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Disyembre 2019

Pagatawgon Mo ang Iyang
Ngalan nga Jesus

“Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mao man ang magaluwas sa iyang
katawhan gikan sa ilang mga sala.”
—Mateo 1:21

S

a katumanan niining dugay ng gisaad bahin sa pagkahimugso sa
atong minahal nga Ginoong Jesus kapin sa duha ka libo ka tuig
ang milabay, daghang mga Kristohanon nga katawhan sa tibuuk
kalibutan ang magsaulog usab sa labing kahibulongang regalo sa Dios
sa katawhan kaniadtong Disyembre 25. Si Jesus natawo sa kalibutan
aron maluwas ang tawhanong pamilya gikan sa napanunod nga mga
pagkadaotan sa sala ug kamatayon. Sa panahon ug paagi sa Diyos,
kining tinuod nga kahulogan sa yutan-ong pangalagad sa iyang Anak
ipadayag sa tanan nga mga tawo.
ANG PANAHON SA PANGILIN
Ang tinuig nga panahon sa pangilin usa ka labi ka espesyal ug
malipayon nga panahon, ug alang sa kadaghanan adunay usa ka
kinatibuk-an nga pagbati sa hingpit nga kalipay ug usa ka lawum nga
pagbati sa pagpaabut sa tibuuk nga mga semana hangtod sa Pasko.
Labaw pa sa bisan unsang oras sa tuig, ang pagtagad sa katawhan
gitumong, labing menos sa usa ka limitado nga paagi, alang sa mga
hunahuna sa kalinaw, gugma ug maayong kabubut-on sa uban.
Nagsilbi kini usa ka panahon nga pahinumduman sa milagrosong
pagkahimugso sa atong Manunubos, iyang yutan-ong ministeryo,
kamatayon nga sakripisyo sa mapintas nga krus ug ang iyang
katapusang pagkabanhaw ingon ang “panganay gikan sa mga
patay.” (Col. 1:18) Sukad sa pagkahulog ni Adan sa Eden, siya ang
bugtong hingpit nga kinabuhi nga nabuhi, ug siya nagpabiling hingpit
hangtod sa kamatayon. — Heb. 7:26
Tingali aduna usab usa ka pagbati taliwala sa pipila nga
nahinumdom niining espesyal nga panahon gikan sa ilang pagkabata,
nga nagpabilin nga matam-is sa ilang mga panumduman nga ang
luwas nga panahon nangagi na. Ang nakapaikag nga kamatuoran,
bisan pa, mao nga ang espiritu nga kaniadto nagtimaan sa panahon sa
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Pasko karon sa kadaghanan gibalewala, ug mas gihatagan ug dakong
importansya ang komersyalismo, kapit-os, ug kabalaka. Ang espiritu
sa atong Ginoo nga kaniadto ningdaog karon kanunay nga gipulihan
sa pagkawalay -pagtagad, pagkadili-masinugtanon ug kahakog sa
atong materyalistikong katilingban.
Ang atong moderno nga kalibutan kanunay nga naghatag lamang sa
interes ug pagtagad sa tinuud nga kahulugan sa pagpaubos sa atong
Ginoo ug Manluluwas. Ang kapaskuhan nahimong panahon sa tuig
nga puno sa kabalaka nga pagpangandam alang sa yutan-on nga mga
pangagpas ug kalipayan nga nalimtan na ang matood nga kahulugan
niini. Kini usa ka panahon nga labi nga gipadasig pinaagi sa usa ka
pagbati sa nagdilaab nga kagubot ug kasadya. Ang mga mamalitay
ang nagakahingawa sa katapusan nga minuto sa pagpangita ug mga
regalo alang sa pamilya ug mga higala, ingon man alang sa uban nga
wala nila mahibal-an kansang mga ngalan makita sa usa ka lista sa
ilang lugar sa trabahoan.
ADLAW SA PASKO
Nagkalainlain ang hunahuna sa mga tigaysay kung naunsa
pagsugod ang usa ka espesyal nga adlaw nga karon nailhan nga
Pasko. Bisan unsa man ang sinugdanan niini, sa daghang mga siglo
sila anam-anam nga ningsugod sa usa ka pagsaulog sa Adlaw sa
Pasko ingon usa ka handumanan sa pagkatawo ni Jesus. Ang
sangputanan mao ang labi pa ka bag-o nga kasaysayan, kini nahimo’g
usa ka sagrado ug malipayon nga pangilin sa relihiyon. Nahibalo kita
gikan sa pagsusi sa Kasulatan, bisan pa, nga ang ika-25 sa Disyembre
dili ang adlaw nga natawo si Jesus. Daghang mga eskolar sa Bibliya
ang miuyon nga kini nga dakong hitabo nahitabo sa panahon sa
tingdagdag sa tuig, labi nga katumbas sa ulahing bahin sa Septyembre
o sa sayong bahin sa Oktubre.

Samtang kita nalipay sa pag-uban sa pagpasalamat sa paghimugso
sa pagkatawo sa Manluluwas, ang Kasulatan wala’y piho nga
mandato nga kinahanglan natong saulogon kana nga hitabo sa usa ka
piho nga adlaw. Hinuon, gitudloan kita nga hinumdoman ang
kamatayon sa atong Manluluwas, nga nakab-ot ang bili sa pagtubos
sa sala, sa ingon natagbaw ang hustisya sa Diyos. Gipakita kini sa

