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Ang Hari ug Ang Iyang
Katahum

“Ang imong mga mata makakita sa hari sa iyang katahum: sila
makalantaw ug usa ka yuta nga atua sa halayo.”
—Isaias 33:17

S

a kinatibuk-an sa Daang Kasulatan atong nakita ang daghang mga
panagna ug mga saad mahitungod sa pag-abot sa usa ka bantugan nga
gipadala sa Magbubuhat aron mahimong Manunubos, Manluluwas, ug
hari sa tanang katawhan. Ang usa niini nga mga panagna adunay mga
pulong nga pamilyar sa minilyon taliwala sa katawhan: “Alang kanato
ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag:
ug ang kagamhanan anaa sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan
pagatawgon
nga
Kahibulongan,
Magtatambag,
Diyos
nga
Makagagahum , Ang Amahan nga walay katapusan, Ang Prinsipe sa
Pakigdait. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug kalinaw walay
katapusan.”(Isaias 9:6,7) Dinhi ang hulagway sa usa ka magmamando
nga wala pa sukad makita sa tawhanong kaliwatan, nga kansang
pagmando wala pa masinati-nga sa Mesiyas, si Kristo Jesus.
Ang katapusan sa tuig 2018, sobra sa duha ka libo ka tuig sukad sa
pagkahimugso ni Jesus, nakakaplag sa kalibutan nga nagkurog sa walay
paglaum nga kahimtang sa kagubot ug kalibog. Ang bugtong nga butang
nga makaluwas karon sa kalibutan ug ang tawhanong kaliwat mismo
mao ang usa ka matang sa gahum nga labaw sa tawo, usa ka dili hakog
nga tawo kinsa adunay igong kaalam aron maplano ang usa ka bag-o ug
mas maayo nga dalan alang sa mga tawo, aron sa pagpatuman sa iyang
mga plano, ug adunay gahum sa pagpatuman sa iyang mga mando. Kung
ang kalibutan mahimong makombinsir nga ang usa ka magmamando nga
sama niini anaa na aron magmando, siya tingali pagaangkonon sa tibook
kalibutan..
Bisan pa, kini maoy usa ka dakong butang nga pagalaoman, para sa
maong hari kinahanglan nga maguba niya ang kasaysayan ug tanang
klase sa tradisyon sa tawo. Kinahanglan siya usa ka pangulo nga
makahimo sa pag-establisar sa iyang awtoridad nga dili kinahanglan nga
mag giya sa minilyon sa mga kabatan-onan sa kalibutan ngadto sa gubat

2

aron mamatay. Sa pagkatinuod, lahi siya gamay niadtong tanan nga mga
magmamando sa kaniadto ug karon kon siya misulay sa pagpatuman sa
iyang mga balaod ubos sa hulga sa kalaglagan ug pakiggubat.
Kinahanglan usab nga siya mahimong usa ka hari nga maglantaw sa mga
mga kabus ingon man sa mga adunahan, ug kinsa mohatag ug parehas
nga pagtagad sa mga katungod sa tanang rasa, edad ug nasyonalidad.
Ang usa ka hari nga kwalipikado nga mangulo sa kalibutan gikan sa
kasamtangang kasamok niini dili mahimong usa ka manlalaban sa usa ka
grupo o sa lain. Kinahanglan siya nga usa ka tigpasiugda sa mga interes
sa tanan-ang tibuok kaliwatan sa tawo. Tungod kay ang tanan nga mga
tawo mga membro niini, siya kinahanglan nga mahimong interesado sa
dili maayo ingon man sa maayo, sa dili edukado ingon man sa mga
eskolar, ug, tingali labing importante, sa mga patay ingon man sa ang
mga buhi.
Dugang pa, ang ingon nga magmamando kinahanglan nga maalamon
kaayo, molihok isip usa ka magtatambag ingon man usa ka
maghuhukom. Kinahanglan niya nga maangkon ang mga hiyas nga
ginapahayag sa usa ka propeta sa Diyos sa gitagna nga dakung Mesiyas
nga saad. Niini atong mabasa, “Ang Espiritu ni Jehova magapuyo sa
ibabaw niya, ang espiritu sa kaalam ug salabutan, ang espiritu sa
pagtambag ug gahum, ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo;
Ug siya magahimo kaniya nga dali nga masayud sa kahadlok kang
Jehova; Ug dili siya magahukom sumala sa panan-aw sa iyang mga
mata, ni magabadlong siya sa bisan diin sumala sa buhat sa iyang mga
igdulungog: Kondili uban ang justiya magahukom siya sa mga kabus, ug
pakanaugan niya sa hukom uban ang katul-id kadtong mga
mapainubsanon sa yuta: ug pagahampakon niya ang yuta sa baras nga
puthaw; sa iyang baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil siya
mopatay sa mga dautan. Ug ang pagkamatarung mao ang bakos sa iyang
hawak, ug ang pagkamatinud-anon ang bakos sa iyang mga hawak.”Isaias 11:2-5
Usa kini sa matagnaong paghulagway ni Jesus, kansang pagkatawo
gisaulog na usab sa minilyon. Walay hari, walay magmamando, ug
walay kagamhanan nga dunay gamay nga kaalam ug hustisya ug gahum
kay sa gipakita sa mga pulong sa ibabaw sa propeta nga makalaum nga
malampuson nga maangkon ang pagmando sa kalibutan karon ug
magdala og kalinaw ug katagbawan sa tanang katawhan.
Si Jesus giingon nga makahimo sa pagtuman sa usa pa ka
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propetikanhon nga hulagway, gihatag kanato sa salmista. “Ihatag sa hari
ang imong mga paghukom, Oh Diyos, ug ang imong pagkamatarong
ngadto sa anak sa hari. Siya sa pagkamatarung magahukom sa imong
katawohan, Ug sa justisya sa imong mga kabus. Ang kabukiran
magadala ug pakigdait sa katawohan, Ug ang kabungtoran, diha sa
pagkamatarung. Pagahukman niya ang mga kabus sa katawohan,
Pagaluwason niya ang mga anak sa mga hangul, Ug magadugmok sa
malupigon. ... Sa iyang mga adlaw molambo ang matarung; Ug ang
kadagaya sa pakigdait, samtang nga ang bulan nagapabilin. Magagahum
usab siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa mga
kinatumyan sa yuta.”- Salmo 72:1-8
WALA MAHATAGI UG BILI
Ang mga tinun-an ni Hesus nagtuo nga siya ang mao ang gitagna dinhi
ug daghan pa nga mga tagna sa Daang Tugon. Bisan pa niana, si Jesus
walay kasundalohan. Wala gayud siya naningkamot sa paghimaya sa
iyang kaugalingon pinaagi sa uban. Hinunoa, nabantog siya tungod sa
iyang kaayo. Gihigugma niya ang tanan ug maloloy-on bisan sa mga
nakasala. Kadtong nakakita kaniya nakamatikod sa “mabinationg mga
pulong nga nagagawas sa iyang baba,” ug nga siya “naglihok sa
pagbuhat sa maayo.” - Lucas 4:22; Buhat 10:38

