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Pag-ula: Unsa Kini?

“Kung, sa diha nga kita mga kaaway, kita gipasig-uli sa Dios pinaagi sa
kamatayon sa iyang Anak, labi na, nga napasig-uli, kita maluwas pinaagi
sa iyang kinabuhi. Ug dili lamang kini, apan nagakalipay usab kita sa Dios
pinaagi sa atong Ginoong hesukristo, pinaagi kang kinsa nakadawat kita
karon sa pag-ula.” —Roma 5: 10,11

Ang proseso sa paghiuli sa nahamulag nga kaliwatan sa tawo balik sa
pagkahiuyon sa Dios gitawag nga doktrina sa Pag-ula. Ang
kinahanglan alang sa pag-ula, o pagpasig-uli, tali sa Dios ug sa iyang
tawhanong paglalang usa sa labing sukaranan nga mga pagtulon-an sa
Bibliya. Sa tibuuk nga mga panid niini gisubli ang tema sa pagkahulog
sa tawo, ang panginahanglan sa Manunubos, ang sakripisyo nga buhat
ni Kristo, ug sa katapusan ang umaabot nga gingharian ingon nga
ahensya aron matuman ang gikinahanglan nga pagpasig-uli. Ang atong
nag-abli nga teksto usa ra sa pananglitan sa giasoy sa Kasulatan
kabahin niining hinungdanon nga hilisgutan.
Apan, sa kadaghanan karon, ang yano nga mga pagtulon-an sa Bibliya
kabahin sa pagkahulog sa tawo ug ang iyang karon nga kahimtang sa
pagkahimulag gikan sa Dios ang gihatagan karon sa kahayag, ug
gitoohan nga karaan nga pagtoonga dili na angayan magpabilin sa
modern nga teknolohiya. una sa una nga pagtuo nga mapadayon sa
modernong teolohiya. Ang katinoos sa asoy sa Genesis bahin sa
pagsulod sa sala dinhi sa kalibutan kanunay nga gisalikway pinaagi sa
pag-ingon nga ang maong basahon usa ka mitolohiya, u gang istilo
lamang sa pagsulat ang angayan tan-awon.
ANG TALAAN SA GENESIS
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Ubos niini nga mga kahimtang sa pagkondenar ug pagkadili hingpit,
nawala usab kang Adan ang katungod sa direkta nga panag-uban ug
panag-ambit sa iyang Magbubuhat. Sa ingon niini gikuha ang iyang
lugar sa yutan-ong paraiso, ang orihinal nga gingharian sa Dios. Kini
mahimong usa ka dayon nga pagkawala, kung wala pa ang sa usa ka
plano sa kaluwasan nga gidisenyo sa usa ka mahigugmaong Diyos.
Kini mao ang asoy sa Genesis kabahin sa paglalang ug pagkahulog
sa tawo. Kung kini mitolohiya lamang ug dili masaligan ingon nga
dinasig nga Pulong sa Dios, nan ang panguna nga mga personalidad sa
Kristohanong simbahan nalimbongan. Kanunay nga gikutlo ni Jesus
ang mga insidente nga gihisgotan sa libro sa Genesis sa iyang
kaugalingon nga pagpangalagad taliwala sa mga Judio, nga nagtumong
sa mga indibidwal sama ni Abel, Noe, Abraham, Isaac ug Jacob. —
Mat. 8:11; 23:35; 24:37
Gikumpirma sa bantog nga Apostol nga si Pablo ang asoy sa
paglalang sa Genesis sa pagsulat niya, “Ang una nga tawo nga si Adan
gihimo nga usa ka buhing kalag.” (I Cor. 15:45; Gen. 2:7) Nan, kinsa
man kita nga motoo? Mas gusto nato nga motoo diha kang Hesus ug
Pablo, dawaton ang libro sa Genesis ingon nga kasaligan, ug makita
nga kadtong naningkamot sa pagpasipala niini dili makapahimulos sa
bulahan nga kalamdagan nga gihatag niini.
Ang lain nga pagsupak ang gihimo sa mga tawo nga naglimud sa
panginahanglan sa tawo alang sa pagtabon-sa-sala. Ang ilang
pangatarungan mao nga kinahanglan pasayloon ra sa tawo ang tawo
tungod sa usa ka dili-pagsugot nga buhat, labi na sa una nga
pagpakasala. Kung ang asoy bahin sa pagkahulog sa tawo sa Tanaman
sa Eden tinuod, nangatarungan sila nga kinahanglan nga ibalik siya
dayon sa Diyos sa iyang pabor. Kini nga pagsupak ingon nga mabaw
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lamang.. Ang panguna nga pangutana nga angay masulbad mao,
mapasaylo ba sa Diyos ang iyang pagkamasukihon nga nilalang nga
tawo nga dili manginahanglang ug us aka pag-ula nga sakripisyo?
MGA HIYAS SA DIYOS
Sa dili pa matubag ang nahisgutan nga pangutana, gikinahanglan una
nga mahatag ang usa ka background nga paghulagway sa kinaiya sa
Tiglalang ug sa kahimtang sa paglalang sa tawo. Gihubit sa Bibliya
nga ang Dios ingon usa ka dili makita nga espiritu, nga nag-angkon sa
labi nga kinaiya nga adunay hingpit nga balanse sa matag usa. Sa
mubo, ang panguna nga mga kinaiya sa Dios mao ang kinaadman,
hustisya, gugma, ug gahum. Kining tanan nga mga hiyas kanunay nga
nagtrabaho nga magkahiusa sa tanan nga lihok diin ang Dios naglihok.
Isip bantugan nga Soberano sa uniberso, gipatuman sa Dios ang tanan
niyang mga kalihokan nga hingpit nga nahiuyon sa matag usa sa upat
nga sukaranang mga kinaiya.