4

WALAY LAING NGALAN
Ang ngalang Jesus mao ang Greek nga hubad sa “Joshua,” nga
nagpasabut sa Hebreong sinultian nga “giluwas ni Jehova.” Wala’y
laing ngalan sa kasaysayan sa kalibutan nga makaangkon sa ingon ka
lawom nga kahulogan. Kini tin-aw nga nagpunting sa Agalon nga usa
ra ang mahimo’g magsilbing ahente sa atong Langitnong Amahan sa
katapusang pagpahamtang sa kaluwasan sa katawhan. Ang Kasulatan
tin-aw nga nagtudlo, “Ni adunay kaluwasan sa bisan kinsa nga lain:
kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa langit nga gihatag sa mga
tawo, diin kinahanglan kita maluwas.” - Buhat 4:12
Sa ulahi gisulat ni Apostol Pablo, “Nakita namo si Jesus, nga
gipaubos sa labing gamay sa mga anghel alang sa pag-antus sa
kamatayon, gipurongpurongan sa himaya ug dungog; nga siya pinaagi
sa grasya sa Diyos makatilaw sa kamatayon alang sa matag
tawo.” (Heb. 2:9) Gibayran sa atong Ginoo ang mga sala sa mga
tawo: “Ang Anak sa tawo wala moanhi aron pagaalagaran, apan aron
mangalagad, ug maghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa
kadaghanan.” - Mat. 20:28
Ang Balaang Pulong sa Dios nagtudlo kanato sa kaimportante ug
kinahanglan sa pagsalig sa Agalon nga Magtutudlo, ug sa kabuotan sa
iyang halad lukat alang sa katawhan. Kini nga punto gipasiugda sa
sulat ni Juan, diin gisulat niya, “Kini ang iyang sugo, nga kinahanglan
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KRISTO—ANG DINIHOGAN
Ang atong Ginoo kanunay nga gihisgutan ingon Kristo, o
Jesukristo, sa Bag-ong Tugon. Si Kristo nagkahulugan nga
“dinihogan,” ug ang Griyego katumbas sa Hebreong pulong nga
“Mesias” sa Daang Tugon, nga sa ato pa gipasabut nga
“dinihog.” (Dan. 9:25,26; Juan 1:41; 4:25) Mahitungod sa mga
kahikayan sa Diyos bahin niini, mabasa nato, “Nga giingon pinaagi sa
baba sa imong alagad nga si David, Ngano nga nangasuko ang mga
pagano, ug gihunahuna sa mga tawo? kawang nga mga butang? Ang
mga hari sa yuta nanindog, ug ang mga punoan nanagtigum batok sa
Ginoo, ug batok sa iyang Cristo. Sa tinuud batok sa imong balaang
anak nga si Jesus, nga imong gidihogan, si Herodes, ug si Poncio
Pilato, kauban ang mga Hentil, ug ang katawhan sa Israel,
nagtigom.”- Buhat 4:25-27; Salmo 2:1,2
Si Apostol Pablo usab misulat, “Tungod niini gibayaw siya sa Dios
ug gihatagan siya usa ka ngalan nga labaw sa matag ngalan: Nga sa
ngalan ni Jesus ang tanang tuhod moluhod, sa mga butang sa langit,
ug mga butang sa yuta, ug mga butang sa ilalum. ang kalibutan; Ug
nga ang matag dila kinahanglan mangumpisal nga si Jesu-Kristo mao
ang Ginoo, alang sa himaya sa Diyos nga Amahan.”- Fil. 2:9-11
ANAK SA KINAHITAS-AN
Sa ebanghelyo ni Lucas natala ang mga pulong ni anghel Gabriel
kay Maria bahin sa gisaad nga pagkatawo ni Jesus, “Siya mahimong
bantugan, ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon: ug ang
Ginoong Dios magahatag kaniya sa trono sa iyang amahan nga si
David.” (Lucas 1:32) Si Maria usa ka kaliwat ni David pinaagi sa
iyang anak nga si Natan, kinsa igsoon ni Solomon. (Lucas 3:31; I
Cron. 3:1-5) Sa ingon ang yutan-ong kaliwatan ni Jesus ug ang
gipasabut sa trono ni David pinaagi sa iyang inahan.
Ang koneksyon ni Jesus sa masulud nga linya ni Solomon moabut
pinaagi ni Jose, ang asawa sa iyang inahan, bisan dili siya ang tinuod
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nga amahan ni Jesus. (Mat. 1:16; Lucas 2:4,5) Nahatagan usab nato
ang mga pulong sa Ginoo ingon nga natala sa tigpadayag bahin sa
iyang kaliwatan pinaagi ni David: “Ako si Jesus nagpadala sa akong
anghel aron magpamatuod kanimo niining mga butang sa mga
simbahan. Ako ang gamot ug kaliwat ni David, ug ang masanag ug
bituon nga bituon.”- Pin. 22:16
ANG “LINDOG NI JESSE”
Sa dugang nga koneksyon nga gihimo tali ni Jesus ug sa trono ni
Haring David, ang Propeta nga si Isaias nag-ingon, “Ang usa ka
pagbuswak mogula gikan sa punoan ni Jese, ug ang usa ka sanga
gikan sa iyang mga gamot magbunga.” (Isa. 11:1) Si Jesse mao ang
amahan ni David, ug busa usa ka hinungdanon nga sumpay sa pagestablisar sa kaliwatan ni Jesus ingon nga usa ka “lindog” ug "sanga"
gikan sa punoan sa kagikanan. (Mat. 1:6) Unya ang propeta nag-ingon
bahin sa “pana” nga ang “espiritu sa Ginoo magapuyo sa ibabaw
niya, espiritu sa kinaadman ug pagsabut, espiritu sa tambag ug kusog,
espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo.”- Isa. 11:2
Ang panagna ni Isaias nagpadayon pinaagi sa pagpakita nga ang
katingalahang buhat sa umaabot nga gingharian sa kamatuoran ug
pagkamatarong ang himuon sa usa nga naggikan sa linya ni David —
si Kristo Jesus, ang Mesiyas. “Uban sa pagkamatarong iyang hukman
ang mga kabus, ug mohukom uban ang kaangayan alang sa mga
sinakit sa yuta; ug hampakon niya ang yuta pinaagi sa bunal sa iyang
baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang patyon ang
mga daotan. Ingon man usab ang pagkamatarung mao ang bakus sa
iyang hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang
hawak. (Isa. 11:4,5) Sa katapusan, gihimo usab ni Isaias ang
koneksyon sa trono ni David sa giingon niya, “Nianang adlawa ang
mga nasud mogamit sa gamut ni Jese, nga mobarug ingon usa ka
senyas alang sa mga katawhan ; ug ang iyang pahulayanan
mahimayaon.”- bersikulo 10
ANG SANGA
Gipaila usab ni Propeta Zacarias ang “Sanga” ug giingon, “Pamati
karon, O Josue nga pangulong pari, ikaw, ug ang imong mga kauban
nga naglingkod sa imong atubangan; kay sila mga tawo nahibulong:
kay, tan-awa, dad-on ko ang akong alagad nga SANGA.” (Zac. 3:8)
Dinhi gihubit sa propeta ang papel nga himuon ni Kristo sa panahon
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sa pagmando sa iyang gingharian. Gipasiugda pag-usab ni Zacarias
kini nga punto sa diha nga siya nagsulat, “Mao kini ang gisulti ni
Jehova sa mga panon, nga nag-ingon, Ania karon ang tawo kansang
ngalan mao ang SANGA; ug siya motubo gikan sa iyang dapit, ug
iyang tukoron ang templo ni Jehova:… ug molingkod ug maghari sa
iyang trono; ug siya mahimong saserdote sa iyang trono: ug ang
tambag sa pakigdait anha kanilang duha.”- Zac. 6:12,13
Sa tinuud ang atong Ginoong Jesus mao ang Anak sa Labing
Halangdon, ug ang iyang pagkamatinud-anon gipakita pinaagi sa
pagbutang sa iyang hingpit nga kinabuhi sa paghalad alang sa
tawhanong paglalang. Ingon nga nabanhaw gikan sa kamatayon
pinaagi sa kusgan nga kamot sa iyang mahigugmaon nga Langitnong
Amahan, gamiton niya ang iyang katungod sa pagtugyan sa mga
kaayohan sa gingharian ingon nga labi nga Haring David.
Pagkahuman, imbes nga usa ka “pana” o “sanga” nga naggikan kang
David, siya ang “Gamot ni David,” ang gigikanan diin ang
“kinabuhing dayon” igahatag sa tibuuk nga tawhanong pamilya. —
Pin. 5:5; Juan 3:16
MANUNUNOD NI DAVID
Ang Dios naghimo usa ka espesyal nga saad kang David, nga nagingon, “Ang imong balay ug ang imong gingharian pagatukoron sa
walay katapusan sa imong atubangan: ang imong trono pagatukoron
sa walay katapusan.” (II Sam. 7:16) Sa pagkamatay ni David, ang
saad gipasa sa iyang anak nga si Solomon. Unya ang Ginoo misulti
kang Salomon ug miingon, “Kung ikaw maglakaw sa akong
atubangan, ingon nga si David nga imong amahan naglakaw, nga
may integridad sa kasingkasing, ug sa katul-id, aron buhaton sumala
sa tanan nga akong gisugo kanimo, ug magtuman sa akong mga
balaod ug sa akong Mga paghukom: Unya pagatukoron ko ang trono
sa imong gingharian sa Israel sa walay katapusan, ingon sa gisaad ko
kang David nga imong amahan, nga nag-ingon, “Dili mapakyas
kanimo ang usa ka tawo sa trono sa Israel.” - I Hari 9:4,5
Ang pagsunod ni Solomon gikinahanglan aron matuman ang
kabubut-on sa Dios. “Kong kamo sa tanan nga motalikod gikan sa
pagsunod kanako, kamo o ang inyong mga anak, ug dili magbantay
sa akong mga sugo ug sa akong kabalaoran nga gibutang ko sa
inyong atubangan, apan moadto ug mag-alagad sa ubang mga dios,
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ug magasimba kanila: Nan pagaputlon ko ang Israel sa yuta nga
gihatag ko kanila; ug kining balay, nga gibalaan ko alang sa akong
ngalan, isalikway ko gikan sa akong pagtan-aw; ug ang Israel
mahimong usa ka sanglitanan ug usa ka pagya sa tanan nga mga
tawo.”- bersikulo 6,7

