. “Ang disyerto 
magamaya, ug mamulak sama sa rosas,” giingnan kami. (Isaias 35:1,2) 
Hunahunaa ang tanan nga wala magamit nga mga yuta sa mga kontinente 
sa yuta. Uban niini nga mahimong mapuy-an, mabungahon ug magamit 
alang sa katawhan, sigurado nga dili na kinahanglan nga mag-ula sa dugo 
aron makabaton ug igo nga yuta alang sa tanang katawhan. 

 
Adunay laing paagi, hinoon, diin ang problema sa populasyon sa 

kalibutan mahimong permanente nga sulbaron. Kana mao ang 
pagtangtang sa gahum sa tawo sa paglalang. Sa dihang gibuhat ang atong 
unang mga ginikanan, gisultihan sila sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta. 
(Gen. 1:28) Kinahanglan nga masabtan nga sa dihang adunay igo nga 
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gidaghanon sa mga tawo nga natawo aron pun-on ang yuta, ang katuyoan 
sa sugo sa Diyos makab-ot na. Busa, ang probisyon sa pagpatuman niini 
bakwion na. 

 
POLUSYON SA KINAIYAHAN 

Ang suod nga nalambigit sa pagsabwag sa populasyon mao ang 
nagkadaghang hulga sa polusyon sa kinaiyahan. Siyempre, kon mas 
daghang tawo nga nagpuyo sa usa ka dapit, mas dako ang hulga sa 
polusyon sa hangin, sa tubig, ug sa yuta. Gihimo sa mga gobyerno ang 
ilang mahimo mahitungod niini nga problema, apan ang pagkahakog sa 
tawo nagababag sa paningkamot aron ang pag-uswag sa pagsulbad niini 
hinay kaayo. Dugang pa, ang mga paningkamot sa pag-konserba 
kasagarang gidid-an sa mga nasud nga adunay mas abante nga 
teknolohiya. Bisan pa, ang Ginoo, pinaagi sa mga ahensya sa 
Mesiyanikong gingharian, makahibalo kung unsaon pagsulbad usab kini 
nga problema. 

 
Ang kahakog sa tawo sa kanunay usa ka hinungdan sa hapit tanan nga 

mga problema sa nahulog nga katawhan. Dili gayud mahimong adunay 
tinuod nga kalinaw ug maayong kabubut-on sa yuta basta ang kahakog 
adunay importanteng papel sa mga kalihokan sa mga tawo. 
Nagpasalamat kitai sa Diyos nga ubos sa pagmando sa bag-ong gobyerno 
sa yuta ang mga tawo makakat-on sa bili sa gugma sukwahi sa kahakog. 
Ang Propeta Jeremias nagpasalig kanato nga sa panahon sa malipayong 
adlaw sa gingharian sa Ginoo ang balaod sa Diyos, nga mao ang balaod 
sa gugma, isulat sa mga kasingkasing sa mga tawo. Sa katapusan, ang 
tanan makahibalo ug maayo sa Ginoo ug sa iyang mga paagi sa gugma 
nga walay usa nga kinahanglan nga moingon ngadto sa iyang silingan, 
“Ilha ang Ginoo,” kay ang tanan makaila kaniya “gikan sa labing ubos 
kanila ngadto sa labing dako kanila.”- Jer. 31:31-34 

 
KAMATAYON PAGALAGLAGON 

Finally there is man’s worst problem of all—sickness and death. 
Unless this problem is solved, people will continue to travel through “the 
valley of the shadow of death.” (Ps. 23:4) In such an event there could be 
no lasting peace and happiness anywhere. Every peaceful and happy 
home would intermittently be blighted by the dread enemy, Death, which 
now counts its victims at a rate of over 60 million per year. Sa katapusan 
anaa ang labing dautan nga problema sa tanan-sakit ug kamatayon. 
Gawas kon masulbad kining problemaha, ang mga tawo magpadayon sa 
paglatas sa “walog sa anino sa kamatayon.” (Salmo 23:4) Sa ingon nga 
panghitabo wala'y malungtarong kalinaw ug kalipay bisan asa. Ang 
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matag malinawon ug malipayon nga panimalay sa dili madugay madaut sa 
makalilisang nga kaaway, ang Kamatayon, nga karon nag-ihap sa mga 
biktima sa gikusgon nga sobra sa 60 milyones matag tuig. 

 
Si Kristo, ang dakung manluluwas sa mga problema sa tawo, 

magwagtang usab niini, kay sa panahon sa iyang paghari ang sakit ug 
kamatayon pagalaglagon. Gipamatud-an ni Pablo nga si Kristo 
“kinahanglan maghari, hangtud nga ibutang niya ang tanan nga mga 
kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. Ang katapusan nga kaaway nga 
pagalaglagon mao ang kamatayon.” (I Corinto 15:25,26) Si Propeta Isaias 
mipahayag nga ang Ginoo “molamoy sa kamatayon sa kadaugan.”- Isa. 
25:8 

 
Sa pagsulbad sa problema sa kamatayon, walay usa nga mataligam-an. 

Bisan kadtong nahikatulog sa kamatayon sa tanang kapanahonan 
makadungog sa “tingog sa Anak sa Diyos,” ug “mogula” gikan sa 
lubnganan. (Juan 5:25-29) Adunay usa ka kadagaya nga mapuy-an nga 
yuta nga magamit alang sa tanan-ang mga buhi ug ang mga gibanhaw 
gikan sa mga patay. Kini nagpasabot nga walay usa nga kinahanglan nga 
magminatay sa kamatuoran nga ang gingharian ni Kristo wala dayon 
moabut-sa wala pa mamatay ang amahan o inahan o ang ubang mga 
minahal, tungod kay kini mabuhi pag-usab. Ang gahum ni Kristo Jesus, 
nga sa panahon sa iyang Unang Pag-anhi gigamit sa pagpasig-uli sa mga 
patay ngadto sa kinabuhi, pagagamiton pag-usab, dili alang sa pipila 
lamang, apan alang sa pagpasig-uli ug pagpanalangin sa tanang katawhan. 

 
Kini wala magpasabot sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, kay aron 

magpadayon ang pagkinabuhi ug mapasig-uli ngadto sa pagkahingpit sa 
tawo kinahanglan nga sundon ang mga balaod sa Mesiyanikong 
gingharian ug dawaton ang tagana sa kinabuhi pinaagi sa pagtubos nga 
dugo ni Kristo. Si Kristo diha sa papel sa iyang gingharian gihisgotan diha 
sa Kasulatan ingon nga “kanang profeta,” ug si Pedro miingon, “Kini 
mahitabo, nga ang matag kalag, nga dili makadungog [mosunod] sa 
manalagna, pagalaglagon gikan sa taliwala sa katawohan.”-Buhat 3:23 

 
SINADLAW SA TANAN 

Sa ingon kini nga ang nagkalainlain nga mga problema karon nga 
naghasol sa nahulog nga tawo masulbad. Kini mahitabo samtang ang 
nagkadaghan nga kahayag sa ikaduha nga presensya sa Magtutudlo 
nagkalapad sa usag usa diha sa ngitngit nga mga dapit sa yuta. Ang usa sa 
mga tagna bahin sa panahon sa pagmando ni Kristo ibabaw sa yuta 
nagtumong kaniya ingon nga “Adlaw sa pagkamatarong.” (Miqueas 4:2) 
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Si Jesus miingon usab nga ang iyang matinumanong mga sumusunod 
“mosidlak sama sa adlaw sa gingharian sa ilang Amahan.” (Mateo 13:43) 
Ang makaayo nga kasilaw sa Adlaw sa pagkamatarung magpadayon sa 
pagbubo ngadto sa masakiton ug nasamdan nga mga kasingkasing ug 
kinabuhi sa tanang katawhan. Gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa 
lain, nga ang Adlaw mosidlak, ug sa matag kontinente ug sa mga pulo sa 
dagat ang makapahupay, makahatag-kinabuhi nga mga gahum nianang 
diosnong kahayag sa Tigluwas ang mabati. 