Kini nga maloloy-on, may simpatiya, masinabuton ug nagsakripisyo sa
kaugalingon alang sa katawhan kansang pagkatawo gisaulog na usab sa
kailutan, usa ka Judio. Sa dihang naamgohan ni Pilato nga wala na siyay
mahimo sa pagluwas sa iyang kinabuhi, gitugotan niya ang iyang mga
sundalo nga ibutang ang korona nga tunok sa iyang ulo. Gipakita niya si
Jesus sa mga tawo, si Pilato miingon, “Tan-awa ang inyong Hari!” Apan
mitubag ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nga nagsinggit, “Patya
siya, ilansang siya sa krus. ... Wala kami hari gawas kang Cesar.”- Juan
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19:14,15
Ang mga anghel nga mipahibalo sa pagkatawo ni Jesus mipahayag nga
siya mahimong usa ka Manluluwas, usa nga magluwas sa katawhan
gikan sa ilang mga sala. (Mateo 1:20,21; Lucas 2: 10,11) Sa pagbuhat
niini gikinahanglan nga iyang ihalad ang iyang kinabuhi. Nahibal-an kini
ni Jesus, mao nga wala siya mosukol sa dihang gidala sa atubangan ni
Pilato nga sentensiyahan sa mapintas nga kamatayon sa krus. Nabalaka
ang iyang mga tinun-an. Sila nagtuo nga si Jesus natawo aron mahimong
usa ka bantugang magmamando sa tibuok kalibutan, apan karon siya
patay na. Ang pahibalo sa manulonda sa iyang pagkahimugso, ang iyang
daghang mga milagro, ug ang mga pulong nga grasya nga iyang
gipamulong, karon daw walay kapuslanan.
PAGLAUM NABANHAW
Ang mga paglaum sa mga tinun-an sa wala madugay nabuhi pag-usab.
Si Jesus nabanhaw gikan sa mga patay, ug ang nabanhaw nagpatin-aw sa
duha sa iyang mga tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus nga
kinahanglan nga ang Mesiyas mag-antus ug mamatay sa dili pa mosulod
sa iyang himaya. (Lucas 24:25-27) Sa maong higayon, ang matuod nga
mga disipulo ni Jesus nakahibalo nga ang tanan nga mga saad sa
gingharian mga grasya ug panalangin diin ilang gitoohan nga si Hesus
mibalik aron sa pagtuman ang mahitabo.
Nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an sa makadaghan human sa
iyang pagkabanhaw. Sa iyang katapusang panagway sila igo nangisog sa
pagpangutana kaniya, “Buot mo ba karong panahona nga ibalik pag-usab
ang gingharian sa Israel?” Niini gibutang ni Jesus ang usa ka tinagong
tubag, “Dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga panahon, nga Ang
Amahan nagbutang sa iyang kaugalingong gahum. Apan kamo
magadawat sa gahum, human niana ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo: ug kamo mahimo nga mga saksi ngari kanako sa Jerusalem, ug
sa tibuok Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan sa yuta.”Buhat 1:6-8
Ang asoy nagpadayon: “Sa nakasulti na siya niining mga butanga,
samtang ilang nakita, siya gibayaw; ug usa ka panganod ang midawat
kaniya gikan sa ilang panan-aw. Ug samtang nanagtutok pa sila sa langit
sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka
tawo nga nagbistig maputi, Nga miingon usab: Kamong mga tawo sa
Galilea, nganong nanagtutuk kamo sa langit? kining mao nga Jesus, nga
gikuha gikan kanimo ngadto sa langit, mobalik sa samang paagi sa
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imong pagkakita kaniya nga moadto sa langit.”- bersikulo 9-11
MGA BUHATONON
Daghang kamatuoran ang gipadayag sa maong hitabo. Nahibal-an sa
mga tinun-an nga dili igahatag kanila ang daghang kasayuran
mahitungod sa panahon nga mga elemento sa dakung plano sa kaluwasan
sa Diyos nga nasentro diha kang Kristo. Imbes nga mabalaka
mahitungod sa panahon, kinahanglan sila manglakaw, human nga ang
Espiritu Santo moabut kanila, aron mahimong mga saksi alang kang
Jesus. Kining buluhaton sa pagpamatuod mahimong sa tibuok kalibutan,
ngadto sa “kinatumyan nga bahin sa yuta.”
Gibiyaan sila ni Jesus. Nakita nila siya nga gibayaw ngadto sa langit.
Duha ka mga anghel ang nagpakita ug nagpasalig kanila nga siya
mobalik pag-usab sa umaabot nga panahon. Sa pag-usa niini nga mga
hunahuna, nagsugod sila sa pagkaamgo nga ang buhat sa pagsangyaw sa
Ebanghelyo sa gingharian sa tibuok kalibutan mao ang ilang bahin sa
plano sa Diyos sa panahon nga si Jesus wala. Tungod kay kini usa ka
tibuok kalibutan nga pagmantala sa Ebanghelyo, ilang nasabtan nga kini
nagkinahanglan og panahon aron matuman, nga nagpasabot nga ang
iyang pagbalik dili dihadiha dayon, sumala sa panghunahuna sa tawo.

Paglabay sa napulo ka adlaw, sa dihang ang Balaang Espiritu miabot sa
naghulat nga mga tinun-an, gisugdan nila ang misyon nga gitudlo ni
Jesus kanila. Pinaagi sa paglamdag sa Balaang Espiritu, ilang nasayran
nga ingon nga gikinahanglan nga si Jesus mag-antus ug mamatay aron
ang kalibutan mapanalanginan pinaagi sa iyang gingharian, sila ug ang
tanan nga nagpahinungod nga mga magtutuo sa karon nga panahon
adunay kahigayunan sa pag-antus ug ug mamatay uban niya. Sa
pagkatinuod, nakaamgo sila nga gawas kon matinud-anon silang
nagsunod sa iyang mga lakang sa sakripisyo, bisan hangtud sa
kamatayon, dili sila makalaum nga makig-uban kaniya ingon nga mga
magmamando sa iyang umaabot nga gingharian.
WALAY PAILOB
Sa paglabay sa panahon, ang usa ka espiritu sa pagkadili-mapailubon
nakita sa pipila sa mga sumusunod ni Jesus. Naghunahuna sila nganong
ang iyang gingharian dugay na nga nalangan. Ang uban daw naghinapos
nga bisan wala pa siya mibalik ngadto kanila sumala sa gisaad, ang iyang
gingharian kinahanglan nga sa usa ka paagi naglihok na, ug busa sila
nakigbahin niini uban kaniya nianang mao nga panahon. Gipakigsulti ni
Apostol Pablo kadtong adunay sayup nga panglantaw, nga nag-ingon:
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“Karon nangabusog na kamo, karon mga dato kamo, nanaghari kamo
ingon nga mga hari nga wala kami, ug naghandum ako sa Diyos nga
ikaw naghari, aron kami usab maghari uban kanimo” -I Cor. 4:8
Kung ang panahon miabot na alang sa mga sumusunod ni Jesus nga
maghari uban kaniya, si Pablo nasayod nga siya, usab, magahari, kaysa
mag-antos, maghingabot, ug masamad sa pag-alagad sa Agalon. Si
Pablo, hinoon, nasayud sa kamatuoran mahitungod sa mga katuyoan sa
Diyos. Nahibal-an niya nga ang karon nga panahon mao ang panahon sa
pagsakripisyo ug pag-antus sa bahin sa mga sumusunod ni Jesus.
Nahibal-an niya nga ang yugto sa paghimaya sa gingharian sa gihapon
umaabot. Bisan pa niana, ang diwa sa pagkawalay pailub, ug tingali
usab sa ambisyon, nagpadayon sa paglihok taliwala sa nag-angkon nga
mga sumusunod ni Cristo. Human ang mga apostoles nahikatulog sa
kamatayon, usa ka dakung “pagkahulog” gikan sa “hugot nga pagtuo
nga kaniadto gitugyan ngadto sa mga balaan” sa wala madugay
nahitabo. (II Tesalonica 2:3; Judas 1:3) Sa talagsaong paagi, kini nga
diwa sa pagkawalay pailub ug ambisyon maoy hinungdan sa
pagpalambo sa usa ka dakung sistema sa iglesia nga kaniadto nahiusa sa
sibil nga gahum ug nag-angkon nga naghari ingon nga gingharian ni
Cristo.