Gisultihan kita sa dugang bahin sa mga pagsupak ni Solomon sa
mga sunod-sunod nga mga bersikulo. “Si Jehova nasuko kang
Salomon, tungod kay ang iyang kasingkasing mitalikod gikan kang
Jehova nga Dios sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha, ug
nagsugo kaniya mahitungod niini nga butang, nga dili siya magsunod
sa ubang mga dios: apan wala niya hupti kana ang gisugo sa Ginoo.
(bersikulo 9,10) Nahibal-an nato ang mga sangputanan sa iyang
pagkamasinupakon sa Langitnong Amahan sa dihang gibasa nato,
“Ang Ginoo nagsulti kang Salomon, Sanglit nahimo kini gikan
kanimo, ug ikaw wala magbantay sa akong pakigsaad ug sa akong
kabalaoran nga akong gisugo kanimo, sa pagkatinuod gision ko ang
gingharian gikan kanimo- ber. 11
SI NATAN GIPABORAN
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Ang pahayag ni Maria nagpakita sa iyang pagkamapaubsanon sa
pagpaambit sa katingalahang mga buhat sa Diyos. Nagpadayon siya,
“Nagpakita siya sa kusog sa iyang bukton; gipatibulaag niya ang mga
mapahitas-on sa imahinasyon sa ilang mga kasingkasing.
Gipapahawa niya ang mga makagagahum gikan sa ilang mga
lingkoranan, ug gibayaw sila nga ubos ug kahimtang. Gibusog niya
ang mga gigutom sa maayong mga butang; ug ang dato iyang
gipapahawa nga wala’y dala. Gibayaw niya ang iyang alagad nga
Israel, ingon nga paghinumdom sa iyang kaluoy; Ingon sa gisulti niya
sa atong mga amahan, kang Abraham, ug sa iyang kaliwatan hangtod
sa kahangturan.”- bersikulo 51-55
BALITA SA KALIPAY
Sa pagkatawo ni Jesus, ang anghel sa Ginoo naghimo sa labing
kahibulongan nga pahibalo. “Adunay sama nga mga magbalantay nga
nagpuyo sa umahan, nagbantay sa ilang panon sa gabii. … Ug ang
anghel miingon ngadto kanila, Ayaw kahadlok: kay, tan-awa, nagdala
ako kanimo mga maayong balita sa dakung kalipay, nga mahitabo sa
tanan nga mga tawo. Kay alang kanimo natawo karon sa lungsod ni
David ang usa ka Manluluwas, nga mao si Cristo nga Ginoo. Ug kini
mahimo nga timaan kanimo; Makita ninyo ang bata nga giputos sa
mga bakbak, nga nagahigda sa pasungan. Ug sa kalit dihay kauban sa
anghel nga usa ka panon sa langitnon nga nagdayeg sa Dios, ug nagingon, Himaya sa Dios sa kahitas-an, ug sa yuta panagdait, maayong
kabubut-on sa mga tawo.”- Lucas 2:8-14
Ang mapaubsanon nga palibut sa bata nga si Jesus, nga giputos sa
mga bakbakan ug naghigda sa pasungan, usa ka matahum, nga
simbolo sa maayong kabubut-on sa atong Langitnong Amahan
ngadto sa masakiton ug himalatyon nga paglalang sa tawo. Si Jesus
gitagana aron mahimong Manluluwas sa katawhan, ug sa iyang
umaabot nga gingharian siya mahimong usa ka bantugan ug
matarong nga magmamando, nga nagpahiuli sa kalinaw sa kalibutan.
Nahibal-an kini sa mga anghel ug gidayeg ang Dios!
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ANG MANGITNGIT NGA KALIBUTAN
Ang langitnon nga mga panon gipahayag ug gipasalamatan ang
mga maayong balita nga gihatag sa kana nga espesyal nga gabii sa
dugay ng nangagi. Ang kamahinungdanon sa bantugan nga hitabo,
ang pagkatawo sa Mesiyas, hinay-hinay nga gibulag sa mata sa usa
ka kalibutan nga madulom ug puno sa sala. Ang kalibutan sa wala
madugay makasulud sa labing ngitngit nga panahon sa kasaysayan,
nga sagad nga gitawag nga Maayong Panahon. Kapin sa baynte ka
siglo ang milabay sukad natawo ang “Prinsipe sa Pakigdait”, bisan
pa, ang paglaom sa pakigdait ug maayong kabubut-on tali sa mga
tawo ug mga nasud ingon gihapon dili mahimo, kung dili man
imposible, usa ka damgo. — Isa. 9:6,7
Niining taas nga yugto sa pagtawag sa Dios nga usa ka “gamay nga
panon” sa mga sumusunod ni Jesus. (Lucas 12:32) Naningkamot sila
nga mahibal-an ug buhaton ang kabubut-on sa Langitnong Amahan
nga matinud-anon, bisan hangtod sa kamatayon. (Pin. 2:10) Kung ang
iyang buluhaton sa pagtawag, pag-uswag, ug pagmatuod nga matinud
-anon ang matag miyembro sa kini nga klase nahuman na, ug ang
tanan nga mga butang nahinabo sa ilang pagkabalaan nga gitudlo nga
pagkahuman, sila dayon makig-ambit kang Kristo Jesus sa
pagpanalangin sa tanan nga mga pamilya. ang yuta sa panahon sa
iyang gisaad nga gingharian. — Gen. 12:3; 22:18; Buhat 3:25

Ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan hatagan kahigayonan sa
paglakat sa “kadalanan” sa pagkabalaan ug mobalik sa pabor sa ilang
Magbubuhat. (Isa. 35 8) Nianang panahona mahuman ang mga
pulong sa manalagna: ug pagatukoron kini uban ang paghukom ug
hustisya gikan karon bisan hangtod sa kahangturan. Ang kakugi ni
Jehova sa mga panon magahimo niini ”- Isa. 9 7
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Ang propeta, nga gigamit ang usa pa nga simbolo, nagpunting sa
papel ni Kristo ingon nga “bukton” sa Dios sa iyang umaabot nga
gingharian, nga naghari sa mga nasud nga adunay kusog, apan usab
sa gugma ug kalumo. “Ania karon, ang Ginoong Jehova moanhi uban
ang kusgan nga kamot, ug ang iyang bukton magahari alang kaniya:
ania karon, ang iyang balus anaa kaniya, ug ang iyang buhat sa iyang
atubangan. Iyang pakan-on ang iyang panon sama sa usa ka
magbalantay: tigumon niya ang mga nating karnero sa iyang bukton,
ug pagadad-on kini sa iyang sabakan, ug sa kalumo padalhan niya
ang mga bata.”- Isa. 40:10,11

KALINAW SA KAHANGTURAN
Ang panahon sa Pasko usa ka panahon nga mahimo nato usab nga
hunahunaon ang saad sa Dios sa kalinaw sa yuta ug maayong
kabubut-on sa mga tawo. Giunsa kini kinahanglan sa kalibutan labi
pa kay sa kaniadto — kalinaw ug maayong kabubut-on, sa tibuuk
yuta ug sa tanan nga mga tawo!
Karon atong giila ang kamatuuran nga sa karon nga panahon wala’y
tinuud, walay katapusan nga pakigdait bisan diin sa yuta. Nagpuyo
kita sa panahon sa pagdugang sa kalapasan, ug ang pagdumot sa mga
tawo sa kadaghanan sa ilang mga kauban gipakita sa daghang
mapintas ug pagbutangbutang. Ang “pagkabahin-bahin” mao ang
termino nga kanunay gigamit sa kalibutan karon.
Bisan pa daghan sa mga tawo ang padayon nga nangandoy alang sa
espiritu sa kalinaw ug maayong kabubut-on, wala’y nasud o grupo sa
mga nasud sa karon nga panahon ang makatukod niini. Sa tinuud,
kini nga mahimayaon nga kahimtang dili maabut kung wala’y
pagpangilabot sa Diyos sa mga kalihokan sa mga tawo. Ang tinuud
nga pakigdait maabut ra pinaagi sa pagkamatarung sa atong Ginoong
Jesus, ingon ang tinuod nga Prinsipe sa Pakigdait. Sa ilalum sa
maong pagdumala, ang katawhan makahibalo ug motuman sa atong
mahigugmaon nga Langitnong Amahan ug makakat-on sa iyang
katingalahang mga plano alang sa pagpanalangin sa tanan nga mga
pamilya sa kalibutan. Niining panahon sa pangilin mahimo nga
magpadayon kita sa pag-ampo alang sa bulahan nga panahon sa dili
madugay. “Umanhi ang imong gingharian. Matuman ang imong
kabubut-on sa yuta, maingon sa langit.”- Mat. 6:10 ◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 1 2019