Dugang pa, ang hustisya sa Diyos nagpunting sa posisyon sa Diyos
ingon nga maghahatag sa balaod sa uniberso. Siya ang bantog nga Hari
sa daghang mga nilalang sa lainlaing mga bahin dugang pa sa
katawhan. Ang pagsupak sa tawo sa mga makatarunganong mga
balaod sa iyang Magbubuhat nagrepresentar sa usa ka pagrebelde sa
usa ka gamay nga bahin sa halapad nga uniberso. Kinahanglan kini nga
atubangon sa patas ug estrikto uyon sa mga balaod. Ang usa ka sukod
sa hustisya dili mahatag sa tawo ug sa usa pa sa nahabilin nga
paglalang. Gipangayo sa Dios nga hustisya ang parehas nga sukaranan,
nga mao ang tukma, sa hingpit nga pagsunod sa balaang kabubut-on.
Nan, ang hustisya nagkinahanglan nga ipahamtang ang silot sa
kamatayon diin kini gibungat sa sinugdanan.
Ang balaanong gugma nagtinguha nga ang tawo kinahanglan nga
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mapasaylo sa hingpit. Sa ingon, sa dugang nga pagpakita sa walay
kinutuban nga kinaadman, ang kaluoy ug puangod sa Diyos naghatag
na usa ka paagi diin kini mahimo, nga wala’y paglapas sa higpit nga
mga kinahanglanon sa iyang hustisya. Ang solusyon mao ang usa ka
plano sa kaluwasan, namugna sa wala pa ang paglalang sa tawo, nga
nasentro sa usa ka halad nga pagtubos aron mapalit pagbalik ang
nawala nga kinabuhi ni Adan. Ang Anak sa Dios gisugo sa paghimo
niini nga buluhaton, diin siya kinabubut-on nga miuyon.
Siya moagi sa pagbag-o sa kinaiyahan gikan sa espirituhanon ngadto
sa kahimtang sa tawo. Siya mahimong usa ka lukat, usa ka eksaktong
tumbas ni Adan sa iyang kahingpitan, ug dayon boluntaryo nga ihalad
ang iyang kinabuhi ingon usa ka halad sa pag-ula. Mahitungod niini,
gisulti ni Apostol Pedro nga kita gitubos “uban ang bililhong dugo ni
Cristo, ingon sa usa ka nating karnero nga walay ikasaway ug walay
buling: Kinsa sa tinuud gi-orden nang daan sa wala pa ang katukuran
sa kalibutan.” (I Ped. 1:18-18) 20) Busa, sa niini nga paagi ang diosnon
nga hustisya makatagbaw sa hingpit, tungod kay ang usa ka hingpit
nga tawhanon nga kinabuhi igahalad alang sa paglapas ni Adan.
Pinaagi niini nga kahikayan sa pag-ula, ang kinabuhi ni Adan dili
mawala sa kahangturan, apan ipahiuli sa pagkabanhaw pinasukad sa
merito sa Manunubos. Dugang pa, dili lamang si Adan, apan ang
tibuok tawhanong kaliwatan nga gihukman kaniya, ang
makabenepisyo sa ingon nga plano. — Juan 1:29; II Cor. 5:18,19; Heb.
2:9; I Juan 2:2
Mao kini, ang pamaagi nga gisagop sa Diyos aron matuman ang
buhat sa pag-ula. Nagdala kini usa ka lohika nga sa makausa
nagtagbaw sa pangatarungan sa nagpakisayud sa kamatuoran, ug kini
mao ang tubag alang sa tanan nga mga pagsupak batok niini. Kini usa
ka plano diin ang kinaiyahan sa Dios nga kinaiyahan sa kinaadman,
hustisya ug gugma makahatag sa bug-os-kasingkasing nga pagtugot,
ug ang dakung gahum sa Labawng Makagagahum nga gisaad aron kini
himuon. Sa tinuud, ang tawo sa katapusan mapasaylo, apan pinaagi sa
usa ka kurso nga naghatag kaniya usa ka bililhon nga leksyon sa mga
sangputanan sa pagsupak sa kabubut-on sa Diyos. Ang plano sa Dios
naghatag usa ka agianan nga naggikan sa pagkahinukman kang Adan
ngadto sa pagkamatarong diha kang Cristo.
DUGANG PANG PAMATOOD
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Kung ang doktrina sa Pag-ula hinungdanon, nan mahimo nga
maghimo dugang nga suporta sa kasulatan alang niini sa tibuuk nga
Bibliya. Kinahanglan nga magamit ang ebidensya nga nagpakita sa
karon nga pagkahulog sa kahimtang sa tawo, ang pamaagi nga gilaraw
sa Diyos aron matubos ug ipasig-uli siya, ug ang katapusang
sangputanan sa aplikasyon ug pagpatuman sa ingon nga plano.
Hunahunaa una ang mosunud nga mga teksto aron mahibal-an kung
ang tawo gihulagway nga anaa sa kahimtang nga wala uyon sa Dios:
“Nasaksihan nato kaniadto ang mga Judio ug Hentil, nga silang
tanan naa sa sala; Ingon sa nahisulat, Wala’y usa nga matarung, wala,
walay usa: ... Silang tanan nahilayo”: “Gipadayag sa Dios ang iyang
gugma ngari kanato, nga, samtang kita mga makasasala pa, si Cristo
namatay alang kanato. Labi na, nga napamatud-an na karon pinaagi sa
iyang dugo, kita maluwas gikan sa kaligutgut pinaagi kaniya.” “
Pinaagi sa usa ka paglapas sa usa ka paghukom nahinabo sa tanan nga
mga tawo aron mahukman; … Pinaagi sa usa ka pagsupak sa usa ka
tawo daghan ang nahimo nga mga makasasala.” “Wala ba kamo
masayud nga ang pakighigala sa kalibutan mao ang pagpakig-away sa
Dios? busa bisan kinsa nga mahimong higala sa kalibutan kaaway sa
Diyos.”- Roma. 3:9-12; 5:8,9,18,19; Santiago 4:4
Ang konklusyon dayag nga makita sa kaugalingon. Ang tanan nga
mga tawo gihulagway nga makasasala, dili matarung, nakig-away sa
Dios, ug sa ilalum sa iyang pagkondenar ug kapungot. Ang mga
nahulog nga katawhan nagbarug nga bulag gikan sa pagkamatarung ug
kahingpitan sa Dios, nga gihukman sa atubangan sa diosnon nga
hustisya. Sa sinugdanan, ang nag-inusara nga impluwensya tali sa Dios
ug sa tawo mao ang silot sa kamatayon tungod sa pagkadilimasinugtanon. Karon, bisan pa, ingon usa ka sangputanan sa natipon
nga epekto sa daghang mga tuig nga pagpalain ug sala, ang
pagkahuyang ug padayon nga pagkahulog ang dugang nga nagpahilayo
sa tawo ngadto sa diosnon nga imahe.
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Hinuon, kon ang Diyos dili maghatag pipila ka mga paagi sa
pagtabang pagkahuman sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, ang
tanan nga mga tawo dili magduha-duha nga pagasilutan dayon sa
kamatayon. Ang nagpabilin nga mga epekto sa pagkadili hingpit nga
makapugong kanila gikan sa pagtuman sa hingpit nga pagsunod sa
diosnon nga kabubut-on ug kini mosangput lamang sa usa ka nabag-o
nga panghimaraut. Salamat, kay ang probisyon nahimo na sa plano sa
Diyos nga maghatag ug temporaryo nga pagpanalipod sa tanan nga
mga tawo sa sulod sa usa ka libo ka tuig nga Mesiyanikong
gingharian, samtang ang maayong buhat sa pagpahiuli sa tawo
magpadayon.
Si Kristo Jesus molihok diha sa katakus nga “tigpataliwala [Griego:
usa ka panagsama, usa ka makig-uli] tali sa Diyos ug sa mga tawo.” (I
Tim. 2:5) Uban ni Jesus mao ang matinud-anong klase sa simbahan sa
karon nga panahon. Kini nga mga dedikado nga magtotoo, pinasukad
sa ilang pagtuo sa maulaong sakripisyo ni Jesus alang kanila,
gipakamatarung, o giisip nga matarong sa panan-aw sa Dios sa unahan
sa kalibutan. Ingon nga napamatud-an ang ilang pagkamatinud-anon
ug pagkamaunungon sa Dios ubos sa ilalum sa mga kahimtang sa
kasamok, pagsulay ug kagul-anan, kini angayan kwalipikado nga
magmatinahuron nga “mga pari sa Diyos.” (Pin. 20 6) Sila, kauban ni
Kristo ingon ilang Ulo, ang maglihok sa bantogan nga buhat sa
pagpahiuli sa tawo nga nahiuyon sa iyang Magbubuhat sa umaabot
nga libo ka tuig nga gingharian.
ANG HAN-AY NGA PAKIG-SAAD
Sa diha nga ang daan nga Pakigsaad sa Balaod sa sinugdan gitukod
uban sa nasud sa Israel, si Moises ang gipili sa Dios nga mosaka sa
Bukid sa Sinai ug kuhaon gikan kaniya ang mga Balaod. Human
mapadayag ang tanan nga mga lagda niini sa mga tawo, gisablig ni
Moises ang mga tablet sa Balaod sa dugo nga gihalad nga mga hayop.
(Heb. 9:19) Kung ang mga Israelinhon nakakab-ut sa mga
kinahanglanon sa niini nga pakigsaad sa pagsunod sa kabubut-on sa
Dios, mapanalanginan sila labaw sa tanan nga mga nasud sa kalibutan.
— Deut. 28:1-13
Kini nga tibuuk nga pagpadayon naglarawan sa labi ka daghan ug
labi ka mapuslanon nga kahikayan. Si Propeta Jeremias misulat: “Ania
karon, moabut ang mga adlaw, nagaingon ang Ginoo, nga ako
maghimo usa ka bag-ong pakigsaad uban sa balay sa Israel, ug uban
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sa balay sa Juda.” “Ibutang ko ang akong balaod sa ilang mga sulud
nga bahin, ug isulat kini sa ilang mga kasingkasing; ug mahimo silang
ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan.”- Jer. 31:31,33
Ang Diyos magtukod usa ka Bag-ong Pakigsaad sa tawo, sugod sa
Israel ug sa katapusan gilakip ang tanan nga mga pamilya sa kalibutan.
Imbis si Moises, adunay Kristo aron molihok ingon tigpataliwala sa
niini nga pakigsaad. Giila ni Pablo si Hesus nga “tigpataliwala sa bagong pakigsaad,” dugang pa nga "nag-angkon siya usa ka labi ka maayo
kaayo nga ministeryo [kaysa kang Moises], kung unsa siya usab ang
tigpataliwala sa usa ka labi ka maayong pakigsaad, nga natukod sa labi
ka maayong mga saad." —Heb. 12:24; 8:6

Ang tagna ni Jeremias nagpadayon: “Dili na sila magtudlo sa matag
tawo sa iyang silingan, ug ang matag tawo sa iyang igsoon, nga nagingon, Ilha ang Ginoo: kay silang tanan makaila kanako, gikan sa
labing diyutay ngadto sa labing dako kanila, nag-ingon ang Ginoo:
Pasayloon ko ang ilang kasal-anan, ug dili ko na hinumdoman ang
ilang sala.”- Jer. 31:34
ANG HULAGWAY SA TABERNAKULO
Adunay usa pa ka matahum nga paghulagway sa dako nga buhat sa
pagtangtang sa sala sa panahon sa gingharian nga nakit-an sa mga
kasinatian sa mga Israelita sa ilalum sa daang Kasabutan sa Balaod.
Aron mabawi ang kawalay katakos sa mga tawo nga magkahiuyon sa
mga kinahanglanon sa Balaod, gisugdan sa Diyos ang mga sakripisyo
sa Tabernakulo, nga giisip niya nga gihinloan ang mga tawo sa ilang
mga sala sa usa ka "tipikal" nga kahulugan. Ang Hataas nga Saserdote
naghalad sa piho nga mga hayop, nga gidawat sa Dios ingon usa ka
pagtubos alang sa sala. Kung nahuman na ang mga sakripisyo, ang
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mga anak sa Israel makadawat sa mga panalangin sa Dios pinaagi sa
pagkapari alang sa lain nga tuig sa pakigsaad.