Niining higayona, ang tinuod nga kahulogan sa pagkahimugso ni
Jesus nawala sa kadaghanan sa iyang nag-angkon nga mga sumosunod.
Samtang uban sa ilang mga ngabil sila nagpadayon sa pagdayeg kaniya
ingon nga ang gisaad nga “Prinsipe sa Pakigdait” nga magdala sa
“maayong kabubut-on ngadto sa mga tawo,” sila mitabang sa paglunop
sa Uropa ngadto sa usa sa pinakadugoon nga panahon sa kasaysayan sa
gubat. Sulod sa daghang mga siglo, ang mga kasundalohan sa nagangkon nga Kristohanong mga nasud ug mga paksyon nahasol batok sa
usa sa makamatay nga kombat, walay kaluoy nga pagpatay sa usag usa,
tanan sa ngalan ni Cristo.
Bisan ang mga anghel nga mipahibalo sa pagkahimugso ni Hesus
wala nahibalo sa tanan nga nalangkit sa dili pa mahitabo ang iyang
gingharian sa kalinaw sa tibuok kalibutan. (I Pedro 1:12) Kapin sa duha
ka libo ka tuig ang milabay sukad nga natawo si Jesus, ug sa gihapon
ang mga suk-anong nabahin bahin nga mga lumulupyo sa yuta
nagpadayon sa pagpakiggubat batok sa usag usa. Matag tuig nga
milabay daw nagpakita nga nagkawala ang pagtoo sa plano sa Diyos sa
pagtukod sa usa ka tibuok kalibutan nga gobyerno pinaagi sa usa
kansang pagkahimugso gisaulog gihapon sa minilyon.
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GIKINAHANGLAN ANG PAILOB
Bisan
taliwala
sa
mga
Kristohanon
nga
nalamdagan
niining”"katapusang mga adlaw” pinaagi sa Pulong sa kamatuoran,
adunay dakong panginahanglan alang sa pailub sa paghulat sa
katumanan sa balaang plano. Mahitungod sa kamatuoran nga kita anaa
sa “pag-ani,” nga mao ang “katapusan sa panahon,” kinahanglan nga
walay pagduha-duha. (Mateo 13:39, Wilson's Emphatic Diaglott) Kini
nagkinahanglan sa pagkamatinud-anon sa padayon nga pagpahibalo sa
Ebanghelyo sa gingharian-nga ang gingharian sa Mesiyas haduol na.
Kining mahimayaon nga kanta nga tema sa Bibliya nagpadayon nga
giproklamar sa tibuok yuta, sa ingon nagpakita nga ang pag-ani ug ang
mahimayaon nga buhat niini wala mahuman. Nagpasabut kini nga wala
pa ang matarong nga nagasidlak “sama sa adlaw sa gingharian sa ilang
Amahan.” - Mateo 13:43
Mas mapasalamaton kita karon kay sa nangagi ang mga pagbati sa
mga disipulo sa dihang sila nangutana kang Jesus, “Buot mo ba nga
karon ibalik pag-usab ang gingharian sa Israel?” (Buhat 1 6) Buot usab
natong masayran kanus-a ang atong mahimayaon nga paglaum matuman
sa himaya sa gingharian, ug ang dugay na nga gisaad nga panalangin sa
tanang mga pamilya sa kalibutan magsugod. Ang pangutana, “Hangtod
kanus-a, O Ginoo?” Walay duhaduha nga gihangyo sa matinud-anong
katawhan sa Diyos sa tanang panahon. (Pinadayag 6:10) Duol na karon
sa atong mga kasingkasing, bisan pa nahibalo kita nga ang gingharian
“haduol na, bisan diha sa mga pultahan.” - Marcos 13:29

Pagka tukma sa tambag, “Ayaw isalikway ang imong pagsalig, nga
adunay dakong balus nga ganti. Kay nagakinahanglan kamo ug
pagpailub, nga sa nabuhat na ninyo ang kabubut-on sa Ginoo, madawat
ninyo ang saad. Kay sa makadiyut lamang, ug kadtong moanhi, moanhi
ug dili magalangan.” (Heb. 10: 35-37) Himoon nato ang tinuod nga
pagsalig, nasayud nga sa pagbuhat sa ingon kinahanglan nato ang
pagpailub. Gikinahanglan nato ang “mapailubon nga pagpadayon sa
pagbuhat sa maayo” samtang nagapangita kita alang sa “himaya ug
dungog ug pagka-imortal.” (Roma 2:7) Nagkinahanglan kita sa
pagpailub samtang kita nagtan-aw alang sa katumanan sa tanang mga
saad sa Diyos kanato isip isig ka manununod uban ni Jesus sa iyang
gingharian.-Roma. 8:17
USA KA “DIYUTAY NGA PANAHON”
Sa nahisgutan nga bahin, Hebreohanon 10:35-37, gihisgotan ni Pablo
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ang iyang pahimangno sa pagpailub sa pagbalik ni Cristo, nga
nagaingon, “Sa dili madugay, ug siya nga moabut moabut, ug dili
magpabilin." Kini makapaikag sa Timan-i nga ang tibuok nga panahon,
gikan sa panahon ni Pablo hangtud sa pagbalik sa Ginoo sa panahon sa
pag-ani, gihisgutan nga "sa usa ka diyutay nga panahon." Mao kini,
sumala sa paglantaw sa Dios sa panahon. Karon nga anaa na kita sa tingani nga natapos sa kapanahonan, labi pa nga makita nga "sa makadiyut
lamang" nga magpabilin taliwala sa atong mga buhat sa pag-ani karon
ug ang kaharian sa kahayag sa ugma!
Wala kita masayud kung hangtud kanus-a magpadayon ang pag-ani.
Apan ang gibuhat sa Langitnong Amahan, ug kung kita mag-uban ni
Jesus sa gingharian kinahanglan nga kita magmatinud-anon sa atong
komisyon karon aron sa pagsangyaw sa mensahe sa paglaum, panglawas
ug kinabuhi sa Ebanghelyo alang sa tanang katawhan sa matag
kahigayonan. Ang mga pasidungog ug awtoridad sa Gingharian itugyan
lamang ngadto sa mga matinud-anon, bisan hangtod sa kamatayon.Pinadayag 2:10
Unsa man ang pasabot para kanato karon ang pagkatawo sa Prinsipe sa
Kalinaw? Ang pagsaulog niini kinahanglan usa ka timaan sa pag-usab sa
atong paningkamot sa paghimo sa kabubut-on sa Amahan. Kinahanglan
kini magpasabut sa dugang nga kasadya sa atong paglaum-usa ka
kalipay nga makahimo kanato nga magpabilin nga malig-on hangtud sa
katapusan sa paagi sa pagsakripisyo ug pagserbisyo. Kinahanglan nga
kini magpahinumdum kanato pag-usab kung unsa kadako ang
panginahanglan sa tawo sa gingharian, ug sa gipanalanginan nga
pribilehiyo nga anaa kanato sa pagsulti sa tibuok kalibutan sa bulahan
nga balita nga ang matarung nga gobyerno ni Cristo haduol na kaayo!
Ang pag-abot ni Jesus mao ang dakong gasa sa Diyos sa tawo. (Juan
3:16) Ang atong pagpabili sa maong gasa mahimong madayag pinaagi
sa paghatag sa tanan nga naa kanato para sa dakong Mesiyanikong
hinungdan nga gipatuman ni Jesus. Giproklamar sa mga anghel ang
maayong balita nga si Jesus, ang umaabot nga hari sa kalibutan, natawo.
Karon kita, ingon nga mga mensahero sa karon nga panahon, adunay
kahigayunan sa pagpadayon sa proklamasyon. Dili lamang kita
nagpahibalo sa iyang pagkahimugso, apan sumala sa mga pulong sa
atong pangbukas nga teksto, malipayon kita nga nagpahibalo sa “hari sa
iyang katahum.” Magmatinud-anon kita sa atong pakigsaad uban sa
Ginoo samtang kita mapailubon ug aktibong naghulat alang sa
mahimayaong pagkahingpit sa atong paglaum.▪
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 2, 2018