Ang Arka Gidala Balik
sa Jerusalem

A

ng Apostol Pablo nagsulti
bahin sa pamatuod sa Diyos
nga ang Haring David sa Israel “usa
ka
tawo
subay
sa
akong
kaugalingon nga kasing-kasing, nga
magtuman sa tanan ko nga kabubuton.”
(Buhat
13:22)
Wala
ipanghimatuud ni Pablo nga si
David nahisama sa Diyos sa
kahingpitan, apan nga siya lamang
adunay usa ka sinsero nga
kasingkasing nga nahiuyon sa mga
saad ug mga panudlo sa Dios. Ang
leksyon karon nasentro sa tinguha
ni David nga moalagad sa Diyos
pinaagi sa pagbalik sa arka sa
pakigsaad sa Jerusalem human mawala sa daghang katuigan.
Yabeng Bersikulo:
“Sa ingon niana gidala sa
tibook Israel ang arca sa tugon ni Jehova inubanan sa
pagsinggit, ug sa tingog sa
corneta, ug sa mga trompeta,
ug sa mga piyangpiyang, makusog ang lanog lakip ang
mga tulonggon nga kinuldasan ug mga alpa.”
—I Cronicas 15:28
Piniling Kasulatan:
I Cronicas 15:1-29

Ang arka sa pakigsaad, nga nahimutang sa labing balaan sa
Tabernakulo, diin ang Diyos nakigsulti kang Moises sa panahon sa
kaagi sa Israel. (Exodo. 25:10-22) Ang arka, nga gidala sa mga pari,
nag-una sa mga Israelita sa ilang pagtabok sa Suba sa Jordan
padulong sa Canaan. (Jos. 3:14-17) Kini usab nakatabang sa mga
kadaugan sa Jerico ug sa gubat batok sa Ai. (Jos. 6:1-27; 8:1-35)
Niini ug uban pang mga paagi, ang arka sa pakigsaad naghatag
pamatuod nga ang pag-uyon sa Diyos anaa sa mga Israelita.
Bisan pa, pagkahuman sa balikbalik nga kasal-anan sa Israel
batok sa Dios, labi na sa mga anak nga lalaki ni Eli nga pari, ang
arka sa pakigsaad gitugutan nga kuhaon ug dalhon sa mga
Filistehanon. (I Sam. 2:12,27-36; 5:1) Pagkahuman sa pito ka bulan
nga padayon nga mga hampak, gibutang sa mga Pilisteo ang arka sa
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usa ka karomata ug gidala kini balik sa Betshemesh uban ang mga
alahas nga bulawan ingon usa ka halad sa paglapas. Ang pagkalipay
sa mga taga-Beth-semes naluya sa diha nga kapin sa kalim-an ka
libo nga mga tawo ang napatay tungod sa pagtan-aw sa arka nga
supak sa mga panudlo sa Dios. — I Sam. 6:1-21
Pagkahuman sa pagpangayo tabang, ang arka gibalhin sa balay ni
Abinadab diin gitudlo ang iyang anak nga si Eleazar nga bantayan
kini. Ang asoy nag-ingon, “Samtang ang arka nagpabilin sa
Kirjathjearim, nga ang panahon dugay na; kay kini kaluhaan ka tuig:
ug ang tibook balay sa Israel nagminatay sa Ginoo.”(I Sam. 7:1,2)
Pagkahuman sa taas nga panahon, diin si David nahimo nga hari sa
Israel, gipahayag niya, “Atubangan nato pagbalik ang ang arka sa
among Diyos ngari kanamo.” (I Cron. 13:3) Gitukod ang usa ka bag
-ong karwahe aron dad-on pagbalik ang arka sa Jerusalem. Sa usa ka
higayon ang kariton hapit mapungot, hinungdan nga ang usa sa mga
drayber, si Uzza, nagbutang sa iyang kamot sa arka aron dili kini
matumba. Gilayon nga gipatay siya sa Dios. Wala mahibal-an kung
giunsa pagkuha sa Diyos ang kinabuhi ni Uzza, gibiyaan ni David
ang arka sa balay ni Obededom sa tulo ka bulan. — bersikulo 7-14

Pagbalik sa Jerusalem, si David sa ulahi nidaog sa duha ka mga
away batok sa mga pag-atake sa mga Pilisteo, subay sa mga mando
sa Diyos. (I Cron. 14:8-17) Sa pagpamalandong, nahibal-an ni
David nga ang iyang una nga pagsulay sa pagdala pagbalik sa arka
sa usa ka karwahe dili uyon sa mga panudlo sa Dios. Karon nga
hingpit nga nahiuyon sa Ginoo, si David nag-andam usa ka lugar
alang sa arka sa Jerusalem. — I Cr. 15: 1
Sa pagsunod sa mga pahimangno sa Dios nga gihatag kang
Moises, si David miingon, “Wala may magdala sa arka sa Dios
gawas sa mga Levihanon; kay gipili sila sa Ginoo nga magdala sa
arka sa Dios ug mag-alagad kaniya hangtod sa kahangturan
”(bersikulo 2) Ang pag-obserbar kung giunsa pagdala ni David ang
arka balik sa Jerusalem sumala sa kabubut-on sa Diyos, imbes sa
iyang kaugalingon, usa ka maayo nga panig-ingnan alang kanato.
Atong pangitaon matag adlaw nga mahimong sama ni David, usa ka
tawo nga nagsunod sa kasingkasing sa Dios, nga magtuman sa tanan
niyang kabubut-on.◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 08, 2019

Ang Awit Pasalamat ni David
Yabeng Bersikulo:
“Oh paghatag kamo ug
mga pasalamat kang Jehova, tawga ang iyang
ngalan; Ipahibalo ang
iyang mga buhat sa mga
katawohan.”
—I Cronicas 16:8
Piniling Kasulatan:
I Cronicas 16:1-36

Ang determinasyon ni David sa
pagpabalik sa arka sa pakigsaad pabalik
sa Jerusalem gituyo aron madasig ang
Israel nga mas suod nga relasyon sa
Dios. Ang ilang kasaysayan sa
pagpangita sa ubang mga diyos, ug ang
dili pagbalewala sa mga panudlo sa
Ginoo ang nakahatag kay David ug
daghang kaguol alang sa nasud. Naglaum
siya karon nga ang presensya sa arka ang
maghinulsol sa Israel sa ilang una nga
mga kasal-anan ug pagdayeg sa Dios sa
makausa pa.