Ingon usa ka sangputanan sa pagdawat panudlo sa mga pamaagi sa
pagkamatarong ug paglihok nga nahiuyon niini, ang kalibutan anamanam nga mahibalik sa orihinal nga kahimtang sa kahingpitan nga
girepresentahan ni Adan. Sa katapusan sa usa ka libo ka tuig nga
gingharian sila mahimong hingpit nga limpyohan sa tanan nga
pagkadili hingpit ug makahimo sa pagbarug sa presensya sa Dios nga
wala magkinahanglan usa ka tigpataliwala.
PAGPAHIULI PINAAGI SA GISAAD NGA BINHI
Adunay usa ka makapaikag nga teksto sa Kasulatan nga adunay
kalabotan sa pagpahiuli sa nawala nga kamandoan sa tawo nga wala
makit-an sa kadaghanan nga mga Kristiyano. Makit-an kini sa Buhat
3:20,21: “Iyang ipadala si Hesu-Kristo, nga giwali una kanimo: Kinsa
ang kinahanglan makadawat sa langit [magpabilin] hangtod sa mga
panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang, nga gisulti sa Dios
pinaagi sa baba sa tanan nga iyang balaang mga propeta sukad sa
sinugdan sa kalibutan.” Ania ang usa ka tin-aw nga pahayag nga
naglambigit sa Ikaduhang Pag-anhi, o presensya, ni Kristo sa mga
kalihokan sa kalibutan nga adunay “ pagpahiuli” - mao kini, ang
pagpahiuli sa tanan nga nawala sa pagkahulog sa tawo.
Hinumdumi nga kini nga teksto dili magamit sa simbahan, nga
gisaaran sa langitnong ganti, dili pagpahiuli sa usa ka kanhing
kahimtang. Bisan pa, nag-aplay kini, sa nahabilin nga katawhan, kinsa
panalanginan pinaagi sa pagpahiuli sa “niadtong nawala” - hingpit nga
kinabuhi sa tawo. (Lucas 19:10) Ingon usa ka sangputanan sa proseso
sa pagpahiuli, makuha sa tawo ang iyang orihinal nga kahimtang sa
kahingpitan, ang pagkasama sa hunahuna ug moral sa Diyos, ang

10

pagmando sa yuta, ug panag-uyon sa iyang Magbubuhat. Dili lamang
kini nga pahayag nga gihimo ni Apostol Pedro, apan, ingon sa
gipasabut niya, kini “gisulti pinaagi sa baba sa tanan nga mga balaan
nga mga propeta sa Dios sukad sa sinugdan sa kalibutan.” Nan, unsa
ka katingad-an nga mas daghang mga Kristohanon ang wala
makasabut? nga ang panahon sa gingharian gilaraw aron mahimong
usa ka panalangin ug kaayohan alang sa tawo.
Ang ubang mga kasulatan nagpatin-aw sa dugang kung giunsa ang
simbahan magamit sa pagtabang sa pagpahiuli sa tawo. Ang pagtawag
sa iglesya wala gituyo nga magresulta sa hinakog nga kalipay sa
langitnon nga kalipayan. Hinuon, kining espesyal nga klase gidisenyo
sa Dios nga molihok ingon iyang instrumento sa pagpanalangin sa
tanan nga mga pamilya sa kalibutan. Usa sa mga una nga ebidensya
niini makita sa gisaad nga panalangin sa Dios kang Abraham. Ang
Dios miingon kaniya: “Pagapanalanginan ko ikaw, ug ... padaghanon
ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bitoon sa langit, ug ingon sa
balas nga anaa sa baybayon sa dagat. … Ug sa imong binhi
mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta.” (Gen. 22:17,18)
Sa ulahi gipasabut ni Apostol Pablo nga ang “binhi” nga gihisgutan
niini nga saad mao, sa tinuud, si Kristo, kauban ang iyang simbahan.
Siya nagsulat: “Kung kamo mga Kristo, nan kamo mga kaliwat ni
Abraham, ug mga manununod sumala sa saad.” - Gal. 3:16,29
Ang hinungdanon nga mga bahin sa buhat nga himuon ni Kristo ug
sa simbahan sa panahon sa Mesiyanikong gingharian ang nasugdan na.
Ang mga katahum sa kini nga kahikayan mahimo’g ipanghimatuud sa
kini nga mga pulong sa propeta: “Mao kini ang giingon ni Jehova…
Pagatipigan ko ikaw, ug pagahatagan ko ikaw ingon nga pakigsaad sa
mga katawhan, aron matukod ang yuta, aron mahimo nga mapanunod
ang nagun-ob nga mga kabilin; Aron ikaw makaingon sa mga
binilanggo: Gumula ka; sa mga anaa sa kangitngit, ipakita ang inyong
kaugalingon. Sila managpangaon sa mga dalan, ug ang ilang
sibsibanan atua sa tanang hatag-as nga mga dapit. Dili sila gutumon o
uhawon; ni ang kainit, ni adlaw mohampak kanila: kay siya nga
adunay kalooy kanila mogiya kanila, bisan sa mga tuburan sa tubig
siya magagiya kanila.”- Isa. 49:8-10
Adunay daghang mga hiyas sa kamatooran ang nakatago sa sulud
niini nga teksto. Ang lapad nga mga balangkas sa tibuuk nga buhat sa
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pag-ula nga himuon sa klase ni Kristo makita didto. Ang katuyoan sa
Dios gipakita sa posisyon niini ingon usa ka tigpataliwala sa usa ka
“pakigsaad sa mga tawo.” Ang mga tawo nga mapanalanginan niini
nga Bag-ong Pakigsaad dili lang sa mga nangabuhi sa panahon, apan
maglakip sa tanan nga naa sa lubnganan .
Ngadto sa “mga binilanggo,” nga gigapos sa mga sala, kawalay
alamag, patuotuo, ug kamatayon, kini usa ka pribilehiyo sa klase ni
Kristo nga nag-ingon: “Umadto ka, .... Ipakita ang imong
kaugalingon.” Kini ang laing paagi sa pagpahayag sa pagkabanhaw sa
mga patay ug ang kalamdagan nga mouban niini ug magamit sa tanan
sa panahon sa gingharian. Ang mga namuyo sa panahon nga “walay
gutum o kauhaw,” dili lamang tungod sa kadaghan sa natural nga
pagkaon, apan tungod usab kay sila pagapakaonon ug paluyohan sa
kamatuoran sa Pulong sa Dios. Pinaagi sa mga proseso sa panudlo ug
paghukom, ang tanan nga andam ug masinugtanon sa mga tawo
madala balik sa mga pamaagi sa Dios ug sa pakig-uyon kaniya.
MAHIMAYAONG KATAPUSAN SA PAG-ULA
“Unya moabut ang katapusan, sa diha nga siya [Kristo] motugyan
sa gingharian ngadto sa Dios, bisan ang Amahan; sa diha nga ipaubos
niya ang tanan nga pagmando, ug ang tanan nga pagbulot-an ug
gahum. Kay kinahanglan siya maghari, hangtud nga ibutang ang tanan
nga mga kaaway sa ilalum sa iyang mga tiil. Ang katapusan nga
kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon.” (I Cor. 15: 24-26)
Ang “katapusan” nga gihisgutan dinhi dili ang “katapusan sa
panahon,” o ang “katapusan sa yuta.” "Kini mao ang dakung pagtapos
sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo ug sa simbahan. Kini
nagrepresentar sa labing kataas nga plano sa kaluwasan sa Dios, nga
nagtimaan sa higayon nga ang yutan-ong paglalang hingpit nga
malimpyohan ug ibalik sa kahingpitan nga nawala sa pagkahulog
Ang katuyuan sa paghari ni Kristo makab-ot na, ug sa ingon
mahunong na ang panginahanglan alang sa tigpataliwala. Sa dihang
“ibalik” ni Kristo ang gingharian sa Amahan, ang tawo mobarug pagusab direkta sa atubangan sa iyang Magbubuhat aron matagamtaman
ang tanan nga mga benepisyo sa tawhanong anak. Ang panag-uli sa
Dios ug sa tawo mahimong kumpleto, ug ang tanan malipayon nga
magasinggit sa mga pulong sa atong pang-abli nga teksto: “Kami ...
nagakalipay sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga pinaagi
kaniya nakadawat kami sa pag-ula!”◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Agosto 2019

Ang Pakigsaad Tali Sa Higala

Yabeng Bersikulo:
“Ug nahitabo, sa diha
nga gitapus na niya ang
pakigsulti kang Saul, nga
ang kalag ni Jonathan
nalanggikit sa kalag ni
David, ug si Jonathan
nahigugma kaniya ingon
sa iyang kaugalingong
kalag.”—I Samuel 18:1
Piniling Kasulatan:
I Samuel 18:1-5

K

ining panagsultihanay tali ni David
ug Saul nahitabo diha sa tumoy sa
dakong kadaugan ni David batok kang
Goliath. Ang tawo nga mahimong
kampeyon sa Israel ug mipatay sa
higante nga Filisteo gisaaran sa
kagawasan gikan sa mga buhis, daghang
katigayunan, ug ang kamot sa anak nga
babaye ni Saul sa kaminyoon. (I Sam.
17:25) Apan, bisan paman, ang himaya
sa Dios mao ang nagtukmod kang David
sa paghimo niini..