 
Ang nagadan-ag nga mga silaw sa presensya ni Kristo magapuno sa 

yuta sa kahibalo sa himaya sa Diyos. Kini nagpasabot nga ang tanang 
bakak nga mga doktrina, tanan nga mga patuo-tuo, tanang tawhanong 
tinuohan, tanan nga mga pagtulun-an sa mga tawo diin ang mga tawo 
gitudloan sa pagkahadlok sa Diyos kay sa paghigugma kaniya, sa tanan 
nga mga pangpolitikang mga intriga, ingon man sa daghan kaayong uban 
nga mga kadautan nga naghampak sa usa ka himalatyong kalibutan. nga 
mahanaw ug mapulihan sa usa ka tinuod nga kahibalo sa Diyos ug sa 
iyang gugma. 

 
Wala nay suuk o eskina sa bisan asa sa yuta diin ang kahayag gikan 

nianang mahimayaon nga Adlaw dili motuhop. Ang kainit sa mga 
kaayuhan sa pag-ayo ang makasiguro sa usa ka bulahan nga paghari sa 
pagkamatarung. Pinaagi sa pagmando sa gugma ug kaayuhan sa pag-ayo 
ang tanan nga sala, pagkadili matarung, sakit, kamatayon, ug tanang 
kasubo sa katapusan mahanaw. Mao kana ang katapusang katuyoan sa 
Diyos nga matuman isip resulta sa pagbalik sa Ginoo. Hinaut nga 
magmaya kita niining katuyoan ug magpadayon sa pag-ampo, “Moabot 
ang imong gingharian. Pagabuhaton ang imong kabubut-on dinhi sa yuta, 
maingon sa langit.”- Mateo 6:10 
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA    
Leksyon Para sa Oktobre 7, 2018 

Ang Pagkamatarong Ni Noe 

A ng atong yabeng bersikulo, sa pipila ka 
mga pulong, nagpaila sa usa ka kinaiya 

nga nakita sa Diyos nga iyang  gikahimut-an 
kang Noe. Gituman ni Noe ang tanan nga 
gisugo sa Diyos kaniya ingon nga katumanan 
sa iyang pagtoo. Ang Kasulatan naghatag ug 
dakong bili sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos. 
Hunahunaa ang pamahayag ni Samuel ngadto 
kang Haring Saul mahitungod niini, “Aduna 
ba ang Ginoo daku nga kalipay sa mga 
sinunog nga halad ug sakripisyo, sama sa 

pagtuman sa tingog sa Ginoo? Ania karon, ang pagsugot labi pang 
maayo kay sa pagsakripisyo, ug sa pagpamati kay sa tambok sa mga 
laking karnero.”(I Samuel 15:22) Alang sa Kristohanon, ang unang 
sulat ni Juan adunay mga pulong sa kaalam, “Pinaagi niini kita 
nasayud nga gihigugma nato ang mga anak sa Diyos, kon kita 
nahigugma sa Diyos ug nagsunod sa iyang mga sugo. Kay kini mao 
ang gugma sa Diyos, nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo. Ug 
ang iyang mga sugo dili mabug-at. ... Ug kini mao ang kadaugan nga 
nakabuntog sa kalibutan-ang atong pagtoo.”- I Juan 5:2-4 
 

 Ang dakong pagtuo ni Noe gidayeg sa paborableng asoy kaniya 
diha sa basahon sa  Hebreohanon. “Tungod sa pagtoo ni Noe, sa 
gipasidan-an siya sa Diyos mahitungod sa mga hitabo nga wala pa 
makita, sa matinahuron nga kahadlok naghimo ug usa ka arka alang sa 
pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini iyang gikondenar ang 
kalibutan ug nahimo nga manununod sa pagkamatarong nga moabut 
pinaagi sa pagtoo.”(Hebreohanon 11:7) Tingali dili kini talagsaon apan 
kon atong susihon sa maayo, makita nato ang dakong pagsalig ug 
pagtahud ni  Noe ngadto sa Diyos. Ang Genesis 2:6 nagsugyot nga ang 
mga kondisyon sa klima sa yuta sama nga kini natubigan sa mga 
gabon nga mitungha gikan sa yuta. Busa, dayag, hangtod sa panahon 
sa baha, kini wala pa moulan. Hunahunaa nga ikaw ang anaa sa dapit 
ni Noe sa dihang nakadungog sa usa ka dakong pag-abot sa lunop-nga 
wala pa sukad makita-ug gisugo sa pagtukod sa usa ka dako nga barko 

Yabeng Bersikulo: 

“Ug kini gibuhat ni 
Noe. Gibuhat niya 
sumala sa tanan 
nga gisugo sa Dios 
kaniya.”  

—Genesis 6:22  
Piniling Kasulatan: 

Genesis 6:9-22  
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sa usa ka lugar. 
 
Tingali dakung pagbiaybiay ang naangkon ni Noe gikan sa 

katawhan. Samtang iyang gibutang ang unang sagbayan sa kilid sa 
arka, ang mga tawo tingali nahugyaw ug pangatawa, nga walay 
pagtagad sa ilang umaabut nga kalaglagan. Kini usa ka adlaw sa 
gamay nga sinugdanan, ug si Noe determinado sa pagbuhat sa tanan 
nga gisugo sa Diyos. Adunay usa ka leksyon gikan niini nga magamit 
sa atong Kristohanong kinabuhi. “Kinsa ang nagtamay sa adlaw sa 
gagmay nga mga butang? kay sila magamaya, ug makakita sa tunton 
diha sa kamot ni Zorobabel; kini mao ang mga mata ni Jehova, nga 
nagdagan sa tibuok kalibutan.”(Zacarias 4:10) Dili nato tamayon ang 
gagmay nga sinugdanan nga mosangpot ngadto sa mas dako nga 
resulta. Ang daw gamay nga bag-ong gibutang nga pundasyon sa 
ikaduha nga templo, ang dili importante nga una nga kahon sa arka, 
ug ang daw imposible nga pagtubo sa usa ka Kristohanon gikan sa 
ilang unang pagpahayag sa pagtoo kang Kristo, ang tanan nagdala 
ngadto sa dagkong kadaugan sa pagtoo. 

 
Gisultihan kita ni Apostol Pedro nga si Noe aktibo nga nag-angkon 

sa publiko sa pagsugid sa iyang pagtoo ingon nga usa ka “magwawali 
sa pagkamatarung,” bisan sa siya nagabuhat sa arka. (II Pedro 2:5) 
Lagmit gisultihan niya ang iyang daotang mga silingan nga ang mga 
tawo kinahanglang maningkamot sa pagsunod ug pagpahimuot sa 
Diyos. Sulod sa usa ka gatus ug kawhaan ka tuig nagpadayon siya 
niini nga buhat.Sa pagbuhat niini, iyang gipahinumduman ang mga 
tawo sa ilang katungdanan sa Diyos, sa iyang mga balaod, ug sa usag 
usa. Siya nagpasidaan mahitungod sa umaabot nga paghukom ug sa 
baha. Si Noe walay mga gipakitang kinabig nga sa iyang daghang 
katuigan nga pagsaksi. Atong pangutan-on atong mga kaugalingon, 
“Makapadayon ba ako sa dugay nga panahon, uban sa pagbugalbugal 
ug paglutos, ug walay klaro nga kalampusan?” Tungod sa grasya sa 
Diyos, kita nagasalig nga kita buot, ug magmasulundon sa tanan nga 
iyang isugo.▪ 
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A ng Yabeng Bersikulo naglangkob sa  
unang tin-aw nga deklarasyon sa 

Ebanghelyo. Si Apostol Pablo nag-ingon, 
“Ang Kasulatan, sa pagkakita daan nga ang 
Diyos mohatag ug kaangayan sa mga Gentil 
pinaagi sa pagtoo, nagwali sa Maayong Balita 
ngadto kang Abraham, nga nagaingon, Diha 
kanimo mapanalanginan ang tanan nga 
kanasuran.” (Galacia 3:8 ) Busa, ang mubo 
nga diwa sa mensahe sa Ebanghelyo mao nga 
si Abraham ug ang iyang binhi, ang tanang 
katawhan pagapanalanginan. 
 