Human gibutang ang arka sa tolda nga iyang giandam alang niini,
ug sa paghalad sa mga sinunog nga halad ug mga halad sa pakigdait
sa Diyos, gipanalanginan ni David ang katawhan nga “sa ngalan ni
Jehova,” ug naghatag sa matag usa usa ka bahin sa tinapay, karne ug
bino . Sa ilang huna-huna sa ingon gipunting sa Dios, gitudlo ni
David ang mga Levihanon aron mangalagad sa atubangan sa arka, ug
mga musikero ug mga mag-aawit aron sa pagdayeg pinaagi sa awit.
(I Cronicas 16:1-7) Ang Atong Yabeng bersikulo nagsugod sa
matahum nga salmo sa pagdayeg, nga nag-awhag sa Israel nga
magpasalamat sa daghang mga buhat nga gihimo sa Diyos alang
kanila. Sa kinatibuk-an niini, kini nga awit nag-asoy sa mga
katingalahang mga buhat sa Diyos taliwala sa mga nasud alang sa
Israel. — bersikulo 8-36
Ang uban tingali mosugyot nga gisalikway na sa Dios ang Israel sa
walay katapusan tungod sa ilang kasal-anan. Hinuon, ipunting nato
ang ilang pagtagad niini nga salmo, nga naghupay sa Israel ug
gibalikbalik ang walay katapusan nga pag-atiman sa Ginoo alang
kanila. Ang ingon gisumaryo sa mga sentimento sa panapos nga mga
bersikulo, nga nag-ingon, “O magpasalamat ka sa Ginoo; kay maayo
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siya; kay ang iyang mahigugmaong-kalolot nagapadayon sa walay
katapusan. Ug umingon ka: Luwasa kami, Oh Dios nga among
kaluwasan, ug tiguma kami, ug luwasa kami gikan sa mga nasud,
aron kami magpasalamat sa imong balaang ngalan, ug maghimaya
sa imong pagdayeg. Dalayegon ang GINOONG Dios sa Israel
hangtod sa kahangturan”- bersikulo 34-36
Daghan sa mga kasinatian sa Israel nagsilbi nga pahimangno sa
mga Kristohanon, ug nakita nato sa kini nga asoy bahin sa mga
leksyon sa awit ni David alang sa mga tinawag nga katawhan sa
Dios sa karon nga panahon. (I Cor. 10:11) Ang Israel gitawag nga
pinili nga mga tawo sa Dios kanunay sa Daang Tugon. (Exodo
19:5,6; Sal. 147:19,20; Amos 3:2) Usa ka labi ka matahum nga
bersikulo sa niining bahina makit-an sa kini nga mga pulong: gipili
ka sa imong Diyos nga mahimong usa ka espesyal nga katawhan
alang sa iyang kaugalingon, labaw sa tanan nga mga tawo nga anaa
sa ibabaw sa yuta.”- Deutronomio 7:6
Itandi kini nga mga pulong sa pahayag ni Apostol Pedro sa mga
sumusunod ni Kristo: “Kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka
harianong pagkasaserdote, usa ka balaan nga nasud, usa ka talagsaon
nga katawhan; aron imong ipakita ang mga pagdayeg kaniya nga
nagtawag kanimo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulongan
nga kahayag: Nga sa miagi nga panahon dili usa ka katawhan, apan
karon katawhan sa Dios.” (I Ped. 2:9,10) Daghan ang nagtahod sa
mga pulong ni Pedro nga salamin sa salmo ni David nga gilakip sa
leksyon karon. Sa tinuud, si Apostol Pablo, nagpahayag nga ang
kahikayan sa Kasabutan sa Balaod sa Israel gituyo aron sa pagdala
kanila ngadto kang Kristo, nga nahimong kaliwat ni Abraham. (Gal.
3:15-24) Ug ang pagdapit nga “anaa kang Cristo,” ug mahimong
bahin sa klase sa binhi, gibuksan sa mga Hudiyo ug Hentil. —
bersikulo 25-29
Magmadeterminado kita, sama ni David, nga magdasig sa usag usa
isip mga kapareho nga espirituhanon nga Israel nga dayegon ang
atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan ug ang iyang Anak, si
Kristo Jesus. Magpasalamat usab kita kanunay sa mga katingalahang
buhat sa atong Diyos. “Sa matag butang magpasalamat, kay kini ang
kabubut-on sa Diyos diha kang Cristo Jesus bahin kanimo.” - I
Thess. 5:18◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 15, 2019

Ang Saad sa Diyos

S

amtang ang nasud sa Israel
milambo ubos sa panalangin
sa Ginoo ug natukod ingon usa
ka kusgan nga nasud ubos ni
Haring David, mituo siya nga ang
tolda diin ang arka sa pakigsaad
gipauswag mas ubos sa saktong
lugar sa Jerusalem. Sa walay
duhaduha ang leksyon ni Uzah
nakahimo kang David nga labi ka
mabinantayon sa pagtahod sa
tanan nga mga butang nga may
kalabotan sa Tabernakulo ug sa
mga
serbisyo
niini,
busa
gipangita niya ang tambag sa
iyang higala ug magtatambag, si
Propeta Nathan. Si David
miingon kaniya, “Ania, ako
nagpuyo sa usa ka balay nga
sedro, apan ang arka sa pakigsaad
ni Jehova nagpabilin sa ilalum sa mga kurtina.” (I Cron. 17:1) Ang
gipasabut nga sugyot nga ang usa ka “balay” matukod alang sa arka
daw husto ug matinahuron kang Natan, busa gisuportahan niya kini.
— Sal. 2
Yabeng Bersikulo:
“Ug mahitabo, sa diha nga ang
imong mga adlaw matuman
nga ikaw kinahanglan moadto
sa pagtipon uban sa imong mga
amahan, nga ako magapahamutang sa imong kaliwatan
sunod kanimo, nga magagikan
sa imong mga anak nga lalake;
ug ako magalig-on sa iyang
gingharian. Siya magatukod
alang kanako ug usa ka balay,
ug ako magalig-on sa iyang
trono sa walay katapusan.”
—I Cronicas 17:11,12
Piniling Kasulatan:
I Cronicas 17:1-15

Hinuon nianang gabhiona, ang pulong sa Ginoo miabot kang
Natan ug gipatin-aw nga wala’y gihangyo ang Diyos nga
pagatukoron ang usa ka balay nga iyang puy-anan gikan sa
pagluwas niya sa Israel gikan sa Ehipto. Gimandoan niya si Natan
nga pahinumduman si David kung giunsa niya gidala siya gikan sa
pagkahimong usa ka batan-on nga magbalantay sa punoan sa Israel,
ug nga siya misaad sa pagpukan sa tanan nilang mga kaaway, aron
ang nasud magpuyo nga malinawon. Pagkahuman gihimo sa Diyos
kining dako nga saad kang David: “Dugang pa, sultihan ko ikaw
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nga ang Ginoo magtukod kanimo usa ka balay.” - bersikulo 3-10
Dili kini saad sa usa ka literal nga balay, apan usa ka kasiguruhan
kang David nga ang iyang pamilya dili mapalayo sa trono. Ang
“balay” ni David padayon nga gipadayon ni Solomon ug
nagpadayon sa pagkahari sa Israel sa linya sa tribo ni Juda sa
daghang siglo. Hinuon, kini, dili makapatuman sa katapusang
katuyoan sa saad sa Ginoo. Bisag wala masabtan ni David, ang saad
gipunting nga hayag sa usa ka umaabot nga Mesiyas ug sa iyang
gingharian.

Namatikdan nato nga ang mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo
naaplikar sa anak ni David nga si Solomon, sa literal nga kahulugan,
sa tinuud nga nagtukod siya usa ka templo, apan ang gibug-aton sa
saad natuman pinaagi ni Kristo, ang Mesiyas. Bisan pa wala
gitugotan si David sa pagtukod sa usa ka templo, iyang pribilehiyo
ang pagtigum sa mga materyales nga kinahanglan alang ni Solomon
aron matuman ang buluhaton. — I Cr. 28: 9-21; 29: 1-9
Karon ginatipon sa Dios kadtong mahimong mga simbolo sa us
aka dako nga templo ni Cristo, nga mao ang pagpanalangin sa
tanan nga mga tawo sa gingharian sa Dios. Niini, si Apostol Pedro
nag-ingon nga sila nangadto kang Jesus, “ingon buhi nga bato sa
labi ka bililhon nga buhi nga bato (nga gisalikway sa mga tawo apan
gipili sa Dios), aron matukod nga usa ka espirituhanon nga Balay sa
Dios.” (I Pedro 2:4,5) Ang pagpangandam sa kini nga mga bato
magpadayon hangtod ang tanan ipahiangay sa husto sa
espirituhanon nga templo.
Ang panalangin sa tanan nga mga pamilya sa kalibutan pinaagi
nianang espirituhanon nga templo ug ang labing maayo nga ulo ug
bato sa pamag-ang, si Cristo Jesus, magsugod kung ang tanan nga
“buhi nga mga bato” giandam ug gibanhaw gikan sa mga patay
ngadto sa “himaya ug dungog ug pagka-imortal.” ( Roma 2:7)
Atong dasigon sa kahibalo nga ang tanan nga mga pagsulay nga
moabut kanato nagrepresentar sa atong pagkalis ug pagpsinaw
ingon mga bato, nga angay alang sa usa ka lugar sa templo sa walay
katapusan nga gingharian.◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 22,2019