Higugmaa ug Sunda ang Diyos

S

a pagkonsiderar sa mga bersikulo sa atong
leksyon, kita kinahanglan nga makaamgo
ug magpasalamat nga ang pagtoo, ug
pagkamasulundon, sa mga balaod sa Diyos ug
sa iyang matarung nga mga prinsipyo mao
ang labing importante kanato. Bisan pa nga
kini gisulti ilabi na alang sa Israel, ang Diyos
dinhi nagpunting sa matang sa tubag sa iyang
mga sugo nga iyang gitinguha sa tanan niyang
piniling katawhan. “Busa patalinghugi, Oh
Piniling Kasulatan:
Deuteronomio 6:1-9 Israel, ug tinguhaa ang pagbuhat niini; aron
nga
kini
maayo
alang
kanimo.”(Deuteronomio 6:3) Ang Diyos nagpahimangno sa
katawhan sa Israel sa pagbalaan ug pagtahod kaniya, dili sa tungod
kay napugos, apan gikan sa tinguha sa usa ka sinsero nga
kasingkasing. Gusto Niya nga higugmaon nila Siya, nga maghatag
kanila sa labing importante nga mga pulong sa atong yabeng
bersikulo. Ang ingon nga gugma maggikan sa matag unod ug gahum
sa ilang pagkatawo.
Yabeng Bersikulo: “Ug
higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos
sa
bug-os
mong
kasingkasing, ug sa
bug-os mong kalag, ug
sa bug-os mong gahum.”
—Deuteronomio 6:5

Si Moises, sa pagsaysay sa mga prinsipyo sa balaod sa Diyos,
miingon, “Patalinghug, O Israel: Ang Ginoo nga atong Diyos usa ka
Ginoo.” (Deut 6:4) Kini usa ka mahinungdanon nga pahayag, tungod
kay nagpasabot kini sa dili mausab nga kinaiya sa Diyos ingon man
sa iyang balaod. Ang iyang kinaiya ug ang iyang mga panudlo
kanunay nga makanunayon ug han-ay-sila dili gayud mausab. Alang
niadtong nakasulod sa relasyon sa pakigsaad uban sa Diyos sa karon
nga panahon, kini labi ka mapasaligon. “Anak ko, hatagi ako sa
imong kasingkasing,” mao ang pagdapit nga atong gidawat.
(Panultihon 23:26) Sa pagbuhat sa ingon, atong gitugyan ang atong
mga kaugalingon sa adlaw-adlaw nga pagpasakop sa iyang mga
paggiya sa atong kinabuhi, pagtubag sa gugma ug
pagkamasinugtanon.
Ang husto nga paghigugma ug pagsugot sa Diyos nagpasabot nga
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atong tinoon siya, ug ang iyang mga pamaagi, ingon nga mas
maalam kay sa ato. Unsa nga kalipay ang angay natong buhaton sa
pagkahibalo nga kita adunay usa ka talagsaong Amahan nga nakaila
sa tanan, kinsa nagtinguha lamang sa unsay labing maayo alang sa
matag usa sa iyang mga anak, ug kinsa naghatag kanila sa daghang
mga panalangin. Nan, ang atong tinguha mao ang pagbalos pinaagi
sa pagtanyag kaniya sa atong debosyon ug pagpakita sa atong
pagsalig ug kalipay diha sa iyang kabubut-on alang kanato sa atong
adlaw-adlaw nga mga kasinatian. Angay nato nga kanunay natong
ikalipay ang paghunahuna sa Diyos, pagpakigsulti kaniya sa pagampo, ug pagbaton sa iyang kalinaw.-Filipos 4:4-7

Sama sa gisugo sa Diyos sa Israel, gisugo usab kita ni Jesus,
“Higugmaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong
kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong
hunahuna. Mao kini ang una ug dako nga sugo.”(Mateo 22:37,38)
Ang atong gugma alang sa Diyos mao ang kinasingkasing, ug
gihimo pinaagi sa buhat. Si Apostol Juan nagaingon, “Mga anak ko,
dili kita maghigugma sa pulong, ni sa dila; kondili sa buhat ug
kamatuoran.” Sa pagbuhat niini, nagpadayon si Juan, gipakita nato
nga “kita iya sa kamatuoran,” ug gipasaligan atubangan sa Diyos.- I
Juan 3:18,19.
Ang labaw nga gugma alang sa Diyos, ug labi pa nga gipakita
ngadto sa usa'g usa ug sa tanan nga atong nakit-an, mao ang
“marka,” o tumong, nga kinahanglan nga atong buhaton nga
makugihon aron kita makaplagang matinud-anon. Si Pablo miingon,
“Kining usa ka butang nga akong ginabuhat, nahikalimot sa mga
butang nga anaa sa luyo, ug nagatinguha sa mga butang nga nag-una,
ako nagapadayon paingon sa marka alang sa ganti sa hataas nga
pagtawag sa Diyos diha kang Kristo Hesus.” - Filipos 3:13,14
Atong higugmaon ug sundon ang Diyos sa bug-os nga sukod sa
atong abilidad, nga magtinguha nga mahiusa uban kaniya pinaagi sa
atong Manunubos, si Kristo Jesus. Ang gugma sa Langitnong
Amahan “gibubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Balaang
Espiritu nga gihatag kanato.” (Roma 5:5) Busa, ang panaghiusa sa
gugma nga anaa kanato sa Diyos ug sa iyang Anak nagagiya kanato
kanunay, ug magpadayon kanato hangtud sa katapusan sa atong
pagpuyo sa yuta.▪
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 9, 2018

Simbaha Lamang ang Diyos

Yabeng Bersikulo:
“Ug kong daw dautan
kaninyo ang pag-alagad
kang Jehova, magpili
kamo niining adlawa
kong kinsa ang inyong
alagaron; kong ang mga
dios ba nga gialagaran
sa inyong mga amahan
didto sa unahan sa
Suba, kun ang mga dios
ba sa mga Amorehanon,
kang
kinsang
yuta
inyong gipuy-an: apan
alang kanako ug sa
akong
balay,
kami
magaalagad
kang
Jehova. —Josue 24:15
Piniling Kasulatan:
Josue 24:1-24

A

ng atong leksyon maoy usa ka
pahinumdom sa unang sugo sa Diyos
ngadto sa Israel: “Ako mao ang Ginoo nga
imong Diyos. ... Dili ka magbaton og laing
mga dios sa atubangan ko.” (Exodo 20:2,3)
Dugang pa, tungod kay walay tawo nga
makahimo og usa ka panagway o larawan sa
Diyos tungod kay walay tawo nga nakakita
kaniya, ang Israel gihatagan sa ikaduhang
sugo: “Dili ka magbuhat alang kanimo ug
linilok 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 magalagad kanila: kay ako si Jehova nga imong
Diyos usa ka Dios nga abughoan.”bersikulo 4,5