   Si Abram, kansang ngalan nausab sa ulahi 
ngadto kang Abraham, nagpuyo sa Ur sa mga 
Caldeanhon. Ang ebidensiya sa arkeolohiya 
nagsugyot nga kini usa ka abante ug 

kosmopolitan nga siyudad. Si Abram adunay komportable nga 
kinabuhi, usa ka maanyag nga asawa, ug wala nanginahanglan nga 
mobiya sa maong dapit. Niana nga kahimtang, gitawag sa Diyos si 
Abram sa pagbiya sa tanan nga pamilyar kaniya ug, pinaagi sa pagtoo, 
mobalhin ngadto sa layo nga langyaw nga yuta. Gisultihan kita, 
“Tungod sa pagtuo si Abraham misugot sa dihang gitawag siya aron 
mogawas sa usa ka dapit nga iyang madawat isip panulondon. Ug 
milakaw siya nga wala mahibalo kong asa siya paingon. Tungod sa 
pagtoo siya mipuyo didto sa yuta sa saad, sa laing yuta, nga nagpuyo 
sa mga balongbalong uban kang Isaac ug Jacob nga mga manununod 
sa mao rang saad uban kaniya. Kay siya nagpaabot sa siyudad nga may 
mga patukoranan, kansang tigdisenyo ug magtutukod mao ang 
Diyos.”- Heb. 11:8-10 
 

Sa una nga pagbasa ang tawo tingali nagtuo nga si Abram miadto sa 
usa ka layo nga yuta alang sa bahandi ug kabantog nga gisaad kaniya. 
Sa pagkatinuod, gibuhat niya kini alang sa lain ug mas taas nga 
katarungan. Gipangita niya ang “siyudad nga adunay mga 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Oktubre 14, 2018 

Ang Tawag ni Abram 
Yabeng Bersikulo:  
“Ug akong pagabuhaton 
kanimo ang usa ka daku 
nga nasud, ug ikaw 
pagapanalanginan ko ug 
pagapadakuon ko ang 
imong ngalan, ug mahimo 
ikaw nga usa ka 
panalangin. Ug pagapana-
langinan ko ang mga 
magapanalangin kanimo, 
ug ang mga magapang-
himaraut kanimo, 
pagapang-himarauton ko; 
ug diha kanimo pagapana-
langinan ang tanang mga 
kabanayan sa yuta.” 

—Genesis 12:2,3  
Piniling Kasulatan: 

Gen 11:27-32; 12:1-8 
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patukoranan, kansang tigdisenyo ug magtutukod mao ang Diyos.” 
Ang mga estudyante sa Bibliya nakasabot nga  nagpaabot si Abram sa 
walay katapusan nga syudad sa Diyos. Atong nakita nga ang siyudad 
nga gihulagway ni Apostol Juan, “Nakita ko ang balaang siyudad, ang 
bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Diyos, 
giandam ingon nga usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang 
sa iyang bana. Ug nadungog ko ang usa ka dakung tingog gikan sa 
trono, nga nagaingon: Ania karon, ang tabernakulo sa Diyos uban sa 
mga tawo. Magapuyo siya uban kanila, ug sila mahimo niya nga 
katawhan, u gang Diyos mismo magauban kanila isip ilang Diyos. Ug 
iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang 
kamatayon wala na, ug wala nay pagbangutan, bisan paghilak, bisan 
kasakit; kay ang unang mga butang nangagi na. Ug siya nga 
nagalingkod sa trono, miingon: Ania karon, ginabag-o ko ang tanang 
mga butang. Siya usab miingon, Isulat kini, kay kining mga pulonga 
kasaligan ug matuod.”- Pin. 21: 2-5 

 
Ang siyudad diin nagpuyo ang Diyos uban sa tawo sa yuta diin ang 

tanan nga luha namala, ang tanan nga mga kasakit nahupay, ug ang 
kamatayon wala na. Kita nagtuo, ingon nga ang tigpadayag nagsaksi, 
nga kining mga butanga kasaligan ug matuod. Mao kana ang gipaabut 
ni Abraham, ug isip ebidensya nga kini mao ang iyang pagsabut, 
atong gitan-aw ang mga pulong ni Jesus. Sa pagsulti ngadto sa mga 
Judio nga nag-atubang kaniya, siya miingon, “Ang inyong amahan 
nga si Abraham nalipay nga nakakita sa akong adlaw: ug nakita niya 
kini ug nalipay siya.” (Juan 8:56) Si Jesus, ang nating Karnero sa 
Diyos, ang gisaad nga binhi ni Abraham, magmando ug mopanalangin 
sa yuta gikan sa “bag-ong Jerusalem.” 

 
Gisunod ni Abraham ang mga sugo sa Diyos. Sundon nato ang 

iyang ehemplo nga kita, usab, mahimong mapanalanginan. “Busa 
kadtong mga tawo nga may pagtuo gipanalanginan uban kang 
Abraham, ang tawo sa pagtuo.” - Gal. 3 9▪ 
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Ocktubre 21, 2018 

Ang Pagkatawo sa Gisaad nga 
Anak 

 A ng pagka tawo sa dugay nang gihulat nga 
manununod ni Abraham puno sa mga 

hagit diha sa pagtoo. Bisan pa niana, sa 
takdang panahon, ang binhi sa saad natawo, 
kahibulongan nga nagwali sa pag-abot sa 
atong Ginoong Jesus. Nisimpatiya kita ni Sara 
samtang ang iyang kasingkasing naguol 
tungod sa tinguha nga manamkon sa gisaad 
nga anak ni Abraham. Uban sa kamatooran 
nga ang iyang edad nagadugan, iyang giplano 

ang usa ka daw praktikal nga plano. Si Sara buot nga ang iyang 
sulugoon nga si Hagar mao ang maila nga inahan sa gisaad nga 
manununod ni Abraham. 
 
  Apan, kana nga ideya dili plano sa Diyos. Si Hagar, nga karon 
nagdala sa anak nga lalaki ni Abraham, nahimong mabangis ngadto sa 
iyang agalong babaye. Ingon nga resulta, si Sara misugod sa pagtratar 
kang Hagar sa dili maayo, nga nagtukmod  kaniya aron molayas. Ang 
anak, si Ismael, dayag nga dili masupilon, nga nagtuman sa tagna sa 
Diyos mahitungod kaniya nga, “Siya mahimong usa ka ihalas nga 
asno sa usa ka tawo, ang iyang kamot batok sa matag usa ug ang 
matag kamot nga batok kaniya, ug siya mopuyo ibabaw sa tanan 
niyang mga kabanay.” (Gen 16:12) Gikuha nato ang panudlo gikan sa 
moralidad niini nga sugilanon. Bisan unsa pa ka maayo ang 
pangatarungan sa tawo, kini kanunay adunay sayup. Ang kabubut-on 
sa Diyos mao ang labing maayo ug hingpit. 
 

Si Sara ang gipili sa Diyos nga magdala sa gisaad nga binhi. Tingali 
ang bisan kinsa nga maghunahuna nga pinaagi sa tawhanong kusog 
nga ang binhi moabut, ang Diyos mitugot kang Sara nga moabot ug 
maayo sa pagkatigulang. “Karon si Abraham ug si Sara mga tigulang 
na, mga tigulang na kaayo. Ang dalan sa mga kababayen-an wala na 
makig-uban kang Sara.”(Gen. 18:11) Nagkinahanglan kini og usa ka 

Yabeng Bersikulo:  

“ Ug si Jehova midu-aw 
kang Sara, sumala sa 
gisulti niya, ug gibuhat 
niya kang Sara sumala 
sa iyang gipamulong.” 