Pagdayeg ni Maria sa Diyos

D

aghan sa Israel ang naghulat sa
gisaad nga Mesiyas sa dihang
natawo si Jesus, tungod sa panagna ni
Daniel sa kapitoan ka semana. (Dan. 9:
24-27) Ang uban naghunahuna pa gani
nga si Juan Bautista, kansang
pagpanguna nag-una kang Jesus pinaagi
sa pipila lang ka bulan, ang Mesiyas.
Gisalikway ni Juan kini nga hunahuna
sa tubag sa mga tawo nga nangadto
kaniya aron magpabunyag, nga nagingon, “Mahitungod kanako, ako nagbautismo kanimo sa tubig;
apan adunay moabut nga labi pa ka gamhanan kay kanako, ug dili
ako takus sa paghubad sa kumon sa iyang sandalyas; siya
magabautismo kanimo sa Balaang Espiritu ug kalayo.”- Lucas
3:15,16
Yabeng Bersikulo:
“Ug si Maria miingon,
Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo, ug
ang
akong
espiritu
nagakalipay diha sa Dios
nga akong Manluluwas.”
—Lucas 1:46,47
Piniling Kasulatan:
Lucas 1:39-56

Ingon ka sigurado nga gibasa sa Dios ang mga kasingkasing sa
batan-ong si David ug ang iyang mga ginikanan sa dihang gipili
siya nga mahimong hari sa Israel, gipili usab niya ang usa ka dalaga
nga halangdon nga kinaiya aron madala ang gisaad nga Mesiyas sa
nasud. Ang pamatuod sa pagtahud ni Maria ug Jose wala’y pagduha
-duha nga sila mga buotan nga tawo ug namati sa mga balaod sa
Dios. Gisulat mismo ni Lucas nga ang “mga ginikanan ni Jesus
moadto sa Jerusalem matag tuig sa fiesta sa paskuwa.”— Lucas
2:41
Agi og dugang sa iyang pagkamatinud-anon sa balaod sa Israel,
ang kamatuoran nga si Maria gipasidungog sa Dios labaw sa tanan
nga mga babaye nga mahimong inahan ni Jesus, nagpamatuod usab
sa iyang pagkahalangdon sa kinaiya ug kaputli sa kasingkasing. Ang
Kasulatan nagrekord sa higayon nga nadungog niya ang mensahe:
“Ang anghel nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios sa usa ka
lungsod sa Galilea, nga ginganlag Nazaret, alang sa usa ka birhen
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nga gipangasawa sa usa ka tawo kansang ngalan mao si Jose, sa
pamilya ni David; ug ang ngalan sa birhen mao si Maria. Ug ang
manolunda miadto kaniya, ug miingon: Maghimaya, ikaw nga
gihigugma pag-ayo, ang Ginoo nagauban kanimo. Bulahan ikaw sa
taliwala sa kababayen-an. … Tan-awa, ikaw manamkon sa imong
tagoangkan, ug manganak usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon
mo ang iyang ngalan Jesus.” (Lucas 1:26-28,31) Ang Yabeng
bersikulo naghatag sa matahum nga tubag ni Maria sa anghel.
Namatikdan nato dinhi ang duha nga hinungdanon nga mga
pahayag bahin kang Maria. Una, siya usa ka ulay, uyon sa
matagnaon nga mga pulong: “Ang Ginoo mismo magahatag kanimo
usa ka ilhanan; Ania karon, ang usa ka ulay manamkon, ug
manganak ug usa ka anak nga lalake, ug pagatawgon niya ang iyang
ngalan nga Emmanuel.” (Isa. 7:14; Mat. 1:21-23) Ikaduha, si Maria
gikan sa kaliwatan ni David, nagtuman sa saad sa Diyos kaniya.
gihatag sa I Cronicas 17:11-14.
Sa dihang gipangutana ni Maria ang anghel kung unsa ang
mahimo alang kaniya nga makabaton kini nga bata sa dihang siya
usa pa ka ulay, siya mitubag pinaagi sa pag-ingon, “Sa Diyos
wala’y dili mahimo.” Si Maria mitubag uban ang sama nga pagsalig
sa Diyos nga si David nagpakita: “Tan-awa ang sulugoon nga
babaye sa Ginoo; himoa kini kanako sumala sa imong pulong.”Lucas 1:34-38
Sa pagsunod sa mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo, si Maria
nagpadayon sa pagsulti bahin sa mahimayaon nga kinaiya sa Dios:
Kay siya nga makagagahum nagbuhat kanako mga dagkung butang;
ug balaan ang iyang ngalan. Ug ang iyang kaluoy anaa kanila nga
nahadlok kaniya gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan.” (Ber. 4850) Pagkadakong leksyon nga atong makat-onan gikan kang Maria!
Sama nga gitawag siya sa Dios alang sa usa ka espesyal nga
katuyoan, gitawag niya kita nga usa ka “usa nga paglaum” sa atong
pagtawag. (Efe. 4:4) Busa, hatagan nato ang pagdayeg alang sa
kahigayonan nga mahimong membro sa lawas ni Cristo nga adunay
parehas nga mga pulong sama ni Maria: “Himua kanako sumala sa
imong pulong.”◼
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SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA
Leksyon Para sa Disyembre 29,2019

Pag-ampo ni David

A

tong natiman-an ang imaging
leksyon ang sama sa diosnon nga
kinaiya ni David. Sa karon nga Pinili
nga tudling sa Kasulatan atong
nadungog si David nga nagpamatuod
nga wala’y nahimo nga iyang nahimo
sa kaugalingon niyang buhat, apan ang
Diyos ra. Malipayon niyang gisulti ang
mga panalangin nga gisaad sa Israel
nga labi sa mga tawo alang kaniya
mismo. “Kinsa ako, O Ginoong Diyos,
ug unsa ang akong pamilya nga gihatag
mo nako tanan? Alang sa tanan nga
bantog nga mga butang nga imong
nahimo alang kanako wala ra itandi sa imong gisaad nga buhaton sa
umaabut! Kay karon, O Ginoong Diyos, gihisgotan mo ang umaabot
nga mga henerasyon sa akong mga anak nga mga hari usab.”- I Cr.
17:16,17
Yabeng Bersikulo:
“Oh Jehova, walay lain
nga sama kanimo, ni
may lain pa nga Dios
gawas kanimo, sumala sa
tanan nga among nadunggan sa among mga
igdulungog.”
—I Cronicas 17:20
Piniling Kasulatan:
I Cronicas 17:16-27

Kini nga tawo nga nagsunod sa kasingkasing sa Dios nakaamgo,
bisan pa, nga ang mga saad nga gihimo sa Israel mahimong
kondisyon sa ilang pagsunod. Sa daghang mga pagrebelde nila sa
Dios kaniadto, lagmit tingali nga ang mga manununod ni David sa
trono sa katapusan motalikod sa hingpit sa Diyos nga nagluwas
kanila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa tinuud, kapin sa lima ka
gatos ka tuig ang milabay si Haring Zedekias ang katapusang hari sa
Israel. Ang Jerusalem gilibutan ug gipukan ni Nabucodonosor, ug
ang mga tawo gidala nga bihag sa Babelon.
Nakasabut kita nga ang umaabot nga mga henerasyon sa
pagmando nga gisaad kang David nga makabaton sa ilang labing
katumanan sa labi ka labi nga paghari ni Cristo, ang kaliwat ni
David, sa iyang Mesiyanikong gingharian. Ang bahin sa mensahe sa
anghel ngadto ni Maria nga gihisgutan sa miagi nga leksyon mao
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ang bahin sa labi ka labi nga gingharian. Naghisgot bahin kang
Jesus, ang anghel miingon, “Hatagan sa Ginoong Dios ang trono sa
iyang amahan nga si David; ug siya magahari sa balay ni Jacob sa
walay katapusan, ug ang iyang gingharian walay katapusan.”Lucas 1:32,33
Ang gingharian sa Mesiyas gitawag nga “trono ni David” alang sa
maayong hinungdan. Ang ngalan nga David nagtumong sa
“hinigugma.” Si David naglingkod sa trono sa gingharian sa Dios sa
usa ka limitado nga panahon, sama sa gibuhat sa iyang mga
kaliwatan. Ang labi ka labi nga David, si Cristo Jesus, magalingkod
sa trono sa gingharian sa Dios aron mapahimutang kini sa
kahangturan. “Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, gihatagan
kita usa ka anak nga lalaki: ug ang gobyerno anha sa iyang abaga:
… Sa pagdugang sa iyang kagamhanan ug kalinaw wala matapos,
sa trono ni David, ug sa iyang gingharian. , aron ipahimutang kini,
ug mapahimutang kini uban ang paghukom ug uban ang hustisya
gikan karon bisan hangtod sa kahangturan. Ang kakugi ni Jehova sa
mga panon magahimo niini.”- Isa. 9:6,7
Si Jesus mamahimong ilhon nga magmamando dili lamang sa
Israel, sama sa paghari ni David, apan sa tanan nga mga nasud ug
pamilya sa kalibutan. Ang “pagdugang sa iyang gobyerno” labi pa
sa kang David. Dili kini madisturbo sa mga pagrebelde o
panagbangi bisan unsang klase. Pagatukoron niya ang walay
katapusan nga pakigdait, ug ang iyang matarung nga kagamhanan
dili matapos. Kung nahuman na ang paghari sa Mesiyas niining
tanan nga mga butang, itugyan niya ang gingharian ngadto sa
Langitnong Amahan, nga “Ang Dios mahimo nga tanan sa tanan.” I Cor. 15 24-28