Sa diha nga gibiaybiay sa Filistehanon si David, ug gitunglo siya
sa iyang mga dios, si David miingon kaniya: Ikaw mianhi kanako
nga may usa ka pinuti, ug usa ka bangkaw, apan ako mianhi kanimo
sa ngalan ni Jehova sa mga panon, ang Dios. sa mga kasundalohan
sa Israel, nga imong gisalikway. Karong adlawa itugyan ka sa
Ginoo sa akong kamot, ug patyon ko ikaw ug putlon ang imong ulo.
Ug hatagan ko ang mga minatay sa panon sa mga Filistehanon
niining adlawa sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga ihalas nga
mga mananap sa yuta, aron mahibal-an sa tibook nga yuta nga
adunay usa ka Dios sa Israel, ug nga kining tanan nga katiguman
mahimong hibaloi nga ang Ginoo wala makaluwas pinaagi sa
espada ug bangkaw. Kay ang gubat iya ni Yahweh, ug itugyan ka
niya sa among kamot.”- bersikulo 45-47
Dili makatarunganon nga hunahunaon nga ang anak ni Saul nga si
Jonathan nakadungog sa tubag ni David kang Goliath. Usa siya ka
kumandante sa kasundalohan sa Israel ug lagmit nga nagbarog sa
kiliran ni Saul sa pagbalik ni David gikan sa giyera. Bisan kung ang
interes ni Saul kay David mahimong mailhan ingon nagpahimulos,
ang kang Jonathan matinuoron. Nakita niya kang David ang
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parehas nga halangdon nga mga mithi nga iyang gisulayan nga
mabuhi, ug ang usa sa labing malumo nga panaghigala nga narekord
sa Bibliya nga nagbunga taliwala nila. “Unya si Jonathan naghimo
sa usa ka pakigsaad uban kang David, tungod kay siya gihigugma
niya sama sa iyang kaugalingon nga kalag. Ug gihukas ni Jonathan
ang iyang kaugalingon nga kupo nga diha kaniya, ug gihatag kini
kang David, ug ang iyang hinagiban, bisan ang iyang pinuti ug ang
iyang pana ug ang iyang bakus.”- I Sam. 18: 3,4
Bisan nga nakita na nga ang paghari ni Saul naghinapos na ug
gipangita niya ang kinabuhi ni David, si Jonathan miadto kay David
ug gipasaligan siya, “Ayaw kahadlok, tungod kay ang kamot ni Saul
nga akong amahan dili makakaplag kanimo. Ug ikaw mahimong
hari sa Israel, ug ako sunod kanimo. Nahibal-an usab kini ni Saul
nga akong amahan. Ug silang duha nagbuhat ug pakigsaad sa
atubangan ni Jehova ”- I Sam. 23:17,18
Samtang wala kita mahibalo sa detalye sa maong pakigsaa,
sigurado nga kita makakuha ug usa ka leksyon gikan niini. Kadtong
nagserbisyo sa Langitnong Amahan nga matinud-anon ang mahimo
natong labing hinigugma ug labing tinuud nga mga higala, ug
mahimo natong
hatagan gyud ang pagkamatinud-anon ug
panaghigalaay niadtong kauban nato sa paglakaw subay sa
Kristohanong paagi. “Kini ang akong sugo, nga maghigugmaay
kamo ang usa sa usa sama sa akong paghigugma kaninyo. Labaw ka
dako ang gugma nga wala’y usa, nga ang usa naghalad sa iyang
kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kamo mga higala nako kung
inyong buhaton ang akong isugo kaninyo. … Gitawag ko kamong
mga higala, kay ang tanan nga akong nadungog gikan sa akong
Amahan gipahibalo ko kanimo. ”- Juan 15: 12-15
“Ang usa ka tawo nga daghang mga kauban mahimong maguba,
apan adunay usa ka higala nga nagpabiling labi pa kaysa usa ka
igsoon.” (Panultihon 18:24) Uban sa atong mga igsoon kang Cristo,
magpaduol kita kaysa usa ka igsoon ug ihalad ang atong gugma ug
pagkamaunungon ingon usa ka pakigsaad tali sa mga higala.◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Augusto 11, 2019

Ang Pakigsaad sa Inahan ug Anak

B

isan nga si Ruth usa sa mga
bantugang mga babaye sa
Bibliya, dili siya usa ka Israelinhon
nga gipanganak, apan usa ka
Moabita. Sa panahon sa kagutom sa
Juda, usa ka taga-Betlehem nga
ginganlag Elimelek ang nagdala sa
iyang asawa nga si Noemi ug ang
ilang duha ka anak nga lalaki, si
Mahlon ug Chilion, aron mabuhi.
Bisan pa, ang maong buhat wala
magpamunga sa kauswagan nga
iyang gipaabut. Wala magdugay
—Ruth 1:16 matapos sila makabalhin, namatay si
Elimelec nga gibiyaan si Noemi ug
Piniling Kasulatan: ang iyang duha ka anak nga lalaki.
Ruth 1:1-18 Sa paglabay sa panahon, ang mga
anak nga lalaki nagminyo sa mga
babaye nga Moabite — si Orpa ug si Ruth. Ang pamilya nagpuyo sa
Moab mga napulo ka tuig hangtod namatay usab ang duha ka mga
batan-ong lalaki.
Yabeng Bersikulo:
“Ug si Ruth miingon: Ayaw
ako paghangyoa aron sa pagbiya kanimo, ug sa pagbalik
gikan sa pagsunod kanimo:
kay bisan asa ikaw moadto,
ako moadto; ug bisan asa ikaw
mopuyo, adto ako mopuyo;
ang
imong
katawohan
mamahimo nga akong katawohan, ug ang imong Dios
mamahimo nga akong Dios.”

Ang tulo nga mga biyuda, si Noemi, Orpa, ug Ruth adunay
hinungdanon kaayo nga pagahimoong desisyon. Nakadawat ug balita
nga aduna na usab pagkaon sa Israel, determinado si Noemi nga
mopauli. Bisan pa, giawhag niya ang iyang umagad nga mga babaye
nga mobalik sa ilang mga tawo. Bisan sa daghang paggakos ug
paghilak, gisunod ni Orpah ang tambag ni Noemi, apan gigunitan siya
ni Ruth.
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Ang mahigugmaon nga deklarasyon ni Ruth nagpabilin sa mga
kasingkasing sa mga tawo sa Dios sa daghang mga katuigan. Kini usa
ka makahuluganon nga pakigsaad sa personal nga obligasyon ug
nagsilbing usa ka modelo sa pasalig. “Moadto ako bisan diin ka
moadto. Magpuyo ako sa imong gipuy-an.” Atong makita ang
kaamgid sa Ebanghelyo pagkahuman sa nakurat nga mga pahayag ni
Jesus sa kadaghan sa mga tawo nga, aron makabaton kinabuhi,
kinahanglan sila mokaon sa iyang unod ug imnon ang iyang dugo.
Daghan sa iyang mga tinon-an mihunong sa pagsunod sa Magtutudlo,
busa gipangutana ni Jesus ang napulog duha, “Gusto ka ba usab
molayo?” Si Pedro mitubag kaniya, “Ginoo, kang kinsa kami
moadto? Aduna ka mga pulong sa kinabuhing dayon.”- Juan 6:53-68
Kini nga mga pagpahayag sa pagkamaunungon gikan ni Ruth ug
Pedro adunay dakong pagbati kanato. Hunahunaon ba nato sa
makadiyot ang pagbalik sa pagpangita sa ubang mga diyos sama sa
mga bahandi, kahupayan, kabantog, o pagkalipay? Dili gyud!
Magpabilin kita uban sa Agalon sa tanan nga mga adlaw sa atong
kinabuhi. Asa pa kami moadto? Anaa niya ang mga pulong sa
kinabuhing dayon. Siya ang tinapay gikan sa langit nga nagtagbaw
kanato nga walay laing makahimo. Magutman kita sa espirituhanon
kung kita mobulag gikan kaniya. Tingali ang sama nga pag-ila
nakapuno sa kasingkasing ni Ruth. Gikan ni Noemi nahibal-an niya
ang bahin sa Diyos sa Israel, “Ang Ginoo, usa ka Diyos nga maloloyon ug mapuangoron, mahinay sa kasuko, ug madagayaon sa gugma ug
pagkamatinud-anon.” (Exodo. 34: 6) Kini nga kahibalo naghimo usa
ka bugkos nga labi ka bililhon kang Ruth kaysa sa bisan unsang
butang nga gitanyag sa kalibutan. Pagkahaom sa maong ngalang
Naomi nga nagpasabut nga “akong kalipay.”
Gipunting sa salmista ang espiritu sa pagkamaunongon ni Ruth sa
Diyos, “Magkalipay ka sa Ginoo, ug hatagan ka niya sa mga gitinguha
sa imong kasingkasing. Itugyan ang imong dalan ngadto kang Jehova;
salig kaniya, ug siya molihok. Ipakita niya ang imong pagkamatarong
ingon ang suga, ug ang imong hustisya sama sa udto.”- Sal. 37: 4-6◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Agosto 18,2019