                    —Genesis 21:1  

“Piniling Kasulatan: 

Genesis 18:1,10-15; 21:1-7 
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milagro alang niining magtiayon nga mga tigulang na aron makabaton 
og usa ka bata. Mao gayud kana ang nahitabo. Sa tukma nga panahon 
si Isaac natawo, sumala sa giplano sa Diyos. Ang manununod ni 
Abraham sa katapusan nahimugo, bisan pa pinaagi sa usa ka tigulang 
nga babaye.-Gen. 21:2-7 

 
Ang paglaum giliyokan sa pagkatawo ni Isaac. Siya ba ang 

gihisgutan didto sa Eden ingon nga “binhi” nga magdugmok sa ulo sa 
bitin? (Gen. 3:15) Siya ba ang maggiya sa tawhanong pamilya gikan sa 
pagkaluya sa sala ug kamatayon? Ang tanan ba nga mga pamilya sa 
yuta mapanalanginan diha kaniya? Sa usa ka bahin, oo, ug sa laing 
bahin, dili. Oo, tungod kay siya ang manununod ni Abraham ug usa ka 
dakung patriarka sa kaliwatan ug sa atong Ginoong Jesus. Dili, tungod 
kay siya usa lamang ka hulagway sa dakung Manunubos. Diha kang 
Jesus nga ang mga tagna, nga gihimo duha ka milenyo sa una, 
nakaamgo sa katumanan niini. Sa dihang si Isaac miabot sa takdang 
panahon sa Diyos, mao man usab si Hesus. “Ug sa pag-abut na sa 
tukma nga panahon, gipadala sa Diyos ang iyang Anak, nga natawo sa 
usa ka babaye, natawo sa ilalum sa Kasugoan, aron sa pagtubos sa mga 
nailalum sa kasugoan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon 
nga mga anak. Ug tungod kay mga anak kamo sa Diyos, gipadala niya 
ang Espiritu sa iyang Anak nganhi sa atong mga kasingkasing, nga 
nagatuwaw, “Abba!” Amahan! Busa ikaw dili na usa ka ulipon, kondili 
usa ka anak, ug kung anak, nan usa ka manununod pinaagi sa Diyos.”- 
Gal. 4: 4-7, ESV 

 
 Si Pablo dugang mipahayag, “Kung kamo iya ni Kristo, nan kamo 

mga kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad.” “Karon 
kamo, mga igsoon, sama kang Isaac, mga anak sa saad.” (Galacia 3:29; 
4:28) Ang gamhanan nga kahulogan niini nga mga pulong dili 
kinahanglan nga mawala kanato. Ang saad ngadto kang Abraham nga 
ang iyang binhi magapanalangin sa tanang mga pamilya sa kalibutan 
mao ang atong Kristohanong kabilin. Ang pagpakig-uban ni Jesus sa 
dakong buhat sa pagpasig-uli sa katawhan, ang pag-ayo sa pisikal ug 
moral nga mga sakit sa tawo, ug pagtabang kanila nga makig-uli sa 
Diyos, usa ka panulundon nga bililhon kaayo. Salamat sa Diyos tungod 
sa iyang plano pinaagi sa gisaad nga Anak!▪ 
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Oktubre 28, 2018 

Ang Kaminyoon ni Isaac 

A ng panagbugkos tali ni Sara ug sa 
hinigugmang anak ni Sara nga si Isaac 

tingali halawom kayo. Ang ngalan ni Isaac 
nagkahulogan sa pagkatawa, ug sa walay 
duhaduha iyang gidala si Sara sa dakong 
kalipay, katawa, ug katagbawan sa iyang 
katigulangon. Ang pagkawala sa mga minahal 
lisud kanatong tanan; usahay ang kasubo 
usahay grabe. Kana mao unta ang kahimtang ni 
Isaac sa dihang namatay ang iyang inahan. Si 
Sara mao ang iyang tigpanalipod sa armas 
batok sa mga pagpanghuraw ug pagbugalbugal 
sa mga panghulga ni Ismael. (Genesis 21:9,10) 
Sulod sa katloag-unom ka mga tuig siya 

adunay matam-is nga panag-uban ug giya sa iyang inahan. 
 
  Ang atong yabeng bersikulo nagpasabot sa giladmon sa kasubo ni 
Isaac. Nagsubo siya sulod sa dul-an sa upat ka tuig. Diha lamang sa 
pag-abot sa iyang asawa nga si Rebeca gikan sa Mesopotamia, nga 
siya nahupay gikan sa iyang pagkawala. Sa ilang kaminyoon, 
gihulagway sa Diyos ang umaabot nga kaminyoon ni Kristo ug sa 
iyang simbahan. Sama sa giingon ni Apostol Pablo, “Kay ako may 
pagbati sa diosnong pagpangabubho alang kaninyo, sanglit kamo ugod 
ako na man nga gikasaad nga maasawa sa iyang usa lamang ka 
banaaron ikahatag ko kamo ingon nga birhin nga ulay ngadto kang 
Kristo (II Corinto 11: 2)  Sa laing bahin, Si Pablo niila sa usa sa 
dakung misteryo sa Kristohanong pagtoo. Ang panaghiusa diha sa 
kaminyoon sa usa ka lalake ug babaye-sa konteksto sa atong leksyon, 
si Isaac ug Rebekah-usa ka hulagway sa umaabot nga kaminyoon ni 
Kristo ug sa iyang simbahan. 
 

"Ang bana mao ang ulo sa asawa maingon nga si Kristo mao ang 
pangulo sa iglesia, iyang lawas, ug mismo ang Manluluwas. ... Mga 
bana, higugmaa ang inyong mga asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo 
ang iglesia ug gitugyan ang iyang kaugalingon alang kaniya, aron 

Yabeng Bersikulo: 

“Ug gipasulod siya ni 
Isaac ngadto sa 
balongbalong sa iyang 
inahan nga si Sara, ug 
gidawat niya si Rebeca 
ug siya naasawa niya; ug 
siya gihigugma niya, ug 
ginalipay si Isaac sa 
tapus na ang kamatayon 
sa iyang inahan.”  
              —Genesis 24:67  

 Piniling Kasulatan: 

Genesis 24:1-20,58-67 
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iyang balaanon siya, nga gihinloan siya pinaagi sa paghugas sa tubig 
pinaagi sa pulong, aron iyang mapresentar ang iglesia sa iyang 
kaugalingon sa himaya, nga walay dapit o kunot o bisan unsa nga 
butang, aron siya mahimong balaan ug walay lama.Sa mao usab nga 
paagi ang mga bana kinahanglan mahigugma sa ilang mga asawa 
ingon nga ilang kaugalingong mga lawas. Ang nagahigugma sa iyang 
asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. Kay wala gayud tawo nga 
nagadumot sa iyang kaugalingon nga unod, kondili nagaalima kaniya 
ug nagapalangga kaniya, ingon man usab kini ang gibuhat ni Kristo sa 
iglesia, kay kami mga bahin sa iyang lawas. ... Kini nga misteryo 
talagsaon, ug ako nag-ingon nga kini nagtumong kang Kristo ug sa 
iglesia.”- Efesos 5:23-32 

 
Ang kaminyoon ni Kristo, ang Kordero, ug ang iyang Pangasaw-

onon, ang iglesia, gipaabut nga madanihon. Kini usa ka malipayon nga 
okasyon. “Magkalipay kita ug magsadya ug ihatag kaniya ang himaya, 
kay ang kasal sa Kordero miabut na, ug ang iyang Pangasaw-onon nag
-andam na; gihatagan siya sa pagsul-ob sa pino nga lino, masanagon 
ug putli-kay ang pino nga lino mao ang matarung nga mga buhat sa 
mga santos. Ug ang manolunda miingon kanako, Isulat mo kini: 
Bulahan ang mga gipangdapit sa panihapon sa kasal sa Cordero. Ug 
siya miingon kanako, "Kini ang tinuod nga mga pulong sa Diyos.” - 
Pin. 19:7-9 