umaabot.”◼
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Ang Dakong Komisyon
“Unya si Jehova mituy-od sa iyang kamot, ug mihikap sa akong
baba; ug si Jehova miingon kanako: Ania karon, ako nagbutang
sa akong mga pulong diha sa imong baba: Tan-awa, ako
nagapahaluna kanimo ibabaw sa mga nasud, ug sa ibabaw sa
mga gingharian niining adlawa, sa pagluka ug sa paggun-ob ug
sa paglaglag ug sa pagpukan, sa pagtukod ug sa pagtanum.”
—Jeremiah 1:9,10

S

i Jeremias ang propeta gisugo sa Diyos aron ipahayag ang usa ka
mensahe sa kamatuuran bahin sa Israel ingon man sa ubang mga
nasud. Ang Ginoo mihatag sa propeta sa mensahe nga iyang iwali.
Aron siya magamit sa husto nga paagi aron mahimo ang misyon diin
siya gitudlo, gisultihan sa Dios ang propeta, “Gibutang ko ang akong
mga pulong sa imong baba.” Si Jeremias wala sugoa nga ipahayag
ang iyang kaugalingon nga mga opinyon o kaha kulangan. Kung siya
magmatinud-anon, ang bugtong dalan nga bukas alang kaniya mao
ang pagkahimong usa ka sinugo sa Pulong sa Ginoo.
Kini nga baruganan gipatuman nga may kalabotan sa tanan nga
gitudlo sa Diyos aron magrepresentar sa Diyos taliwala sa katawhan.
Ang bugtong matuod nga mga alagad sa Dios mao kadtong matinudanon nga nagpahayag sa mensahe nga iyang gisalig kanila. Ang ilang
pagkamaunongon sa kawsa sa Ginoo nangayo alang sa kasibut sa
ilang paningkamot nga matino ang mensahe nga ipahayag niya
kanila. Sama sa gipahimangnoan ni Pablo sa iyang sulat kang
Timoteo, “Pagtuon aron ipakita ang imong kaugalingon nga nahamut
-an sa Dios, usa ka trabahante nga dili kinahanglan pakaulawan,
husto nga nagbahin sa pulong sa kamatuuran.” - II Tim. 2:15
Ang mensahe nga gisugo kang Jeremias mao ang ipahayag usa ka
duha ka pilo. Una, kinahanglan niyang hatagan ug pagtagad ang mga
sala sa Israel ug ang makahadlok nga sangputanan sa padayon nga
pagsupak sa Balaod sa Dios. Ang usa ka hinungdanon nga bahin sa
Basahon ni Jeremias nagpresentar sa kini nga aspeto sa mensahe sa
propeta gikan sa Dios. Ikaduha, hinoon, ipahibalo usab ni Jeremias
ang mga panalangin nga gisugyot sa Ginoo nga ihatag sa nasud ug sa
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tibuuk kalibutan sa ilalum sa umaabot nga mga kahikayan sa Bagong Pakigsaad. (Jer. 31:31-34) Nalakip sa kini nga bahin sa mensahe
sa Diyos nga gihatag pinaagi sa propeta mao ang katin-awan nga kini
nga mga panalangin mahimo’g maabut sa paglakip sa pagkabanhaw
sa mga patay. (bersikulo 15-17) Kini nga duha ka mga yugto sa
mensahe gipakita sa atong teksto, kay dinhi, gisultihan si Jeremias
nga siya “molungkab, ug maglaglag,” ug usab “magtukod, ug
magtanum.”
Si Jeremias mismo wala magsugod sa usa ka buhat aron malaglag,
ug wala siyay gahum sa pagbuhat bisan unsa subay sa linya sa
pagtukod o pagtanum. Bisan pa, gikan sa panan-aw sa Ginoo siya
giisip ingon usa ka bahin, sa buhat sa kalaglagan ug sa buhat sa
pagtukod pag-usab, pinaagi lamang sa pagkamatinud-anon sa
pagpahayag sa mga tawo kung unsa ang katuyoan sa Ginoo nga
buhaton subay sa mga linya. Mahinungdanon ang pag-ila sa kini nga
baruganan sa pakigsulti sa Dios sa iyang mga tawo, kay kini
makatabang kanato nga mas masabtan ang pipila ka mga panagna
bahin sa posisyon nga gisakop sa mga tawo sa Dios karon, sa wala pa
ang pagtukod sa gingharian ni Cristo. .
Sa kasinatian ni Jeremias, samtang gisugo siya aron pasidan-an ang
Israel sa umaabot nga katalagman nga moabut sa nasud, ang
kasangkapan sa aktwal nga gigamit sa Ginoo aron mapukan ang
nasod mao ang hari sa Babilonia ug ang mga kasundalohan sa
Babilonya. Gihatagan ang propeta og usa ka panan-awon diin iyang
nakita ang mga pwersa sa gawas, “usa ka banga,” nga moabut batok
sa Jerusalem. (Jer :13-15) Sama sa ubang mga panagna, samtang kini
sa walay duhaduha adunay kalabutan sa pagkahugno sa Israel
niadtong panahona, aduna kini dakong katumanan karon, samtang
nakita and tanang gingharian niining kalibutan nga nag atubang sa
dakong “panahon sa kasamok.” - Dan. 12:1
GIPILI ARON MAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA
Sa kaso sa mga karaang mga propeta sa Israel, matag usa kanila
gisugo sa Dios sa tagsa-tagsa aron ipahayag ang usa ka piho nga
mensahe sa iyang mga katawhan. Bisan pa, adunay usa ka kinatibukang panag-uyon sa tanan niini nga mga mensahe, kay sa kinatibuk-an
nga paagi sila kanunay nga adunay pasidaan batok sa mga
sangputanan sa pagsuway, tawag sa paghinulsol, ug mga saad sa mga
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panalangin nga sa katapusan moabut sa Israel ug sa tibuuk kalibutan.
Kini nga mga saad sa ulahi gitumong ni Pedro nga nagtumong sa
“mga panahon sa pagpasig-uli sa tanan nga mga butang, nga gisulti
sa Diyos pinaagi sa baba sa tanan niyang balaang mga propeta sukad
sa sinugdan sa kalibutan.” - Buhat 3:21
Sa pag-anhi ni Jesus sa iyang Unang Pag-anhi, gihatagan usab siya
usa ka espesyal nga sugo. Sa panahon sa iyang bautismo siya
gidihogan sa Balaang Espiritu, ug wala madugay pagkahuman iyang
gipatin-aw sa usa ka grupo sa mga sumasamba sa mga Judio sa
sinagoga sa Nazareno nga kini nga pagdihog naghatag kaniya sa
awtoridad sa pagwali sa mga maayong balita sa mga maaghop, aron
ihigot ang mga masulub-on nga mga kasingkasing, imantala ang
kagawasan sa mga bihag ug ang pag-abli sa bilanggoan sa mga
nagapos, ug ipahayag ang dalawaton nga tuig sa Ginoo. (Lucas 4:1721) Ang pamatuod sa kasulatan nga gigamit sa Magtutudlo mao ang
mga pulong ni Propeta Isaias nga makita sa Isaias 61: 1-3
.
Kining gitagna nga pagpadala sa Balaang Espiritu aron sa pagwali
sa mga maayong balita wala matapos sa Agalon. Gihisgutan sa
apostol ang pagdihog nga atong nadawat gikan kaniya, nga nagpaila
nga kadtong pinaagi sa usa ka espiritu gibautismohan sa iyang lawas,
nakaambit sa parehas nga pagdihog nga midangat sa Ulo. (I Juan