Gihisgotan kini sa Diyos ngadto sa iyang
pinili nga katawhan, ang Israel, uban sa paghatag kanila sa Pakigsaad
sa Balaod, nga ilang gisaad nga ilang sundon. Nahibal-an sa Diyos
nga ang pasukaranan alang sa bisan unsa nga kalampusan nga ilang
nabatonan sa pagtuman sa iyang pakigsaad, una ug labaw sa tanan,
anaa sa ilang pagsimba ug pagtuman kaniya lamang, ug wala'y laing
tawo o butang. Gusto niya ang tanan nga mga pagbati, pagsalig ug
pagtoo sa iyang katawhan. Kini dili kahakog sa bahin sa Diyos, apan
alang sa ilang katapusang kaayohan.
Sa pagtan-aw sa mga pulong nga gipamulong ni Josue sa atong
yabeng bersikulo, atong makita nga, sa paglabay sa panahon, ang
mga anak sa Israel nagkulang sa unsay gisugo sa Diyos kanila. Sa
ulahi, sa panahon ni Elias, atong makita ang dugang nga ebidensya sa
kakulang sa pagkamasinugtanon sa Israel. Ug si Elias nakigsulti uban
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sa katawohan, nga nagaingon: “Hangtud kanus-a ba nga
magakiangkiang kamo sa taliwala sa duha ka daplin? kon ang Ginoo
maoy Dios, sunda siya.”(I Hari 18:21) Ang leksyon nga anaa sa mga
pulong ni Josue ug Elias nagpadapat dili lamang sa Israel, apan usab
kanato. Ingon mga Kristohanon, naghimo kita'g mga desisyon kada
adlaw kung mag-alagad ba sa Diyos ug sa iyang Anak, si Kristo
Jesus, o mag-alagad sa nagkalain-lain nga “dios” sa atong kinabuhi.
Mahitungod sa atong leksyon, ang pagduha-duha dili usa ka
kapilian. Sa pagkatinuod, ang pagkadili matinud-anon mao ang usa
sa pinakadakong mga kaaway sa pagtukod sa kinaiya. Kita adunay
kagawasan sa pagpili, sa paggamit sa atong kagawasan sa pagpili.
Kini usa sa mahinungdanon nga mga elemento sa imahe ug
pagkasama sa Diyos, diin kita gilalang. Ingon nga gihangyo ni Josue
ang mga Israelita sa paghukom kung sila magmatinud-anon sa
Ginoo, o mag-alagad sa laing mga dios, kinahanglan usab kitang
maghimo ug positibo nga mga desisyon maylabot sa atong dalan sa
kinabuhi. Busa, si Josue nagpamatuod sa iyang hukom: “Kon bahin
kanako ug sa akong balay, kami mag-alagad sa Ginoo.”
Si Jesus miingon, “Dili kamo makaalagad sa Diyos ug sa
bahandi.” (Mateo 6:24) Ang pulong nga “Mammon” nagpasabot sa
bahandi, apan nagpasabot usab kini sa bisan unsa nga butang,
kondisyon, o kalidad sa kinaiya nga gikan sa nahulog nga tawo o
Satanas. Gituyo sa Diyos nga gibutang kini aron dili kita mahimong
mga sulugoon ni bisan kinsa niini ug mahimo usab nga mga alagad
sa Diyos. Sama sa gipunting ni Santiago, “Ang usa ka tawo nga
adunay duha ka panghunahuna dili sigurado sa tanan niyang mga
pamaagi.” (Santiago 1:8) Sa atong mga desisyon, gidala kita sa
punto sa pagsulay- “Una ba ang Diyos sa atong mga kinabuhi?”
Kinahanglan nga kita walay mga diosdios, bisan unsa pa kini sila,
nga makadani sa atong debosyon gikan sa Diyos, ug pagtintal kanato
sa pagsalikway sa dagayang mga panalangin nga karon iyang
gitanyag kanato. “Ayaw pagpahiuyon niining kalibutana: apan
maghinulsol kamo, ... aron inyong masuta kon unsa ang maayo, ug
madawat, ug hingpit nga kabubut-on sa Diyos.” – Roma 12:2▪
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 16, 2018

Panalanginan ang Balaang
Ngalan sa Diyos

Yabeng Bersikulo:
“Ug kong daw dautan
kaninyo ang pag-alagad
kang Jehova, magpili
kamo niining adlawa
kong kinsa ang inyong
alagaron; kong ang mga
dios ba nga gialagaran
sa inyong mga amahan
didto sa unahan sa
Suba, kun ang mga dios
ba sa mga Amorehanon,
kang
kinsang
yuta
inyong gipuy-an: apan
alang kanako ug sa
akong
balay,
kami
magaalagad
kang
Jehova.”
—Salmo 103:12

K

ini nga mga pulong nga gikan sa Awit
ni David kinahanglan maghatag kanato
og dakong kahupayan ug pasalig. Gipasabut
nila ang plano sa Langitnong Amahan nga
kuhaon ang tunglo sa sala ug kamatayon
karon sa katawhan. Kini, ang gisaad sa
Diyos, matuman pinaagi sa “binhi,” o
kaliwat, sa unang babaye, si Eba. Ang Diyos
miingon kang Satanas, nga nagpakita kang
Eba nga usa ka bitin, “Ibutang ko ang panag
-away tali kanimo ug sa babaye, ug tali sa
imong binhi ug sa iyang binhi; (Genesis
3:15) Gituman sa Diyos ang iyang saad sa
dihang gipadala niya sa kalibutan ang iyang
“bugtong Anak,” nga mao ang “binhi” sa
saad, “nga gihimo sa usa ka babaye.”- Juan
3:16; Gal. 3:16; 4:4