Ang Pakigsaad sa Pagminyo

S

a atong Yabeng Bersikulo, gidayeg
ni Boaz ang mga hiyas sa batanong dalaga nga si Ruth. Miadto si Ruth
kaniya diha sa hangyo sa ugangan nga
si Noemi. Ingon nga usa ka suod nga
paryente, si Boaz ang kwalipikado nga
makuha ang katungod sa pagtubos sa
yuta ni Elimelec ug sa iyang anak nga
si Mahlon. Ubos sa kini nga mga
katungod mahimo’g mapalit ni Boaz
ang kabtangan ni Elimelec ug
manganak sa mga anak sa kaliwatan ni
Mahlon pinaagi sa pagkuha sa biyuda
nga si Ruth nga iyang asawa. Kini ang
hinungdan ug paglaum ni Noemi.
Yabeng Bersikulo:
“ Ug siya miingon: Panalanginan ikaw ni Jehova,
anak ko; ikaw nagpakita
kanako ug kalolot sa kaulahian labi pa kay sa sinugdan, sanglit ikaw wala
monunot sa mga batan-on
nga lalake, bisan kabus
kun adunahan.”
—Ruth 3:10,
Piniling Kasulatan
Ruth 3:1-18

Ang asoy mabasa, “Usa ka adlaw ang iyang ugangang babaye nga
si Noemi miingon kang Ruth, Akong minahal nga anak nga babaye,
dili ba kini bahin sa oras nga nag-andam ako usa ka maayong balay
alang kanimo aron ikaw adunay malipayon nga kinabuhi? Ug dili ba
si Booz ang atong suod nga paryente, diin may mga batan-ong
babaye nga imong gitrabahoan? … Karong gabii mao ang gabii sa
pag-ani sa sebada ni Boaz sa giokanan. Maligo ka. Pagsul-ob sa
pipila ka pahumot. Pagsul-ob tanan tanan ug adto sa giokanan. …
Kung makita nimo siya nga natulog, tan-awa kung diin siya
mohigda ug dayon moadto didto. Paghigda sa iyang tiilan aron
ipahibalo kaniya nga ikaw andam alang kaniya alang sa kaminyoon.
Unya paghulat ug tan-awa kung unsa ang iyang isulti. Isulti niya
kanimo kung unsay buhaton.”- Ruth 3:1-4
Aron suportahan iyang kaugalingon ug si Noemi, si Ruth miadto
sa umahan sa sebada ni Boaz aron manghagdaw. Nakita siya ni
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Boaz. Tingali nakit-an niya ang iyang katahum apan ang mas
nakapadani ni Boaz mao katahum sa iyang sulod nga pagkatawo..
Gipakita ni Boaz ang iyang espesyal nga pag-uyon ug gihatagan
siya pagpaniguro sa pagpanalipod. Kini mao ang usa ka dako nga
paghupay alang kaniya, usa ka dumuloong sa laing yuta. Bisan pa,
nahingangha siya ug niini nakapangutana, “Ngano nga nakakaplag
ako pabor sa imong mga mata, nga ikaw makamatikod kanako,
sanglit ako usa ka langyaw? Apan gitubag siya ni Booz, Ang tanan
nga imong nabuhat alang sa imong ugangan sukad pa sa
pagkamatay sa imong bana nasulti kanako sa bug-os, ug giunsa
nimo gibiyaan ang imong amahan ug inahan ug ang imong yutang
natawhan ug mianhi sa usa ka katawhan nga wala nimo mailhi.
Balusan ka sa Ginuo sa imong nabuhat, usa ka hingpit nga ganti ang
gihatag kanimo ni Jehova, ang Dios sa Israel, sa ilalum sa kang
kinsang mga pako ikaw mianhi aron sa pagdangup!”- Ruth 2: 10-12,
ESV
Ingon og usa ka katalagman nga namatay si Elimelec, Mahlon, ug
Chilion, apan gipanalipdan sa Diyos kini nga mga kasinatian aron
dad-on si Ruth, usa ka Moabita, sa Israel aron magkita ug
magpakasal kang Boaz. Ang kagikanan sa Ebanghelyo ni Mateo
nagpatin-aw sa katuyoan sa Diyos. Si Ruth bahin sa kaliwatan ni
Jesucristo nga atong Ginoo— “Si Salmon ang amahan ni Boaz
pinaagi ni Rahab, ug si Boaz ang amahan ni Obed pinaagi ni Ruth,
ug si Obed ang amahan ni Jesse, ug si Jesse ang amahan ni David
nga hari,” diin naggikan si Jesus. — Mat. 1:5,6
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Agosto 25,2019

Ang Pakigsaad sa Gugma

Yabeng Bersikulo:
“Magpinasakopay kamo
nga masinugtanon ang
usa sa usa ingon nga
pagkataha kang Cristo.”
—Efesos 5:21
Piniling Kasulatan:
5:21-33

Ang pagsumiti dako nga matabangan pinaagi sa padayon nga pag-ila
kang Kristo ingon atong Ulo. Kini ang praktikal nga aplikasyon sa atong
Yabeng Bersikulo— “gikan sa pagtahud alang kang Kristo.” Ang
pagkaulo ni Cristo kinahanglan nga una sa unahan sa atong
panghunahuna. “Siya ang ulo sa lawas, ang simbahan. Siya ang
sinugdanan, ang panganay gikan sa mga patay, aron sa tanan nga siya
mahimong pinalabi.” (Col. 1:18) Ang pagsumiti sa usag usa naglangkob
sa abilidad sa pagpamati sa mga panan-aw sa uban nga dili mobati nga
kinahanglan nga adunay balos. Ang gugma alang sa atong mga
kaigsoonan kinahanglan nga sulayan nato nga masabtan ang ilang mga
hunahuna aron mahimo ang panagsultihanay.
Samtang adunay pipila nga mga bahin sa plano sa Diyos nga
hinungdanon, ang uban tingali maghunahuna nga ang ilang panglantaw
hinungdanon kaayo, ug makiglantugi niini bisan nga moabot sa punto
nga dili magkasinabtanay o magkabahinbahin. Sa Sulat sa Mga TagaColosas, gihisgutan ni Pablo ang mga nagtinguha sa pagsakup sa
simbahan sa iyang adlaw: “Ayaw tugoti nga adunay manikas kaninyo
pinaagi sa iyang kinabobut-ong pagpulopahiubos ug pagsimbag mga
manulonda, sa pagbarug niya diha sa iyang mga panan-awon, nga sa
walay katarungan nagapasigarbo tungod sa iyang unodnon nga mga
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panghunahuna. Ang maong tawo wala mag-ungot sa Ulo, nga gikan
niini ang tibuok nga lawas, ingon nga gibuhi ug nasumpay pinaagi sa
mga lutahan ug mga kaugatan niining maong lawas, nagatubo sa
tinuboan nga gikan sa Dios.” - Col. 2: 18,19

Ang pagkaulo ni Kristo mao ang iyang impuwensya diha sa pagamuma ug pag giya sa atong kinabuhi. "Si Cristo mao ang ulo sa
simbahan, ang iyang lawas, ug siya mismo ang iyang Manluluwas.”
“Gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kaugalingon
alang kaniya." "Wala’y tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingon nga
unod, apan nag-alima ug nagmahal niini, sama kang Kristo. ang
simbahan, tungod kay kita mga sangkap sa iyang lawas.”- Efe.
5:23,25,29,30
Namatikdan nato ang dugang nga mga pulong gikan sa Apostol Pablo:
“Mao nga kung adunay bisan unsang pagdasig diha kang Cristo, bisan
unsang paghupay gikan sa gugma, bisan unsang pag-apil sa Espiritu,
bisan unsang pagmahal ug pagkamabation, nakompleto ang akong
kalipay pinaagi sa parehas nga hunahuna, adunay parehas nga gugma. ,
nga nahiuyon ug usa ka hunahuna. Ayaw buhata ang bisan unsa gikan sa
hinakog nga ambisyon o hunahuna, apan sa pagkamapaubsanon isipon
ang uban nga labi ka hinungdanon kaysa sa imong kaugalingon. Ang
matag usa kaninyo magtan-aw dili lamang sa iyang kaugalingon nga
interes, apan usab sa kaayohan sa uban. Hunahunaa kini diha sa inyong
kaugalingon, nga imo nga anaa kang Cristo Jesus.”- Fil. 2:1-5
“Pagmatinud-anon sa usag usa diha sa inigsoon nga gugma. Pagtahod
sa usag usa labaw sa inyong kaugalingon.” “Ayaw pagpabilin nga
adunay utang, gawas sa padayon nga utang sa paghigugma sa usag usa,
tungod kay bisan kinsa nga nahigugma sa iyang isigkatawo nagtuman sa
balaod.” (Roma 12:10; 13:8) Sa ingon, pinaagi sa paggamit sa angay
nga pagtahud alang kang Kristo, kita adunay bunga sa atong pakigsaad
sa gugma.◼
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KRISTOHANONG KINABUHI UG DOKTRINA