 
Ang kahibulongang mga panalangin mogawas gikan niining balaang 

panaghiusa. Kini naandanna  alang sa usa ka pamanhonon ug sa iyang 
pangasaw-onon sa paghatag sa usa ka gamay nga pabor isip usa ka 
handumanan sa ilang kasal. Si Kristo, ang espirituwal nga 
Pamanhonon, ug ang iyang Pangasaw-onon mohatag sa usa ka 
hilabihan nga bililhong gasa ngadto sa tanan isip handumanan sa 
katuyoan sa ilang panaghiusa. “Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon 
nag-ingon, Umari ka. Ug siya nga nagapatalinghug, paingna,” Umari 
ka. Ug ang giuhaw paaria; siya nga nagtinguha nga mokuha sa tubig sa 
kinabuhi nga walay bayad.” (Pinadayag 22:17) Kini nga gasa mao ang 
paghalad sa tubig sa kinabuhi-kinabuhing dayon-libre sa tanan nga 
katawhan.▪ 
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A ng hingpit nga pagtugyan ngadto sa Diyos ug sa pagtuman sa 
iyang kabubut-on nagpasabot sa usa ka pagdayeg sa pribilehiyo 

sa pagtugyan sa kinabuhi sa usa ka tawo diha sa iyang serbisyo nga 
lain sa pagtan-aw sa ganti. Sa laing bahin, gipatin-aw sa Kasulatan nga 
ang matag sulugoon sa Ginoo madagayaon nga gigantihan alang sa 
tanan nga iyang gibuhat, ug ang “suhol” kanunay nga anaa sa bisan 
unsang butang nga mahimo niyang pangayoon o hunahunaon. Si 
Jesus, ang pinakadako sa tanan nga mga sulugoon sa Diyos, nagpakita 
nga wala siya mangita og usa ka talagsaon nga ganti, kay siya nangayo 
lamang nga ipahiuli sa katungdanan nga iyang nabatonan uban sa 
Amahan sa iyang kinabuhi sa wala pa ang tawo. (Juan 17:5) Apan ang 
kalipay nga gibutang sa iyang atubangan sa mga saad sa Diyos nga 
nakapahimo kaniya nga makalahutay sa krus ug nagatamay sa kaulaw. 
(Hebreohanon 12:2) Pinaagi sa matinud-anon nga paglahutay, siya 
gigantihan sa kahimayaan sa tuong kamot sa trono sa Diyos. Nan, sa 
pagkatinuod, ang nagaani magadawat sa suhol. 
 
  Ang pag-adto sa langitnong gingharian, nga unang gisulti ni Jesus, 
dili usa ka butang nga mahimo natong maangkon. Mahimo lamang 
kini nga maato tungod kay ang tagana gihimo alang niini pinaagi sa 
dugo ni Kristo, ug kinahanglan kita magpahulay sa iyang nahuman 
nga buhat alang kanato. Bisan pa niana, gipatin-aw ni Jesus ug sa mga 
apostoles nga adunay daghan nga buluhaton alang sa iglesia, ug sugod 
sa Pentecostes, ang mga tinun-an magasugod sa tibuok kalibutan nga 
misyon. Sila kinahanglan nga magpugas sa binhi; sila mga mag-aani 
sa trigo; sila mga mangingisda sa mga tawo; sila ang mahimong 
kahayag sa kalibutan. (Juan 4:36-38; Mateo 4:19; 5:14) Kining 
nagkalainlaing pagpahayag nagpakita nga ang iglesia mahimong 
aktibo nga pundok sa mga tawo sa pagtuman sa plano sa Diyos alang 
sa panahon sa Ebanghelyo. Pinaagi sa pagbuhat sa ingon mahimo usab 
sila nga andam alang, ug takus nga moapil, sa mahinungdanong buhat 
sa Diyos sa umaabot nga panahon. 

KRISTOHANONG KINABUHI UG DOKTRINA    
Oktubre  2018 

Ang Anihon Ug Ang Mag-aani 

“Siya nga nagaani magadawat ug suhol, ug magahipos ug bunga alang sa 
kinabuhi nga dayon, aron ang magpupugas ug ang mag-aani 
managduyog sa kalipay.”      —Juan 4:36 
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Ang usa sa mga ilustrasyon sa buhat sa iglesia sa tibuok panahon 
karon mao ang "pagpugas" -sa pagpugas sa mga binhi sa kamatuoran, 
ang mahimayaong Ebanghelyo ni Kristo nga "gahum sa Dios alang sa 
kaluwasan." (Roma 1:16) Ang tanan nga matinud-anon nga mga 
disipulo ni Kristo sukad sa Pentecostes ang nagsabwag. Ang 
Kasulatan nagtudlo kanato: "Sa buntag ipugas ang imong binhi, ug sa 
gabii ayaw pagpugngi ang imong kamot: kay ikaw wala masayud kon 
mouswag ba kini o kana." (Ecclesiembre 11: 6) panahon o sa dili pa 
panahon, kinahanglan kita magbantay alang sa mga oportunidad sa 
pagpamatuod sa mensahe sa Ebanghelyo. 

 
Kadaghanan sa atong pagpugas sa mga binhi  ingon sa daw usa ka 

gahago nga paningkamot gawas sa panalangin nga atong madawat 
gikan sa atong paningkamot. Apan, kini mao ang mga suhol sa 
kalipay nga moabut samtang kita naningkamot sa pagpakita sa mga 
pagdayeg kaniya nga nagtawag kanato gikan sa kangitngit ngadto sa 
iyang katingalahan nga kahayag. (I Pedro 2 9) Si Jesus, diha sa 
sambingay sa magpupugas, nagpakita nga kini mahitabo. (Mateo 13:3
-9, 18-23) Miingon siya nga ang pipila sa binhi nga gipugas mahulog 
sa daplin sa dalan ug pagaagawon sa “mga manok” sa dili pa kini 
makatubo. Ang uban nga mga binhi, matud niya, mahulog sa mga 
baton nga yuta, ug samtang kini naningkamot nga motubo, ang kainit 
sa kasakitan makapahimo niini nga malaya ug mamatay. 

 
Ang uban nga mga binhi, si Hesus dugang nagpatin-aw, mahulog sa 

mga tunok, nga iyang gisulti nga nagrepresentar sa mga kabalaka 
niining kalibutana ug sa malimbungon nga bahandi. Kini nga mga 
impluwensya makapugong sa mga tanum gikan sa tukmang 
pagkahamtong ug pagpatunghag bunga. Ang binhi nga nahulog sa 
“maayong yuta” magahatag sa maayong resulta nga gipangita sa mga 
magpupugas. Tungod sa sitwasyon nga tin-aw nga gihisgutan niini 
nga sambingay, walay usa nga anay mawad-an og paglaum ug 
magpugong gikan sa buhat sa pagpugas lamang tungod kay ang mga 
maayong resulta wala makuha. Ang atong responsibilidad mao ang 
pagpugas ug isalig ang  resulta sa Ginoo. 

 
SAMBINGAY SA TRIGO UG SAGBOT 

Ang sambingay ni Jesus sa mga trigo ug mga sagbot, nga nahitala sa 
Mateo 13:24-30,36-43, nagpakita usab sa kalihokan sa iyang iglesia, 
ug usa ka ilustrasyon kung unsa ang mahitabo sa tibuok panahon sa 
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Kristohanong panahon. Niini nga leksyon ang pagpugas gibuhat sa 
sinugdanan sa panahon, ug ang buhat sa katapusan sa panahon 
gihulagway ingon nga pag-ani. Ang lain nga kalainan tali niini nga 
sambingay ug nianang sa magpupugas mao nga ang “maayong binhi” 
nga gipugas sa sinugdanan sa panahon dili pulong sa Ebanghelyo, 
apan “ang mga anak sa gingharian.” Niini nga sambingay, ang 
magpupugas mao “ang Anak sa tawo,” dili ang tibuok nga iglesia. 

 
Importante nga ilhon kining mga kalainan kung kinahanglan natong 

masabtan ang sambingay. Gawas pa sa usa ka sambingay, kini usa 
usab ka tagna kon unsa ang mahitabo sa tibuok nga panahon. Kini 
nagpakita nga ang usa ka dakung peke o bakak nga plano sa Diyos 
molambo, ug dili hangtud sa katapusan sa panahon nga kini nga 
sistema malaglag. Unya ang “mga anak sa gingharian” ang 
“matarong" sa sambingay, “mosidlak sama sa adlaw sa gingharian sa 
ilang Amahan.” 