Sa pagkaamgo nga natubos na kita sa
bililhong dugo ni Jesus, isip mga
sumusunod ni Kristo kita kinahanglan nga adunay dakong tinguha sa
pagpakita sa atong gugma alang kaniya ug sa Langitnong Amahan, ug
sumala sa giingon sa atong titulo, sa pagpanalangin sa iyang balaan
nga ngalan. Ang gisilsil sa sulod nato kinahanglan usab nga ang
tinguha sa paghupot sa iyang mga sugo, kay sa pagkatinuod, ang
pagkamasinugtanon sa Ginoo mao ang paagi diin kita nagpakita sa
atong gugma alang kaniya. Si Jesus miingon, “Ang nagabaton sa
akong mga sugo ug nagatuman niini, siya nahigugma kanako; ug ang
nahigugma kanako higugmaon sa akong Amahan.” - Juan 14:21
Daghan ang hinungdan alang kanato nga adunay kalinaw ug
pagkakontento sa katumanan sa pagtubos sa Diyos alang kanato
pinaagi ni Kristo. Ang iyang kanunay nga grasya, kaalam ug pagamuma gihimo alang kanato, ug ang mga kasinatian nga iyang gitugot
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mao kadtong labing maayo alang sa atong mahangturong
espirituhanong kaayohan. Ang grasya sa Diyos kanato gipadayag sa
hilabihan nga paagi nga kita nakadawat sa kapasayloan sa mga sala. Sa
pagsulti mahitungod kang Cristo, si Pablo miingon, “Kita adunay
katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang kapasayloan sa mga sala,
sumala sa mga bahandi sa iyang grasya.” (Efeso 1:7) Sa pag-angkon sa
matagnaong mga pulong ni Isaias, kita makaingon, “Daku ang akong
pagkalipay diha sa Ginoo: ang akong kalag magakalipay sa akong
Diyos: kay iya akong gibistihan sa mga sapot sa kaluwasan, iya akong
gitabonan sa kupo sa pagkamatarung.”- Isa. 61:10
Kon nisulod kita sa usa ka relasyon sa pakigsaad uban sa Diyos
pinaagi sa sakripisyo, siya nagdapit kanato sa pagsugid kaniya ingon
nga mga anak ug pagpakigsulti kaniya diha sa pag-ampo sa tanan nga
mga kabalaka kanato. Siya nag-awhag kanato nga “moduol nga
maisugon sa trono sa grasya, aron kita makadawat sa kalooy, ug
makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa
panginahanglan.” (Hebreohanon 4:16) Gipahinumdoman usab kita ni
Apostol Pablo: “Sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo
uban sa pagpasalamat ipahibalo ang imong mga hangyo ngadto sa
Diyos, “nga diin si Apostol Pedro midugang,” Gihimo nimo ang tanan
mong pag-atiman kaniya; kay siya may kahangawa alang kanimo.”Filipos 4:6; I Pedro 5:7
Aron sa hustong pagpanalangin sa balaan nga ngalan sa Diyos
pinaagi sa pag-ampo nagkinahanglan nga atong sundon ang giya nga
gitagana sa Kasulatan mahitungod niining talagsaon nga kahigayunan.
Una, giila nato nga si Jesus mao ang bugtong paagi nga makaduol sa
Amahan. (Juan 14:14) Anaa usab kanato ang sulondan nga pag-ampo
ni Hesus, diin makahimo kita nga makapangayo sa husto nga
paghangyo. (Mateo 6:9-13) Giawhag kita nga “andam sa
pagpangamuyo,” nga "magmag-ampo, ug dili magakaluya,” ug
“magpangamuyo nga walay undang.” - Roma. 12:12; Lucas 18: 1; I
Tesalonica 5:17
Sa katapusan nga duha ka mga bersikulo sa atong leksyon ang
salmista nag-ingon, “Ang kalooy sa Ginoo gikan sa walay kataposan
ngadto sa walay kataposan kanila nga nahadlok kaniya, ... sa mga
nagtuman sa iyang kasabotan, ug nahinumdom sa iyang mga sugo sa
pagbuhat niini.” (Salmo 103 :17,18) Pagkabulahan ang pagkahibalo
nga “gikuha sa Diyos ang atong mga kalapasan gikan kanato!”▪
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 23, 2018

Ang Gasa nga si Jesus

A

ng mga pulong nga nahitala sa Lucas
2: 29-35 mao kadtong gipahayag ni
Simeon, usa ka Hudiyo nga “matarong ug
diosnon, ... ug ang Balaang Espiritu diha
kaniya.” (Berso 25) Gipasaligan siya sa
Diyos nga siya makakita sa gisaad nga
Mesiyas sa Israel sa dili pa siya mamatay.
Sa dihang gidala ni Maria ug Jose ang
—Lucas 2:30,31 batang Jesus ngadto sa Jerusalem sumala
sa mga kustombre sa Balaod ni Moises, si
Piniling Kasulatan:
Lucas 1:26-31; 2:21-33 Simeon nalipay nga nakakita kaniya.
Gikuha niya ang bata sa iyang mga bukton
ug gipanalanginan ang Diyos. Pinaagi sa iyang nalamdagan nga mga
mata sa pagsabut, gisulti ni Simeon ang mga pulong nga natala sa
atong yabeng bersikulo, nga nagpunting sa kamatuoran nga ang
kaluwasan “giandam” alang sa tanang katawhan. Dugang pa, siya
miingon nga si Jesus mahimong “usa ka kahayag aron sa pagpagaan
sa mga Gentil,” ug ang himaya sa Israel.-berso. 32
Yabeng Bersikulo:“Kay
ang akong mga mata
nakakita na man sa
kaluwasan
gikan
kanimo,sa kaluwasan nga
imong giandam diha sa
atubangan sa tanang
katawhan,”

Ang daghang mga saad nga gihimo sa mga propeta mahitungod sa
usa ka manluluwas nagsugod nga natuman sa dihang ang mga
anghel mipahibalo, “Kanimo natawo niining adlawa sa lungsod ni
David ang usa ka Manluluwas, nga mao ang Kristo nga
Ginoo.” (Lucas 2:11) Sa pagkatinuod, ang pagkahimugso ni Hesus
usa ka mahayag nga pagsubang sa paglaum alang sa tibuok
kaliwatan sa tawo. Kini gipahayag sa sinugdan sa dihang gisulti sa
anghel nga si Gabriel kang Maria mahitungod sa iyang umalabot nga
anak nga si Jesus: “Siya mahimong bantugan, ug pagatawgon nga
Anak sa Labing Halangdon: ug ang Ginoong Diyos mohatag kaniya
sa trono sa iyang amahan nga si David: Ug siya magahari sa balay ni
Jacob sa walay katapusan. ug sa iyang ginghariang walay
katapusan.”- Lucas 1:32,33
Si Juan, sa dihang nagsulat sa iyang Ebanghelyo sa ulahi,
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nagpunting kang Jesus ingon nga “tinuod nga Kahayag, nga nagadan
-a” sa matag tawo nga mianhi sa kalibutan.” (Juan 1:9) Si Apostol
Pablo dugang nagpamatuod: "Kini maayo ug dalawaton sa panan-aw
Diyos nga atong Manluluwas; Kinsa ang makabaton sa tanang mga
tawo nga maluwas, ug makadangat sa kahibalo sa kamatuoran.”
Kini, ang apostol nagpadayon, mamahimong usa ka kamatuoran
tungod kay ang “tawo nga si Cristo Jesus ... naghatag sa iyang
kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan, nga pamatud-an sa
tukma nga panahon.”(I Tim 2:3-6) Ang bug-os nga kasangkaran
niining mahinungdanon nga kamatuoran wala pa gipadayag sa
kadaghanan sa katawhan. Ang “takdang panahon” alang sa ilang
kalamdagan mao ang panahon sa paghari ni Kristo sa Milenyal.
Diha sa yutan-ong gingharian sa Diyos, si Kristo magtawag sa
tanan nga natulog sa ilang mga lubnganan: “Ang takna nagsingabot,
... sa diha nga ang mga patay makadungog sa tingog sa Anak sa
Diyos: ug ang mga nakadungog mabuhi.” (Juan 5:25) Ang
paglamdag sa katawhan diha sa pagkamatarung, maingon man ang
ilang pagpang-ayo gikan sa mga epekto sa sala ug kamatayon,
gipakita niining mga maanindot nga mga pulong sa propeta: “Ang
Adlaw sa pagkamatarung,” ang gihimaya nga Kristo, “mobangon
uban sa kaayohan sa iyang mga pako.” (Miqueas 4:2) Si Kristo, ang
“Adlaw,” magadan-ag sa tibuok kalibutan uban ang kahibalo sa
Langitnong Amahan. Ang “pagpang-ayo” mao “pag pasig-uli sa
tanan nga mga butang,” ug ang panalangin sa tanang mga pamilya sa
yuta.-Buhat 3: 0,21,25; Gen. 12:3; 28:14
Niini nga panahon, si Propeta Isaias miingon, “Ang mga tinubos sa
Ginoo mobalik, ug moadto sa Sion uban sa mga awit ug kalipay nga
walay katapusan sa ilang mga ulo: makabaton sila sa kalipay ug
kasadya, ug ang kasubo ug panghupaw mangalagiw.” (Isaias 35:10)
Mao kini ang walay katapusang katuyoan sa Diyos alang sa iyang
tawhanong paglalang. Si Jesus “ang nating karnero nga gipatay
gikan sa patukoranan sa kalibutan.” (Pinadayag 13:8) “Gihigugma
gayud sa Diyos ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang
iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili
malaglag, kondili may kinabuhi nga walay katapusan. ... nga ang
kalibutan pinaagi kaniya maluwas.”- Juan 3:16,17▪
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 30, 2018

Paghigugm sa Diyos Pinaagi sa
Pag-alagad sa Uban

Yabeng Bersikulo:
“Ug kanila motubag ang
Hari nga magaingon, `Sa
pagkatinuod, magaingon
ako
kaninyo,
nga
maingon nga gibuhat
ninyo kini ngadto sa usa
sa mga labing gagmay
niining
akong
mga
igsoon, gibuhat usab
ninyo kini kanako.”