Agosto 2019

Mga Suga sa Kahayag sa
Kalibutan Nga Mangitngit

"Pasigaa ang imong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron
makita nila ang imong mga maayong buhat, ug pagahimayaon
ang imong Amahan nga atua sa langit."
—Mateo 5:16

A

ng nagapadayon nga kangitngit niining modernong kalibutan
nagtubo sa makanunayon. Nadugangan sa panaghugyaw ug
panagsangka tali sa relihiyosong sekta, interes sa negosyo, politika
ug nasyonal nga lawas, ug daghang mga ideolohiya, ang mga
panagbangi nagpuno sa mga ulohan matag adlaw. Ang mga
kasingkasing napuno sa kahadlok sa unsay moabut sa umaabot. Ang
kangitngit nahulog sa tawo, ug gikinahanglan ang kahayag. Ang
kahayag nga gikinahanglan sa kalibutan mao si Jesus. Miingon siya,
“Ako ang kahayag sa kalibutan. Bisan kinsa nga nagasunod kanako
dili magalakaw sa kangitngit, apan makabaton sa kahayag sa
kinabuhi.”- Juan 8:12
Ang kangitngit gigamit sa Bibliya ingon simbolo sa pagkabulag
gikan sa Dios ug ang kakulang sa kahibalo kabahin sa iyang mga
plano ug katuyoan alang sa katawhan. Ang Apostol Juan nag-ingon,
“Ang Diyos mao ang kahayag, ug diha kaniya wala’y kangitngit.” (I
Juan 1:5) Ang mga nakaila sa Diyos ingon nga gipadayag niya ang
iyang kaugalingon pinaagi sa iyang Pulong, ug kinsa naningkamot sa
pagbuhat sa iyang kabubut-on, gilarawan ni apostol nga naglakaw
“sa kahayag.” Samtang ang uban giingon nga nagalakaw “sa
kangitngit.” – bersikulo 6,7
Kini nga simbolo nga kangitngit gipahamtang sa katawhan isip
sangputanan sa sala, ang una natong mga ginikanan mao ang orihinal
nga mga makasasala. Gisupak nila ang balaod sa Dios, ug busa
nagdala sa kamatayon sa ilang kaugalingon ug sa tanan nilang
kaliwatan. Nagsulat si Pablo, “Pinaagi sa usa ka pagsupak sa usa ka
tawo daghang (kana mao, ang bug-os nga kaliwatan sa tawo) nahimo
nga makasasala.” (Roma 5:19) Sa ingon ang “kangitngit” nagtabon
sa kalibutan sukad sa mga adlaw sa Eden. Sa tinuud, gipunting ni
Propeta David kini nga kasinatian sa gabii: “Ang paghilak
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mahimong molungtad sa usa ka gabii,” ug dayon pagdugang pasalig
nga saad, “apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.” - Salmo 30:5
Sulod niining hataas ug dugay nga makapahinuklog nga gabii,
kung ang kadaghanan sa mga tawo wala’y Diyos o paglaum, adunay
mga saksi siya sa kalibutan. Kini, bisan pinaagi sa kamot sa Dios, o
pinaagi sa ilang kaugalingon nga matinud-anon nga pagpamatuod
bahin kaniya, nahimo nga mga suga sa usa ka mangitngit nga lugar.
“Kaniadto, sa daghang mga panahon ug sa daghang mga paagi, ang
Diyos nakigsulti sa among mga amahan pinaagi sa mga
propeta.” (Heb. 1:1) Wala’y bisan unsang panahon nga kini nga mga
saksi nakumbinsi sa bisan unsang daghan nga mga tawo sa
kamatuoran nga may kalabutan sa Dios, apan sila kanunay nga
nagsilbing giya sa mga nagtinguha sa pagkamatarong sa usa ka
matinguhaon nga paningkamot sa pagpangita ug pag-alagad kaniya.
— Buhat 17:27

DAANG KASULATAN “KAHAYAG”
Binagbinagon naton ang pila ka mabaskog nga pananglitan sa mga
diosnon nga gigamit ni Jehiva isip mga suga sa isig katawo sa
tawhanong banay. Sa daghang mga siglo sa wala pa ang Unang Paganhi ni Kristo, gipakita sa Dios ang iyang milagrosong paghupot sa
gahum sa kinabuhi sa iyang mga saksi, aron madugangan ang pagkaepektibo sa ilang pagpamatuod. Ang Ginoo misaad, “Wala’y
hinagiban nga gihimo batok kanimo nga magauswag,” ug kini sa
katapusan tinuud may kalabotan sa tanan niyang mga matinud-anong
saksi sa mga karaan nga panahon. — Isa. 54:17
Mobalik kita niadtong panahon sa baha, nakita nato nga si Noe usa
ka saksi alang sa Dios, ang Magbubuhat. Gipahibalo kanato ni
Apostol Pedro nga si Noe usa ka “magwawali sa pagkamatarong.” (II
Ped. 2:5) Wala niya gibag-o ang kalibutan sa iyang adlaw, apan siya
usa ka kahayag sa kalibutan tungod kay nagpamatuod siya bahin sa
Diyos ug sa iyang katuyoan sa pagpadala sa umaabot nga baha. Ang
pamatuod ni Noe alang sa Langitnong Amahan ug alang sa
pagkamatarong gipamatud-an pinaagi sa pagbaha sa dakong lunop.
Gibaligya siya sa mga igsoon ni Jose ingon usa ka ulipon sa Ehipto.
Bisan pa, pinaagi sa katingalahang mga pagpadayag sa Dios, nahimo
siyang magmamando sa Ehipto ug tigluwas sa iyang katawhan. Kini
nga mga kasinatian, nga natala sa Genesis kapitulo 37-50,
22

katingalahan nga gipakita ang gahum ug himaya sa Labawng
Makagagahum! Wala’y rekord nga nagsangyaw si Joseph sa usa ka
taas nga sermon bahin sa Diyos. Ang iyang kinabuhi sa pagtuo, ug
ang usahay nga "pulong sa panahon" diin gipahibalo niya ang iyang
pagtuo, labihan ka hanas kay sa bisan unsang sermon nga iyang
mahatag. — Isa. 50 4
Sa paglabay sa panahon, adunay usa ka Paraon nga nagmando sa
Ehipto nga “wala makaila kang Jose.” Ang mga Israelita, nga
kaniadto nagpuyo sa yuta ug labi ka daghan, nahimo silang mga
ulipon. Gibayaw sa Dios si Moises aron luwason sila. Ang ngalan ug
himaya ni Jehova nahiluna samtang si Moises ug Aaron nagpakita sa
atubangan ni Paraon. Samtang si Moises mismo wala’y gahum aron
matuman ang laraw sa Diyos alang sa iyang katawhan, siya lig-ong
mibarog nga naa sa kiliran sa Ginoo, ug sa ngalan sa “Diyos sa mga
Hebreohanon” nga nangayo sa pagluwas alang sa mga Israelita.
Nahibal-an nato ang resulta. Pagkahuman sa kamatay nga nahulog sa
mga Egiptohanon, nahuman sa pagkamatay sa ilang panganay. —
Exodo, kapitulo 1-12
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Ang tawo nga may hinagiban nga espada nagpaila sa iyang
kaugalingon isip “kapitan sa panon sa Ginoo.” ang panon sa mga
anghel sa Diyos. (bersikulo 14) Kini nga mensahero sa Diyos
naglatid kang Josue sa mga pamaagi nga gamiton sa pagdakop sa
Jerico. Gisunod ni Josue kining mga panudlo, ug ang mga paril sa
syudad

Ang usa pa ka bantugan nga kadaugan nga naghatag ug paghimaya
sa Dios mao ang pagpildi ni Gideon sa mga Medianhon pinaagi sa
iyang gamay nga pundok nga tulo ka gatos. (Hukom 7:1-19) Sa
makausa pa, ang Ginoo ang nakadaog. Ang gamay nga grupo ni
Gideon nga tulo ka gatos nagbuak sa ilang mga sudlanan nga yuta,
nga nagpasiga sa mga suga sa ilang mga sulo sa kangitngit, ug
gihuyop ang ilang mga trompeta ug misinggit, “Ang espada ni
Yahweh, ug ni Gideon.” Unya “gibutang ni Jehova ang matag tawo
nga espada. batok sa iyang kapwa, bisan sa tibuuk nga panon [sa
mga Madianhon]: ug ang panon mikalagiw.”- bersikulo 20-22
Si Propeta Elias usa ka suga sa kahayag sa usa ka ngitngit nga
panahon sa kasaysayan sa Israel. Pinaagi sa impluwensya ni Jezebel,
asawa ni Haring Achab, ang Israel gidala sa idolatrosong pagiamba
ni Baal. Sa asoy nga natala sa I Hari 18:17-40, gihan-ay ni Elias, sa
direksyon sa Ginoo, alang sa usa ka pagsulay nga pagahimoon sa Mt.
Carmel aron ipakita kung kinsa ang tinuod ug buhi nga Diyos, si
Jehova o Baal. Giuyon nga ang usa nga makapahulog sa kalayo
gikan sa langit ug mokaon sa usa ka sakripisyo nga gitanyag kaniya
mao ang matuod nga Diyos.
Adunay dako kaayo nga pundok nga nagpalibot sa Mt. Carmel
nianang adlawa. Gisugyot ni Elias nga ang mga pari ni Baal muhatag
una sa ilang demonstrasyon, ug ila kining gihimo. Sa tibook nga
adlaw nagakasubo sila ug nagsinggit kay Baal, pero wala kini
mitubag kanila.. Gibiaybiay sila ni Elias nga nag-ingon, “Suminggit
ka sa makusog; kay siya usa ka dios; nagsulti siya, o nagsunod siya,
o nagbiyahe siya, o tingali siya natulog, ug kinahanglan nga
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pukawon.”-bersikulo 27