 
Sama sa gipatin-aw ni Jesus, ang “mga anak sa gingharian” 

naglangkob sa “maayong binhi.” Ang Diyos, pinaagi sa iyang balaan 
nga mga propeta, adunay daghan nga mga panahon nga nagsaad sa 
pagtukod sa usa ka gingharian sa pagkamatarung dinhi sa yuta. Si 
Jesus nagsugod na sa proseso diin ang maong gingharian matukod. 
Gipahibalo ni Juan Bautista sa iyang mga disipulo, “Ang gingharian 
sa langit haduol na,” ug gipahayag usab ni Jesus kining sama nga 
mahimayaon nga kamatuoran. (Mateo 3:2; 4:17; 10:7) Ang umaabut 
nga hari miabut, ug nagsugod sa pagtawag sa iyang napulog duha ka 
mga disipulo, siya nagsugod sa pagpili niadtong kinsa, sa tukma nga 
panahon, mahimong iyang mga kauban sa gingharian. Busa, samtang 
ang gingharian wala pa natukod, ang pagpangandam alang niini 
nagsugod. 

 
Sa Pentecostes, isip direkta nga resulta sa pagbubo sa Balaang 

Espiritu agig katumanan sa saad sa Magtutudlo, ingon man sa 
pagsangyaw sa mga apostoles sa paglaum sa gingharian, ang 
gidaghanon nga naglangkob sa “mga anak sa gingharian" miuswag 
pag-ayo. Mao kini ang orihinal nga pagpugas, o pagtanom, sa 
langitnong gingharian nga nahimo “binhi.” Gikan niining puntoha sa 
milabay nga mga siglo, ang “mga anak sa gingharian” gitawag ug 
gipalambo. Naangkon nila ang “natad,” nga mao ang “kalibutan,” ug 
kini nga buhat giingon nga magpadayon hangtud sa katapusan sa 
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panahon. 
 
Ang sambingay nag-ingon nga “samtang ang mga tawo natulog” 

usa ka kaaway nga nagsabod sa “mga sagbot.” Kini tataw nga 
naghisgot sa nahitabo human ang mga apostoles-ang mga tigbantay sa 
Unang Simbahan-namatay. Ang mga sagbot nga gihulagway, dili isip 
bakak nga mga doktrina, kondili ingon nga  “mga anak sa usa nga 
dautan.” Ang kasaysayan nagpakita nga ang mga mini nga 
magtutudlo misulod sa taliwala sa mga tinuod, ug nidako pag ayo nga 
sa katapusan ang panagway sa bukid sa orihinal nga trigo nga 
nahimong panagway sa bukid sa mga sagbot. 

 
Ang sagbot adunay kaamgid sa trigo sa bata pa, apan usa lamang ka 

walay bili nga pagsundog ug sa ingon gikonsiderar nga mga sagbot. 
Tungod kay ang trigo giingon ni Jesus nga mga anak sa gingharian, 
kita kinahanglan nga magpaabut sa usa ka kasaysayan nga adunay usa 
ka pagsulay sa pagtukod sa usa ka imitasyon, o puli nga kahikayan sa 
gingharian sa ngalan ni Kristo. Nag-una sa tanan nga mga saad sa 
Diyos nga mga saad mao ang gipanalanginan nga pasalig nga ang 
ilang katumanan wala magdepende sa paningkamot sa tawo. 
Ang”"panggamhanan maanaa sa iyang abaga,” nag-ingon ang 
manalagna, ug “ang kadasig sa Ginoo sa mga panon maoy magabuhat 
niini,” kita gipasaligan.-Isa. 9:6, 

 
 Bisan pa, ang pagpugas sa mga sagbut sa gamhanang kaaway sa 

Diyos, si Satanas, nakapausab sa maong panglantaw sa kadaghanan. 
Adunay usa ka panaghiusa sa iglesia nga adunay yutan-on nga mga 
gobyerno, diin ang usa ka puli nga gingharian gipatindog. Ang 
makadaut nga impluwensya niini nga buhat sa “kaaway” nagabuta 
gihapon sa kadaghanan nga nagaangkon nga Kristiyanismo ngadto sa 
tinuod nga paglaum sa gingharian. Bisan kon ang uban grabeng 
nagsalikway sa unyonismo sa simbahan nga estado, sila sa gihapon 
nagalihok ubos sa bakak nga ideya nga gusto sa Diyos nga ilang dad-
on sa iyang gingharian pinaagi sa pagkabig sa kalibutan karon. 

 
“TUGOTI NGA MAGDUNGAN SILA UG PANUBO” 

Ingon sa gipakita sa sambingay, dili ang diosnon nga kabubut-on 
nga buhaton ang bisan unsa aron sa pagkuha sa mga sagbut gikan sa 
natad hangtud sa katapusan sa panahon. “Himoa nga ang duha,” ang 
trigo ug ang mga sagbut, “magtubo nga magdungan hangtud sa ting-
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ani,” mao ang mga panudlo nga gihatag.. Bisan pa ang mga sagbut, sa 
wala madugay human sa ilang pagpugas, nagsugod sa paghari sa 
uma, ang pipila ka trigo nagpadayon sa pagtubo. Sa matag siglo 
sukad sa Pentecostes dihay pipila nga naghupot sa matuod nga 
paglaum sa gingharian, kinsa nahibalo nga ang mga saad sa 
gingharian sa Diyos dili matuman hangtud ang hari mahibalik sa 
katapusan sa kapanahonan, ug nga kung matinud-anon, sila 
mamahimong mabanhaw aron mabuhi ug maghari uban kaniya. 

 
Sa katapusan sa panahon-ang panahon sa pag-ani nga gipamulong 

sa sambingay-ang mga trigo ug mga sagbut mabulag. Ang mga 
sagbut paga-ilhon ug dayon sunugon sa dakung “panahon sa 
kasamok” sama sa wala pa sukad nga adunay nasud. (Dan 12:1) Ang 
trigo gitigum ngadto sa kamalig, nga nagrepresentar, ingon sa 
gisaysay ni Jesus, ang ilang pagsidlak ingon nga adlaw sa gingharian 
sa ilang Amahan. Ang talagsaong paagi nga atong makita karon nga 
kini nga bahin sa sambingay natuman mao ang makapakombinsir nga 
pamatuod nga kita nagpuyo sa panapos nga yugto sa panahon, sa 
dihang natapos ang buhat sa pag-ani. 

 
Ang sambingay nagpakita nga kini nga buhat pagabuhaton sa “mga 

anghel.” Kini mao ang usa ka paghubad sa pulong nga Griego nga 
aggelos, nagpasabut nga “mga mensahero.” Kasagaran kini nga 
pulong gipadapat ngadto sa mga langitnong mga mensahero sa Diyos 
nga kasagaran namulong kanato ingon nga mga anghel, apan gigamit 
usab kini sa Kasulatan sa paghulagway sa ubang mga mensahero, nga 
may kinabuhi ug walay kinabuhi. Pananglitan, gihisgotan ni Pablo 
ang iyang pagkabuta isip usa ka “mensahero” [aggelos] ni Satanas 
aron pagsulay kaniya.-II Cor. 12:7 

 
Ang mga anghel sa sambingay mao ang tanan nga mga ahensya nga 

gikonsiderar sa Langitnong Amahan nga kinahanglan gamiton aron 
matuman ang buhat sa paghugpong ug pagsunog sa mga sagbut, 
ingon man sa pagtigum sa trigo ngadto sa "kamalig." Ang katawhan 
sa Ginoo, ang " mga anak sa gingharian, "sa panguna ang mga 
mensahero nga gigamit aron matuman ang pag-ani sa trigo. Ang uban 
nangutana kung ang trigo maka-ani ba og trigo, apan kinahanglan 
natong hinumdoman nga kini nga mga termino usa lamang ka mga 
ilustrasyon. Niini nga kaso, ang pagpamatuod sa Kasulatan mao nga 
ang indibidwal nga mga miyembro sa lawas ni Cristo, ang iglesia, 
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nagtinabangay sa pagpundok ug pag-andam sa matag usa ingon nga 
trigo alang sa ilang katapusang posisyon sa gingharian. 