S

a Iyang ministeryo dinhi sa kalibutan, si
Jesus naghatag sa daghang sambingay
ngadto sa iyang mga disipulo mahitungod sa
mga kasinatian sa iglesia, lakip na ang ilang
pagpangandam ug paglambo. Nan, haom
nga, sa wala pa siya mamatay, si Jesus
naghatag usab ug usa ka pagtulon-an sa
paghulagway sa buhat sa iyang umaabot nga
yutan-on nga gingharian sa pagtukod niini,
nga magpakita sa katuyoan niini ug sa
epekto niini sa kalibutan sa katawhan.

—Mateo 25:40
Piniling Kasulatan:
Ang hilisgutan sa atong leksyon, ang
Mateo 25:31-46 sambingay sa mga karnero ug mga kanding,

adunay katumanan dili sa karon nga
panahon, apan sa umaabot nga panahon sa mahimayaong pagmando
sa Mesiyas. Nianang panahona, ang pagpili sa klase sa iglesia, ang
pangasaw-onon ni Cristo, nahuman na, ug sila maghari kauban niya
isip “kaubang mga manununod” sa iyang gingharian. (Roma 8:17)
Ang pangbukas nga mga pulong sa sambingay nagpahayag niini nga
kahimtang: “Inig-abot sa Anak sa Tawo sa iyang himaya, ug ang
tanang balaang manulonda uban kaniya, nan siya magalingkod sa
trono sa iyang himaya.” - Mat. 25:31
Sa pagsunod niini, ang sambingay naghulagway sa buhat sa liboan
ka tuig nga gingharian ni Kristo alang sa kalibutan sa katawhan. “Sa
atubangan niya pagatigumon ang tanang kanasuran.” (Bersikulo 32)
Ang pulong nga “mga nasud” nagkahulogang “mga tawo.” Ang
tanang katawhan sa kalibutan pagabanhawon gikan sa mga
nangamatay kaniadto sa sala ug sa yawa. Human mahatagan og
pagsabut sa mga pamaagi sa Diyos ug igong gidugayon nga panahon
sa kinabubut-ong pagsunod sa iyang matarung nga mga balaod, ang
matag usa pagahukman sumala sa ilang katakus alang sa kinabuhi.
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Ang tanan nga masinugtanon, nga nailhan nga “karnero” diha sa
sambingay, makadawat sa kinabuhing walay katapusan dinhi sa
yuta. Kadtong mga dili masinugtanon, “mga kanding” diha sa
sambingay-medyo diyutay ra ang gidaghanon nga atong gituohanmoadto sa kalaglagan human sa ilang panahon sa pagsulay.-ber.
33,34,41

Bisan pa ang sambingay sa mga karnero ug mga kanding magamit
sa umaabot nga panahon sa paghukom sa kalibutan, daghan sa mga
prinsipyo niini naghatag pagtulon-an alang sa karon nga pagpalambo
sa Kristohanon. Pananglitan, ang atong yabeng bersikulo nagpunting
sa kamahinungdanon atol sa umaabot nga kahikayan sa gingharian
sa gugma sa katawhan alang sa Diyos ug alang sa iyang Anak nga
ipakita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug pag-alagad nga gihatag sa
usag usa, ang ilang isigkatawo. Kita karon, isip mga Cristohanon,
kinahanglan nga magbuhat niini, magpakita sa gugma alang sa uban
ug ilabi na alang sa atong mga kaigsoonan diha kang Cristo. Si
Pablo miingon, “Busa, samtang kita adunay kahigayonan, magbuhat
kita sa maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na ngadto kanila nga
mga sakop sa panimalay sa pagtoo.” - Galacia 6:10
Kini usa ka kinahanglanon alang sa pagpalambo sa “hunahuna ...
nga diha usab kang Kristo Jesus.” (Filipos 2:5) Si bisan kinsang nagalagad sa kang bisan kinsa nga gipili sa Ginoo ingon nga iyang mga
kaigsoonan nag-alagad gayud kaniya, sa pagsubli sa hunahuna sa
atong yabeng bersikulo. Busa, sa tibuok panahon sa mga pag-antus,
mga pagsulay ug mga kasinatian sa iglesia sa karon nga panahon,
sila nahupay sa kahibalo ug kasigurohan nga ang uban sa ilang mga
kaigsoonan nag-uban kanila, naghatag og tabang ug pagdasig.-Juan
13:14,15; Galacia 6: 2
Si Jesus, ang atong labing maayo nga ehemplo, nagpakita sa hingpit
nga pagkadili maiya sa iyang pag-alagad sa uban. Ang iyang
katapusang pag-alagad mao ang pagtugyan sa iyang kinabuhi alang
sa iyang isigkatawo. Kita, usab, kinahanglan nga andam sa
pagtugyan sa atong mga kinabuhi alang sa mga kaigsoonan, nga
nakaamgo nga ang tanan nga katawhan sa ingon makakat-on usab sa
paghigugma ug pag-alagad sa usag usa sa umaabot nga panahon.▪
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Ang Tawo Gilalang sa Diyos

“Ang pagkabuotan sa usa ka tawo makapahimo kaniya nga mahinay sa
pagkasuko; Ug maoy iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan.”
—Panultihon 19:11

S

amtang nagakaduol na ang pagtapos sa 2018, usa ka pulong sa ang
sa daw mas nalambigit niini sa daghang mga kasamok ug mga
kalaglagan sa kalibutan. Kini mao ang kasuko. Gikan sa kinatibuk-ang
katawhan ngadto sa pinakataas nga ang-ang sa gobyerno, ang kasuko
daw maoy nagdominar sa kahimtang sa katilingban karon. Sa atong
lamang nga nasod, nga dugay na nga gihimo isip usa ka panig-ingnan
sa matinud-anon nga debate, pagkamauyonon ug pagkamaunongon
taliwala sa mga tawo ug mga lider niini, ang walay kalooy nga kasuko
karon dayag nga gipakita, ug gani nagdasig, sa tanang bahin sa halos
matag isyu.
Dili kita angay matingala sa mga kondisyon. Ang Kasulatan
matagnaong nagsulti sa atong panahon, ug ilabi na sa kasuko nga
mahitabo samtang kining “karon nga dautan nga kalibutan” natapos, ug
ang “bag-ong mga langit ug ... bag-ong yuta” natukod. (Galacia 1:4; II
Pedro 3:13) “Ngano nga ang mga pagano nagalagot?” Nangutana ang
salmista. “Ang mga nasud nasuko,” miingon si Juan nga Tigpadayag.
(Salmo 2:1; Pinadayag 11:18) Ang mga pulong nga “mga hentil” ug
“mga nasud” sa niini nga mga bersikulo naghisgot sa masa sa
katawhan. Ang kaaligutgot ug kasuko nga ilang gisulti ug gibuhat, sa
tinuud atong nasaksihan niini nga panahona.
Atubangan sa kasuko nga atong nakita karon sa matag adlaw,
importante kaayo, isip mga sumusunod sa tunob ni Kristo, nga atong
susihon ang atong mga kaugalingon niini nga linya. Ang matuod nga
Kristohanon dili makaapil, ni mosuporta, sa mga sentimento sa kasuko
nga gipakita sa kalibutan karon. Bisan pa nga kita magadumot sa sala,
dili kita angay nga masuko, mapanimaslon o mahukmanon sa mga
makasasala. Ang paghukom “diha sa pagkamatarong,” nag-ingon ang
Kasulatan, mao ang buhat sa sunod nga panahon.-Buhat 17:31
KASUGOAN PARA SA MGA KONSAGRADO