Ang mga pari ni Baal nagpadayon sa ilang grabeng pagsinggit sa
ilang diyos hangtod sa oras sa paghalad sa gabii. Unya gidapit ni
Elias ang mga tawo sa pagduol aron pagtan-aw sa pagsulay nga
iyang buhaton. Nag-andam siya usa ka altar ug gibutang ang
sakripisyo sa ibabaw niini. Pagkahuman, aron ipakita nga wala’y
nahimo nga limbong, nagkalot siya usa ka kanal sa palibot sa halaran
ug gipuno kini sa tubig, gipahaom ang halaran ug ang sakripisyo.
Unya si Elias nag-ampo: “Ginoong Dios ni Abraham, Isaac, ug sa
Israel, ipahibalo karon nga ikaw ang Dios sa Israel, ug ako ang
imong alagad, ug gibuhat ko ang tanan niining mga butang sa imong
pulong. Patalinghugi ako, Oh Jehova, patalinghugi ako, aron nga
kining katawohan mahibalo nga ikaw mao ang Ginoong Dios, ug nga
gipabalik mo usab ang ilang kasingkasing.”- vs. 36,37
Agig tubag niining madanihong pag-ampo, diin gihangyo ni Elias
nga ipakamatarung sa Dios ang iyang kaugalingon nga ngalan sa
atubangan sa iyang mga tawo, ang kalayo mikanaog ug giut-ut ang
sinunog nga halad, ang kahoy, mga bato, abug, ug gitilap ang tubig
nga naa sa kanal. Sa pagkakita sa tanan nga tawo, mihapa sila: ug
sila miingon, “Si Jehova, siya ang Dios; Si Jehova, Siya ang Diyos”bersikulo 39
Pwede natong ipadayon anf paghinumdum sa mga makahalipay
nga mga insidente diin ang Dios naghimaya sa iyang kaugalingon sa
mga mata sa Israel, ug kanunay sa mga kasikbit nga mga nasud usab,
pinaagi sa katingad-an nga paagi diin siya nakig-away alang sa iyang
katawhan ug giluwas ang iyang matinud-anong mga alagad. Tanan
sila mga saksi sa bantog nga Makagagahum nga Magbubuhat, dili
kinahanglan nga nakasabut sa iyang mahimayaon nga kinaiya, apan
sa kamatuoran nga ilang gituman ang iyang balaan nga pabor ug dili
matuman nga pagkamatinud-anon sa iyang mga pinili nga katawhan.
MGA SAKSI NI JESUS
Sugod sa Unang Pag-anhi ni Jesus, ang kahayag sa himaya sa
Diyos gipakita sa lahi nga paagi. Gipahayag ni Jesus sa iyang mga
tinun-an, “Kamo ang kahayag sa kalibutan.” (Mat. 5:14) Ang
panahon diin ang Dios milagrosong nagpadayag sa iyang kamot sa
25

mga kalihokan sa iyang katawhang Israel, ug sa pagsilot sa ilang
mga kaaway, ang karon gakahaduol na. Sa pipila ka nga tuig ang
Israelmnakadungog sa mga makalilisang nga mga pulong, “Ang
imong balay gibiyaan kanimo nga awaaw.” (Mat. 23:38) Panahon na
nga ang kahayag sa Diyos modan-ag sa uban pang mga paagi
Sa niining bag-ong kahikayan si Jesus mao ang Lider, ang Kapitan,
ang Mag-una. Gipahayag niya ang iyang kaugalingon, “Ako ang
kahayag sa kalibutan.” (Juan 8:12) Nahibal-an ni Jesus nga dili siya
personal nga magpabilin sa kalibutan. Ang buhat sa Dios nga gisalig
kaniya gipadayon sa iyang mga apostoles ug sa mga matinud-anong
mga Kristohanon nga magsunod. Sa Pinadayag 20: 4 sila gihisgotan
ingon nga “gipunggotan ang ulo alang sa pagsaksi ni Jesus, ug alang
sa pulong sa Dios.” Bisan kung kini nga sinultian, gikuha sa literal,
naghubit sa pagkamartir, ang dako nga nga kahulogan may
kalabotan sa paghunong sa kinabuhi — nagsakripisyo sa oras,
talento, kusog ug ganancia nga unod — sa pag-alagad sa Ginoo.
Siyempre, ang literal nga kamatayon, moabot sa pipila ka porma sa
tanan nga gipili nga katawhan sa Dios. Hinuon, giawhag kita sa saad,
“Pagmatinumanon hangtod sa kamatayon, ug hatagan ko ikaw sa usa
ka korona sa kinabuhi.” - Pin. 2:10
Sa sinugdanan sa panahon sa Kristuhanon, nga nagpadayon sa
tibuuk nga kinabuhi sa mga apostoles, ang mga milagro gigamit aron
ipakita ang gahum sa Dios. Giayo ni Jesus ang mga masakiton ug
gibanhaw ang mga patay. Pagkahuman sa iyang pagkamatay ug
pagkabanhaw, gibubo ang Balaang Espiritu sa naghulat nga mga
disipulo sa Pentekostes. Naghimo usab sila mga milagro ingon
pamatuod sa Diyos.
Sa diha nga ang mga apostoles nahikatulog na diha sa kamatayon,
ang milagrosong pagpasundayag sa gahum sa Diyos nahunong. Ang
katawhan sa Ginoo sukad niadto, sa tibuuk nga panahon, gitawag na
diha sa paglakaw pinaagi sa hugot nga pagtuo. Kini sila mga saksi ni
Jesus, nga matinud-anon nga nagmantala sa “ebanghelyo ni Cristo,”
diin, ingon sa gipasabut ni Pablo, “ang gahum sa Dios ngadto sa
kaluwasan.” - Roma. 1:16
Ang gihatag nga buluhaton ni Jesus mao nga sila mahimong iyang
mga saksi sa tibuuk kalibutan pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo.
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(Mat. 24:14; 28:19; Buhat 1 8) Sa nangagi nga panahon, sa dihang
ang katawhan sa Ginoo gitawag nga iyang mga saksi, tungod kay
gipadayag sa Dios ang iyang himaya pinaagi sa milagrosong paagi
diin siya nakiglabot kanila. Sa panahon sa mga Kristuhanon, kadtong
nagpamatuod ni Jesus nagbuhat niini pinaagi sa pagpahayag sa
kahibulongang plano sa Diyos alang sa tawhanong kaluwasan nga
gipadala sa iyang Anak dinhi sa kalibutan aron ipahamtang. Sa
pagpahayag niini nga Ebanghelyo, gisulti nila dili lamang ang
mahimayaon nga mga kamatuoran sa pagkamatay ug pagkabanhaw
ni Jesus, apan usab sa tawag nga mahimong kaubang manununod
uban niya sa langitnon nga gingharian.
Dugang pa, gipaabut nato ang umaabot nga milagro sa
pagkabanhaw sa yuta. Ang tibuuk nga mensahe sa Ebanghelyo
nagpahayag sa maayong buhat sa umaabot nga magpanghimatuud sa
gahum sa Dios - ang pagkagmata gikan sa kamatayon sa tanan nga
nabuhi. "Moabut ang usa ka takna, nga ang tanan nga anaa sa mga
lubnganan makadungog sa Iyang tingog, ug manggawas." (Juan 5:
28,29) Tanan kadtong nabanhaw gikan sa kamatayon, ug gipili nga
magsunod. ang Ginoo, makatagamtam sa mga panalangin sa
kinabuhi nga walay katapusan sa kalibutan.
Sa pagpahayag sa mga kasayuran bahin sa mga milagro, ang mga
saksi ni Jesus nakakuha og kalig-on gikan sa ilang kahibalo sa mga
matinud-anon nga nag-una kanila. Nahibal-an nila nga ang parehas
nga Dios nga nagpaluyo kang Noe sa iyang pagwali, nagluwas kay
Jose gikan sa pagluib sa iyang mga igsoon, nagluwas sa Israel gikan
sa Ehipto, ug nangulo kanila sa Dagat nga Pula ug tabok sa Jordan
ngadto sa kadaugan sa Canaan, nga daghan ang makahimo sa
pagtuman sa tanan niyang kaayo mga saad, lakip ang pagluwas sa
tanan nga mga tawo gikan sa sala ug kamatayon.
Pipila ra sa mga nagpanghimatuud alang kang Jesus nga aktuwal
nga nakakita kaniya, apan nagtuo sila sa mga pulong nga
makapakurat sa mga nagpamatuod nga nabanhaw siya gikan sa mga
patay. (I Cor. 15:3-8) Kini nga mga suga nagatuo usab ug gipahayag
ang deklarasyon ni Pablo nga sa dihang nabanhaw si Jesus, siya
gibayaw sa labing taas nga mga anghel, mga punoan, ug gahum, ug
labaw sa matag ngalan nga gihisgutan, sa tuo nga kamot. sa