 
Atol sa pag-ani sa katapusan sa panahon sa mga Judio nga si Jesus 

miingon sa iyang mga tinun-an, “Ang kaumahan ... maputi na aron 
anihon,” ug dayon gisugo sila sa pagsulod sa buhat sa pag-ani. (Juan 
4 35,38) Ang mga disipulo mismo maoy lakip sa hinog nga trigo 
niadtong panahona, apan gipadala sila ni Jesus sa pag-ani sa ubang 
mga trigo. Kini sama nga sitwasyon nga atong gihulagway alang 
kanato diha sa sambingay kalabut sa panahon sa pag-ani sa karon nga 
panahon sa Ebanghelyo. 

 
Sa kahikayan sa Diyos, ubos sa direksyon ni Kristo, ang punoan 

nga mag-aani,, ang ubang mga ahensya nagsilbing mga mensahero sa 
pagtuman sa pag-bugkos ug pagsunog sa mga sagbut. Aron 
mahinumdoman kung unsa ang nahimo niini nga linya, nakita nato 
nga labaw pa kay sa kaniadto, ang Kakristiyanohan gihugpong sa 
daghang pundok sa mga denominasyon, “gibugkos” sumala sa ilang 
nagkalainlain nga mga tinuohan ug mga buhat sa pagsimba. 

 
Ang mosunod nga pagsunog sa mga sagbut sa panahon sa ting-ani 

dili pagaisipon ingon nga kalaglagan sa mga indibidwal. Hinunoa, 
kini mao lamang ang paglaglag sa ilang kahimtang isip mga sagbut, 
ug sa mga bakak nga mga sistema sa gingharian diin sila gigapos. 
Kini usa ka mahinungdanon nga punto nga hinumduman, kay kiniang  
katuyoan sa Dios nga sa iyang gisaad nga yutan-on nga gingharian, 
ilalum sa pagmando ni Kristo, ang tanang katawhan hatagan sa 
oportunidad nga mapasig-uli ngadto sa pagkahingpit sa kinabuhi ug 
magkinabuhi nga uyon sa ilang Magbubuhat ug sa usag usa. (Isaias 
2:2,3; 25:6-9; Pinadayag 21:1-4) Walay relihiyosong “gingharian” 
ubos sa pagdumala sa nahulog nga tawo, kaniadto o karon, 
Kristohanon o lain mang paagi, makahimo niini sa pag-angkon . 

 
GIPADALA ARON SA PAG-ANI 

Ang sambingay sa trigo ug mga sagbut usa usab ka buluhaton sa 
pag-alagad ug kalihokan. Pinaagi niini gidapit kita sa Ginoo sa pag-
apil sa pag-ani sa panahon sa pag-ani sa katapusan sa panahon sa 
Ebanghelyo. Una nga si Jesus mismo ang nagpugas sa sambingay sa 
sinugdanan sa kapanahonan, ug kini nga mga tinun-an nagpasa sa 
mensahe sa gingharian ngadto sa uban nga “matinud-anong mga 
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tawo, ... aron pagtudlo usab sa uban,” sumala sa gipasabut ni Pablo. 
(II Timoteo 2:2) Hinuon, ang trigo ug ang mga sagbut magdungan sa 
pagtubo hangtud sa katapusan sa panahon, sa panahon nga ang pag-
ani pagabuhaton. Mao kini ang gipakita nga ang sinugdanan ug ang 
katapusan sa panahon mao ang mga panahon sa grabe nga kalihokan. 
Pagkatalagsaon nga pribilihiyo nga kita mabuhi sa panahon sa pag-
ani sa sambingay, ug sa pagpasakop niini nga buhat! 

 
Ang bug-os nga hulagway sa pag-ani naglakip sa paghimaya sa 

iglesia, apan adunay panagtapok ug pagpangandam alang niini nga 
makab-ot pinaagi sa gahum sa Pulong sa Diyos. Kini ang pagsabwag 
niining Pulong sa kamatuoran nga gisugo kanato nga buhaton. Ang 
mensahe sa gingharian sa pagkabanhaw ug pagpasig-uli giproklamar 
karon, sa panahon sa pag-ani, ingon nga kini sa sinugdan gisangyaw 
sa sinugdanan sa kapanahonan. ( Buhat 24:14,15; 3:20,21,24,25) Kon 
wala kining mga kamatuoran wala'y mensahe sa gingharian, ug walay 
tinuod nga Ebanghelyo sa kahulogan sa mga pulong nga gigamit sa 
Pulong sa Dyios. 

 
Uban sa pagmantala niining mahimayaon nga mensahe sa 

Ebanghelyo sa panahon sa ting-ani, ang gibag-o nga paglaum sa 
gingharian sa Diyos nakahimong posible sa pag-ila sa trigo ingon nga 
usa ka grupo. Gipahiusa sila ug, dugang pa, nadasig sa pagpadayon sa 
pagtrabaho sa usag usa diha sa pagsabwag sa mensahe sa gingharian. 
Kini nga bahin sa buluhaton sa pag-ani nga nahimo pinaagi sa 
pagmantala sa Pulong sa kamatuoran nahimo na sulod sa kapin sa usa 
ka siglo, ug nagapadayon pa. Diha sa  paghatag sa Ginoo, ang 
mensahe sa gingharian gipadala pa, ug ang mga lugas sa trigo 
gipalambo pa gihapon. Sa tingub, ang trigo nga klase nagakalipay sa 
mahimayaon nga kamatuoran nga ang gisaad nga gingharian sa Diyos 
sa kalinaw dinhi sa yuta wala magdepende sa huyang ug dili hingpit 
nga paningkamot sa mga tawo. 

 
MAGADAWAT SA SUHOL 

Ang atong pangbukas nga teksto nagpahayag, “Siya nga magaani 
magadawat sa suhol, ug magatigum sa bunga ngadto sa kinabuhi nga 
walay katapusan.” Kini nga mga pulong sa pag-awhag unang gisulti 
ngadto sa mga tinun-an ni Jesus sa panahon sa iyang yutan-on nga 
pangalagad, kinsa iyang gidapit sa pag-apil sa buhat sa pagsangyaw 
sa mensahe sa Ebanghelyo. Kini nga mga pulong sa Agalon matood 
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usab sa mga nagtrabaho sa karon nga pag-ani. Ang “suhol” tingali 
nagrepresentar sa karon ug sa umaabot nga mga ganti sa serbisyo. 
Pagkadako ug makatagbaw ang mga suhol nga atong nadawat sa 
paghimo kutob sa atong mahimo aron sa pagmantala sa maayong 
balita sa gingharian. Ang Kamatuoran mismo mahimong labi ka tam-
is ug bililhon samtang kini atong isulti ngadto sa uban, ug mas 
dakung nagpagdasig sa atong kinabuhi. 

 
Kini usa ka kalipay nga nagpuno sa atong mga kasingkasing sa 

dihang, isip resulta sa atong mga paningkamot, atong nahibal-an nga 
ang uban naghatag ug bili sa kahayag sa mahimayaon nga 
Ebanghelyo ni Kristo, ug sila nagsugod usab sa pagmaya diha niana. 
Kining malipayon nga mensahe nagpadayag sa katapusang katuyoan 
sa Diyos sa pagdan-ag sa tanang katawhan, aron pun-on ang 
kalibutan sa kahibalo sa iyang kinaiya ug sa iyang himaya. Kon kita 
nagmaya  niini nga katuyoan sa Diyos, sa pagkatinuod magakalipay 
kita sa kamatuoran nga bisan karon adunay  usa dinhi ug usa didto 
nga  nalamdagan, ug ilabi na kon kita makaamgo nga kita gigamit, 
bisan kon sa gamay lamang nga paagi, sa pagdala sa malipayon nga 
mensahe ngadto sa uban. 