Daghang mga Kasulatan, sa Daan ug Bag-ong Tugon, nagatudlo
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kanato sa pagpugong sa kaugalingon ug sa husto nga pagmando sa
atong kaugalingong espiritu. Ang pagpugong sa kaugalingon naghatag
kanato og panahon sa paghunahuna ug pagpamalandong sa
mainampoon nga paagi sa pagtubag sa mga lisud nga mga sitwasyon
nga moabut sa mga kasinatian sa kinabuhi. Ang pag-uswag niining
mga kinaiya usa ka mahagiton nga bahin sa atong Kristuhanon nga
pagtubo ug pagkahamtong, apan sa katapusan gikinahanglan aron nga
kita magmalampuson diha sa atong paglakaw sa pagtuo.
“Siya nga mahinay sa kasuko adunay daku nga pagsabut: apan siya
nga madalidalion sa espiritu nagabayaw sa kabuang.” (Panultihon
14:29) Ang yawi sa pagsunod sa pahimangno niini nga bersikulo
nahimutang sa kinahiladman nga bahin sa atong pagkatawo, ang
kasingkasing . Ang usa nga nakakaplag sa iyang kaugalingon nga
kanunay nga naglisud sa pagpugong sa iyang kasuko lagmit adunay
usa ka kondisyon sa kasing-kasing nga adunay kalabutan sa panaglalis
ug panagbingkil, inay ngadto sa mga sentimento sa gugma, kalooy o
kaayo. Sa dili pa matul-id sa tawo ang mas daghang panggawas nga
problema sa pagpakita sa kasuko, kinahanglan una niyang susihon, ug
kanunay nga limpyohan, ang iyang dili putli nga kasingkasing. Si
Apostol Pablo nag-ingon, “Manuol kita uban ang matuod nga
kasingkasing sa hingpit nga kasigurohan sa pagtoo, nga ang atong mga
kasingkasing masablig gikan sa dautang konsensya.” - Hebreohanon
10:22
Pinaagi sa pagsentro sa atong kasingkasing sa husto nga mga kinaiya
sa Diyos, mahimo natong sugdan ang pagdaog sa atong panggawas nga
mga pulong ug buhat. Nahibal-an nato nga makapahimuot sa atong
Langitnong Amahan nga atong likayan ang malisya, kasuko ug
kasamok pinaagi sa pagpasundayag sa kaayo, hataas-nga-pag-antos ug
gugma sa atong pagpakiglabot sa uban, bisan kadtong kinsa makigsulti
o makigbatok kanato. (Col. 3:8,12-14) “Ang usa ka tawo nga masukanon nagapukaw sa panag-away; apan siya nga mahinay sa kasuko
magahupay sa panag-away.” - Panultihon 15:18
“Siya nga mahinay sa kasuko maayo pa kay sa mga gamhanan; ug
siya nga nagmando sa iyang espiritu kay sa usa nga nagakuha sa usa ka
siyudad.”"(Panultihon 16:32) Kini nga bersikulo nagsugyot nga, gikan
sa panglantaw sa Diyos, ang tawo nga adunay hustong pagpugong sa
kaugalingon sa mga kalihokan sa kinabuhi adunay kalig-on sa kinaiya
nga labaw sa gamhanan nga mga binuhatan sa mga tawo. Ang Diyos
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mismo ang pinakamaayo nga ehemplo niini nga mga kinaiya. Ang
salmista nag-ingon, “Ang Ginoo maluluy-on ug mapuangoron,
mahinay sa kasuko, ug madagayaon sa kaluoy.” - Salmo 103:8
Sa kasukwahi, ang usa nga walay hustong pagkontrolar sa iyang mga
pulong ug mga buhat gihulagway nga, “Siya nga walay pagmando sa
iyang kaugalingong espiritu sama sa usa ka siyudad nga nabungkag, ug
walay mga paril.” (Panultihon 25:28) Ang ingon nga siyudad
mahuyang sa sayon nga kalaglagan sa usa ka kaaway. Ang usa ka
kinaiya niini nga kondisyon mahimo usab nga bukas sa dulom nga
mga pana sa atong Kaaway, nga may gamay lang nga depensa nga
nahabilin alang sa proteksyon.
Ang pangbukas nga bersikulo sa atong leksyon naghisgut sa usa ka
mas taas nga ang-ang sa paglambo subay niini nga mga linya. Kini
nagpunting nga samtang kini mahinungdanon alang kanato nga makaton kung unsaon pagkontrolar sa atong kasuko, labi pa nga
makapahimuot sa Diyos nga, kung mahimo, dili nato lantawon ang
kalapasan nga nahimo, ilabi na kung dili kini direktang paglapas sa
pipila ka importante nga prinsipyo sa kamatuoran . Gipaila ni Apostol
Pedro kining mas lalom nga ang-ang sa kauswagan nga naghisgot sa
direkta sa gugma, sa dihang siya miingon, “Labaw sa tanang mga
butang nga mainiton sa inyong gugma sa usag-usa; kay ang gugma
nagatabon sa daghang mga sala.”- I Pedro 4:8
“Isalikway ninyo ang tanan nga kapaitan, ug kasuko, ug ang
kaligutgut, ug mga sininggitay, ug pagpanunglo gikan sa inyong tanan
nga kalapasan. Ug magmalolot kamo sa usa ug usa, mga malomo ug
kasingkasing, nga magpinasayloay kamo sa usa ug usa, maingon nga
kamo gipasaylo sa Diyos tungod kang Cristo. (Efeso 4:3,32) Bisan
unsa ang atong makita niining gubot nga kalibutan palibut kanato,
bisan unsa nga kasuko nga daw mao na ang kasagaran, kinahanglan
atong buntogon kini nga kaaway, ipahilayo kini gikan sa atong mga
kasingkasing, hunahuna, mga pulong ug mga lihok, kung gusto kita
mahimong matinud-anong mga sumusunod ni Kristo.▪
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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 pagalagad; 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 3:1923; Isaias 35
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BASTA IKAW
Ikaw ang akong gisaligan
Sa tanan nako nga suliran
Ikaw ang nagatabang
Ikaw ang akong gikinahanglan
Kay Ikaw man akong Diyos nga gamhanan
Pagkanindot nga modayeg sa ngalan mo Kristo
Tanan nga gikinahanglan ko anaa Kanimo
Pagkaanindot nga modayeg sa ngalan mo
Kristo
Bisan wala’g tuo ang problema
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