27

Halangdon sa kahitas-an. (Efe. 1: 18-23; Heb. 1:1-3) Ilang gidawat
ug giwali ang dugang nga pamatuod ni Pablo nga sa katapusan “ang
matag tuhod kinahanglan moluhod,… ug ang matag dila kinahanglan
isulti nga si Jesus Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Diyos
nga Amahan.”- Fil. 2:9-11
Ang mga saksi ni Jesus nalipay sa pag-okupar niini nga lugar,
ingon iyang mga embahador, sa mga kahikayan sa Diyos. Gikalipay
nila ang pagsunod sa balaang mando nga pasidunggan ang Anak,
bisan ingon sila nagpasidungog sa Amahan.Indeed, Gani ilang
naamgohan nga dili sila pwede mopasidungog sa Amahan , gawas
kon himoon nila kini pinaagi sa Anak. (JJuan 5:23) Nasayod sila nga
sa pagsimba sa nabanhaw ug gihimayang Jesus ug sa pagsaksi
kaniya, dili makabalda sa gikan sa paghimaya sa Diyos, kay
nasayod sila nga ang gahum sa Amahan mao ang nagbayaw sa Anak
niining taas nga katungdanan sa iyang toong kamot.
Kini nga mga "suga," nga nagpuyo sa usa ka mangitngit nga
kalibutan, naggikan uban ang usa ka awit sa pagdayeg sa ilang mga
ngabil sa Diyos tungod sa iyang gugma sa pagpadala kang Jesus nga
Manunubos ug Manunubos sa katawhan. Gidayeg nila ang diosnon
nga kinaadman nga nagdisenyo sa usa ka mahigugmaon nga laraw sa
kaluwasan, ingon man ang hustisya sa Diyos nga, bisan kung dili
kini malimpyohan ang sad-an, naghimo'g tagana aron mahugasan
ang ilang mga sala pinaagi sa dugo sa Manunubos. Sa katapusan,
gidayeg nila ang gahum sa Dios diin ang matag bahin sa iyang
mahimayaong katuyoan gipatuman ug gisiguro. Ingon ang "kahayag
sa kalibutan," gipahayag nila ang mahimayaon nga paglaum sa
"pagpahiuli" alang sa tanan nga mga tawo sa sulod sa usa ka libo ka
tuig sa paghari ni Kristo. (Buhat 3: 20,21) Sila "walay-ikasaway ug
inosente, mga anak sa Diyos nga walay buling sa taliwala sa usa ka
baliko ug baliko nga kaliwatan, diin sila [sila] nagdan-ag ingon mga
suga sa kalibutan." - Fil. 2:15, ESV
“ISIP USA KA ADLAW”
Pinaagi sa mga saksi ni Jesus nga nagdan-ag, ang Ebanghelyo
ginawali hangtod sa katapusan sa panahon karon. Ang sambingay sa
trigo ug mga sagbot nga nalangkit sa pagtapos sa panahon sa mga
Kristiano. Ang mga saksi ni Jesus gitawag nga “mga anak sa
gingharian,” sa kini nga sambingay. Kung ang buhat sa pag-ani bug28

os nga nahuman kining matinud-anong mga sumusunod sa Agalon
giingon nga "nagsidlak isip nga adlaw sa gingharian sa ilang
Amahan." - Mat. 13:24-30,36-43
Kini magadan-ag samtang ang adlaw magauban ni Jesus, ang
gitagna nga "Adlaw sa pagkamatarong." Siya "mobangon nga
adunay pag-ayo sa iyang mga pako," aron molamdag ug
magpanalangin sa tibuuk kalibutan. (Mal. 4:2) Ang mga saksi ni
Jesus, ingon ang kadaugan sa Simbahan, nagtabang sa Adlaw sa
pagkamatarong sa paghimo sa kasayuran sa himaya sa Dios nga punon ang tibuuk nga yuta, “ingon nga ang mga tubig nagtabon sa
dagat.” - Isa. 11:9; 40:5
Sa pag-ingon ni Jesus sa iyang pila ka mga disipulo sa sermon sa
Bukid, “Kamo ang kahayag sa kalibutan,” iyang gipasabut nga sa
katapusan sila labaw pa kay sa suga "sa" kalibutan karon. Kini sa
ulahi, limitado nga paagi nga hangtod karon gipasiga ang ilang
kahayag. Dili kini tungod sa kakulang sa kasibot o kadasig sa ilang
bahin, apan tungod sa mga limitasyon sa tawo
Sama sa gipatin-aw ni Jesus, ang kadaghanan "nahigugma sa
kangitngit imbis sa kahayag." (Juan 3:19) Busa ang mga nagpuyo sa
kangitngit kasagarang motalikod sa kahayag kung makita nila kini.
Si Satanas ang hinungdan sa kadaghanan niini. Ingon ang "diyos
niining kalibutana," gibutaan niya ang mga hunahuna sa mga wala
motuo, "kay tingali ang kahayag sa mahimayaong ebanghelyo ni
Kristo, nga mao ang dagway sa Dios, modan-ag sa kanila." - II Cor.
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Bisan pa, kung ang Adlaw sa pagkamatarong mosubang, ug ang
"mga anak sa gingharian" modan-ag uban kaniya, si Satanas
pagagapuson, aron siya "dili na maglimbong sa mga nasud." (Pin.
20: 1-3) Sa ingon ang “gahum sa kangitngit” mapugngan gikan sa
pagsamok sa nagdan-ag nga kahayag gikan sa mahimayaon nga
“Adlaw”(Col. 1:13) Ang tibuuk kalibutan adunay usa ka bug-os nga
oportunidad nga maila si Jehova, ang usa nga matuod nga Diyos,ug
sa iyang hinigugma nga Anak nga namatay alang kanila aron sila
mabuhi. Unya mapamatud-an sa tanan ang dakong kamatuoran nga
gihatag ni Jesus ang iyang kaugalingon nga “lukat alang sa tanan.” I Tim. 2:4-6
29

ANG LIBOHAN KA TUIG
Ang buhat sa paglamdag sa katawhan manginahanglan usa ka libo
ka tuig sa gingharian ni Kristo. (Pin. 20: 6) Una, ang buhi nga
henerasyon makadawat sa "putli nga sinultian" nga gihisgutan ni
Propeta Zephaniah. Mahinabo kini pagkahuman matapos ang
“kalayo” sa pangabugho sa Dios naglimpyo sa kalibutan sa dakong
“panahon sa kasamok, nga wala pa masukad, sukad nga adunay usa
ka nasud.” - Zeph. 3:8,9; Dan. 12:1
Daghan nga mga makaagi sa maong kasamok ang wala masayud sa
tinuod nga Diyos. Kinahanglan nga hatagan sila sa putli nga
mensahe sa kamatuoran, aron sila adunay higayon nga mahibal-an ug
moalagad sa Dios nga husto, "nga adunay usa nga pagtugot." Kini
mao pa lamang ang pagsugod. Unya moabut ang pagkahigmata sa
tanan nga nangamatay. Samtang ang matag usa nakadungog sa
tingog sa "Anak sa tawo" nga nagtawag kanila gikan sa lubnganan,
kinahanglan usab sil amahayagan. Tungod niini, ang Adlaw sa
pagkamatarong modan-ag sa tibuuk nga katuigan. Pinaagi sa suga
niini, ang taas nga gabii sa sala ug kamatayon mawala sa hingpit sa
hunahuna sa tanan nga mga tawo.
Naghatag kanato si Propeta Zacarias og matahum nga
paghulagway niini. Gihisgutan niya ang liboan ka tuig sa paghari ni
Kristo ingon usa ka "adlaw" diin ang Adlaw sa Pagkamatarung
modan-ag. “Kini usa ka adlaw nga mailhan ni Jehova, dili adlaw, ni
gabii: apan mahinabo, nga sa panahon sa hapon kini magagaan. Ug
mahitabo nianang adlawa, nga ang buhing katubigan mogula gikan
sa Jerusalem.”- Zac. 14:7,8
Kini nga mga "buhi nga tubig" gihulagway sa Pinadayag 22:1,2
ingon usa ka "suba" nga nag-agay gikan sa "trono sa Dios ug sa
Kordero." Gisultihan kita nga ang mga dahon sa mga kahoy "alang
sa pag-ayo sa mga nasud." Unya, "Ang Espiritu ug ang Pangasawonon nagaingon, Umari ka. Ug ang nakadungog, paingna: Umari ka.
Ug ang giuhaw umari; ang nagtinguha magkuha sa tubig sa kinabuhi
nga wala’y bayad.” “Ug ang gabii mawala na. Wala na kinahanglana
ang suga sa suga o adlaw, kay ang Ginoong Diyos mao ang ilang
suga.” – bersikulo 17:5 , ESV
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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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