 
Sa diha nga si Apostol Pablo gibilanggo didto sa Roma, siya 

misulat ngadto sa mga kaigsoonan sa Filipos nga nag-ingon, “Buot 
kong masabtan ninyo, mga kaigsoonan, nga ang mga butang nga 
nahitabo ngari kanako nahimo hinuon alang sa pagpauswag sa 
ebanghelyo.” (Filipos 1:12) Gisulat kini ni Pablo tungod kay iyang 
naamgohan nga makadasig kaayo alang sa mga kaigsoonan sa 
pagkahibalo nga ang iyang pagkabilanggo wala magresulta sa 
pagpugong sa pagkaylap sa mahimayaong Ebanghelyo ni Kristo. 
Nahibal-an niya nga ang mga kaigsoonan sa Filipos magakalipay, 
nga kini mahimong “suhol” alang kanila sa pagkahibalo nga ang 
ilang pagsuporta ni Pablo pinaagi sa ilang mga pag-ampo ug sa laing 
mga paagi nakatampo sa kinatibuk-ang paningkamot sa iglesia sa 
pagdala sa mensahe sa gingharian ngadto sa tanang katawhan . 

 
Gidawat ba nato karon ang atong bahin sa “suhol” nga ginahatag sa 

Ginoo sa tanan nga matinud-anong nagtrabaho? Kon kita nagtrabaho 
lamang alang sa Ginoo tungod kay kita nagtuo nga kini atong 
katungdanan, nan kini posible nga wala kita makadawat sa kalipay 
nga mahimo natong mahimo. Bisan pa, kung kita puno sa mensahe 
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sa gingharian nga ginabuhat nato kutob sa mahimo ang pagsulti sa 
uban bahin niini, bisan sa tagsa-tagsa o kauban sa atong mga 
kaigsoonan sa kinatibuk-ang pamahayag sa mensahe, nan ang atong 
kopa sa kalipay sigurado nga nagaawas . Ang ingon nga kalipay 
moabut dili lamang tungod sa gipanalanginan nga pribilehiyo nga 
anaa kanato sa pagpakita sa mga pagdayeg sa Ginoo, apan usab sa 
kamatuoran nga ang uban adunay oportunidad nga mas makasinati sa 
atong mahigugmaong Langitnong Amahan. 

 
Kon kita adunay husto nga panglantaw sa atong relasyon sa Ginoo 

isip iyang mga sulugoon, kita nakaamgo nga kita kanunay nga 
utangan kaniya alang sa mga kalooy ug mga panalangin nga iyang 
gihatag kanato. Gipalit kita sa bili, bisan ang bililhong dugo ni kristo. 
(I Corinto 6:20; Buhat 20:28) Dinhi, nahibal-an nato nga dili kita ato 
sa atong kaugalingon. Atong utang ang tanan nga anaa kanato, bisan 
ang kinabuhi mismo, kaniya nga nahigugma kanato ug namatay 
alang kanato. Tungod niini, atong ipresentar ang ayong tanan ngadto 
sa Langitnong Amahan, ug maningkamot sa pag-alagad kaniya nga 
matinud-anon kutob sa mahimo. Hinoon, sa baylo niini sa bisan unsa 
nga paagi sa pagkansela sa utang kabubut-on nga utang nato kaniya, 
nahimo kitang labaw pa sa iyang utangan. Sa pagkatinuod, ang suhol 
nga iyang gibayad labi pa ka bililhon kay sa bisan unsa nga mahimo 
nato alang kaniya. Pagkaanindot sa atong Dyios!  
 
“SAMA SA ADLAW” 
Ang sobra ug mas taas nga suhol nga atong nadawat adlaw-adlaw 
samtang naghatag sa atong kinabuhi sa pag-alagad sa Dios, mao ang 
mahimayaon nga ganti sa umaabot nga iyang gisaad, kay kita 
nagatigum sa “bunga ngadto sa kinabuhing dayon.” Ngadto sa 
adunahang batan-ong magmamando si Hesus nagsulti niini ingon nga 
pagtigum sa mga bahandi sa langit. (Lucas 18:22) Gihulagway kini 
ni Pablo nga “himaya ug dungog ug imortalidad, kinabuhi nga walay 
katapusan.” (Roma 2:7) Gipresentar usab kini ingon nga 
mahimayaong kahigayunan sa pagpuyo ug paghari uban ni Kristo, 
ingon nga magaambit sa langinong kinaiyahan, ug ingon ka 
madagayaon nga pagsulod ngadto sa “walay katapusan nga 
gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.” - Pin. 
20:6; II Ped. 1:4,11 
 

Diha sa sambingay, kining mahimayaong umaabot nga ganti 
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gihulagway ingon nga nagasidlak “sama sa adlaw sa gingharian sa 
ilang Amahan.” (Mateo 13:43) Kini nagpahinumdom kanato sa saad 
sa Daang Tugon mahitungod sa  “Adlaw sa pagkamatarung” nga 
muabot uban ang pag-ayo sa iyang mga pako. (Mal. 4:2) Mahimo 
kitang magpaabot nga mahimong kabahin sa “Adlaw,” aron mopakita 
uban kaniya. Sa ingon ang mga “anak sa gingharian” magtuman sa 
katuyoan sa ilang pagtawag. 

 
Sumala sa atong nasabtan, kini nga pagpangandam nagsugod sa 

yutan-ong ministeryo ni Jesus. Didto ang mga anak sa gingharian 
nagsugod nga napalambo tungod sa ilang kaugmaon nga nagasidlak 
ingon sa adlaw. Ingon nga gitanom sama sa trigo sa umahan, nga mao 
ang kalibutan, ang gisugdan nga gingharian nagpabilin. Sa 
kasamtangan, ang mga sagbut ingon sa daw  nipuli  sa trigo, apan dili 
kini mao. Pinaagi sa pagtugot sa Diyos sila nagkatubo sa umahan 
sulod sa usa ka panahon. Ang sambingay nagpakita, bisan pa niana, 
nga sa katapusan sa panahon adunay usa ka tin-aw nga panagbulag. 
Ang mga sagbot, nga gipugas sa kaaway, gipagawas, gihugpong ug 
gilaglag, samtang ang trigo nagpabilin, ug sa nabanhaw nga himaya 
nagasidlak uban kang Jesus alang sa paglamdag ug panalangin sa 
tanang katawhan. 

 
Adunay daghan nga mga ebidensya nga naabot na nato ang hinapos 

nga yugto sa panahon, ug nga ang pag-ani sa trigo ug sa mga sagbut 
milambo ug hapit na nga makaabut sa katumanan. Atong tan-awon 
ug ipataas ang atong mga ulo sa malipayon nga pagkaamgo sa 
kamatuoran nga ang panahon sa pagsidlak samtang ang adlaw haduol 
na. Ang atong kalipay niini nga kamatuoran kinahanglan nga makita 
diha sa pagdugang sa atong mga paningkamot nga mahimong 
matinud-anon nga mga mangangani, nga mas dali nga masabtan sa 
karit sa kamatuoran, nga maglipay sa atong adlaw-adlaw nga suhol 
karon. Hinaut nga mapalig-on kita sa pagpadayon diha sa pig-ot nga 
paagi sa pagsakripisyo pinaagi sa hingpit nga kalipay nga gibutang 
diha sa atubangan kanato sa pagpakig-ambit uban ni Jesus diha sa 
buhat sa pagpanalangin sa tanang mga pamilya sa yuta. 
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DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION 
EAST RUTHERFORD, NJ 07073 
Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo: 
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—
Labina ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa 
Panahon sa Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong 
Manluluwas sa kalibutan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung 
mahuman na, ang panalangin 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, 
nakatagamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat 
alang sa tanan”, ug mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag 
sa matag-usa ka tawo nga niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—
Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 2:5,6 
 
NGA ANG PAGLAUM SA IGLESY 
A mao nga mamahimo siya nga sama sa iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa 
Iyang pagka-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong kinaiya’, ug ambit sa Iyang 
himaya ingon nga Iyang isig kamanununod.—1Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 
8:17; 2 Pedro 1:4 
 
NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA  
mao ang paghingpit sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-
alagad; sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga 
mamahimong mga saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para 
mahimong mga hari ug mga pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; 
Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6 
 
NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN  
nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag 
ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang 
paghibalik sa tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinug-
tanon, 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 
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