2:27) Gipatin-aw ni Jesus kini nga butang sa dili simblikanhong
sinultian, nga giingon sa iyang mga tinun-an nga ingon nga siya
gipadala sa kalibutan, mao nga gipadala niya sila. Pagkahuman
gisultihan niya sila sa pag-adto sa tibuuk kalibutan ug iwali ang
Ebanghelyo — ang maayong balita. — Juan 20:21; Mat. 28:19,20
Ang komisyon nga atong nadawat aron magrepresentar sa Ginoo
lahi gikan niana nga gihatag sa indibidwal nga mga propeta sa
kahulugan nga kita nakig-ambit sa usa ka maayo nga pagdihog, o
pagtugot, nga nag-una sa atong Ulo, si Cristo Jesus, ug giapil sa
tanan ang mga sangkap sa iyang lawas. Ang tanan nga mga
tagasunod sa lakang ni Kristo gihatagan sa parehas nga kamatuoran,
ug ang tanan gitugutan sa pagtugyan sa ilang kinabuhi sa pag-alagad
ug sakripisyo nga gimantala kini sa uban.
Ang mensahe nga gitugotan sa simbahan nga ipahibalo sa kalibutan
dili sama sa gipahayag sa matag propeta sa Israel. Una, kini usa ka
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mensahe sa paghinulsol. Gipatin-aw ni Pablo sa mga taga-Atenas sa
bungtod sa Mars nga karon “ang Diyos nagsugo sa tanan nga mga
tawo sa tanan nga paghinulsol.” Ang tinuod nga simbahan sa unod
gihulagway ni Elias, kansang mga paningkamot gitumong sa
“pagpabalik sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug
ang kasingkasing sa mga anak sa ilang mga amahan.” (Mal. 4:5,6)
Ang mga paningkamot ni Elias nakaangkon lamang sa limitado nga
kalampusan, sama ra sa mga paningkamot sa matinud-anong mga
sumusunod ni Jesus.
Sa iyang tagna bahin niining simbolikong buhat ni Elias, gipasidan
-an sa Diyos nga kung ang paghinulsol dili moabut sa bahin sa
kalibutan ubos sa impluwensya sa mensahe sa Ebanghelyo, iyang
“hampakon ang yuta, sa hingpit nga pagkalaglag.” (Bersikulo 6)
Kini, sa walay duhaduha, usa ka paghisgot sa wala pa kaniadto nga
kagul-anan nga moabut sa niining daotan nga kapunongan sa
kalibutan, nga gimandoan ni Satanas, hinungdan sa pagkaguba niini
ug giandam ang dalan alang sa bag-ong kalibutan sa Diyos. (II Cor.
4:4; Gal. 1:4; II Ped. 3:9-13) Atong nakita nga kini nga kasamok nga
nahitabo sa atong panahon. Gitagna ni Jesus nga kini panahon sa
“dakong kasakitan, nga wala pa sukad sa sinugdan sa kalibutan
hangtod karon, dili, ni kaniadto.” - Mat. 24:21
Dili kini, bisan pa, ang pribilehiyo sa simbahan nga ipahayag
lamang sa kalibutan ang panginahanglan sa paghinulsol, ug ipasabut
ang kahulogan sa karon nga kasamok. Kinahanglan usab nato nga
pasaligan ang mga tawo - ang tanan nga adunay igdulungog sa
panahon sa pagpanalangin nga haduol na, ug magsunod sa “dakong
kasakitan.” Sama sa mga propeta kaniadto, kita usab, ang mosulti. sa
“mga panahon sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang,” nga
pagakuhaon ingon usa ka sangputanan sa pagtukod sa gingharian ni
Kristo. Pagkamalipayon sa pagkanta niining matahum nga tema nga
kanta sa gugma sa Dios!
MAAYONG BALITA NGADTO SA MGA MAAGHOP
Sa labing maayong sugo sa Balaang Espiritu ingon nga gilatid sa
Isaias 61:1-3, ang panghunahuna gipasiugda nga kinahanglan natong
ipahayag ang maayong balita sa mga “maaghop.” Kini, sa
kadaghanan, kadto lamang kansang mga kasingkasing. andam nga
makabenepisyo gikan sa mensahe. Hinuon, kini dili maabot sa atong
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kinaadman, aron pangitaon ang mga maaghup sa yuta nga tinag-usa
aron nga madiretso nato ang mensahe sa kanila. Hinuon, ang
pamaagi nga gihatag sa Ginoo kanato mao ang pagmantala sa
Kamatuuran sa halayo sa tanan nga posible, uban ang katumanan nga
sa iyang pagkamatuud makaabut sa mga dungog sa mga maaghop.
Kinahanglan nga magpugas kita “ubay sa tanang tubig,” kay wala
nato mahibal-an kung unsa ang “mouswag, kana man o kini.” - Isa.
32:20; Eccles 11:6
Ang atong mensahe mao kana ang maayong balita. Bisan kung
gipatin-aw nato ang kahulogan sa daghang oras sa kasamok, ang
atong mensahe kinahanglan nga kauban usab sa paglaum sa
umaabot. Kini ang paglaum nga gipasukad sa mga saad sa Diyos nga
may kalabotan sa mga panalangin nga igahatag sa mga tawo pinaagi
sa mga panudlo sa Mesiyanikong gingharian. Ang ingon nga
mensahe siguradong magdasig ug magbugkos sa nasubo nga
kasingkasing. Magpasalig usab kini sa mga madasigon nga
nagpangita sa kamatuoran nga kadtong nabihag sa sala ug patuotuo,
ingon man usab kadtong gigapos sa dakong bilanggoan sa
kamatayon, igahatag ang ilang kagawasan. (Isa. 61:1) Kini usa ka
mahimayaon nga mensahe, nga nakapalipay sa mga nahibal-an ug
nagpahayag niini, maingon man sa mga nakadungog ug misanong sa
matarong nga impluwensya niini.
Gisugo usab si Jesus nga ipahayag ang “madawat nga tuig sa
Ginoo,” ug kana nga pribilehiyo nahiangay usab kanato. (bersikulo
2) Kini nga bahin sa mensahe may kalabotan sa higayon sa karon
nga pagsunod sa mga lakang ni Jesus ingon managsama nga mga
sakripisyo uban kaniya. Naglakip kini sa makapadasig nga paglaom
nga kung kita matinud-anon hangtod sa kamatayon mabuhi kita ug
maghari kauban ni Kristo sa espirituhanon nga yugto sa gingharian.
— Roma. 8:16,17; Pinadayag 20:4,6
Kini nga bahin sa mensahe sa Dios nag-uban sa usa ka tawag sa
paghinulsol, ug ang pagdapit nga ipresentar ang kaugalingon sa usa
ka hingpit nga pagpahinungod kaniya. Naglangkob usab kini og
igong pagpunting sa tanan nga mga bahin sa Kasulatan nga may
kalabutan sa atong yutan-on nga paglakaw. Nakalingkawas sa
pagkadunot nga naa sa kalibutan, giingon ni Apostol Pedro, aron
atong madasig sa usag usa nga magpabilin nga labi ka malig-on sa
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labi ka dako ug bililhon nga mga saad, diin mahimo kitang
makaambit sa diosnon nga kinaiyahan. Kinahanglan usab natong
idugang ang atong hugot nga pagtuo, ingon ang apostol, ang mga
kinaiya sa hiyas, kahibalo, pagpugong, pailub, pagkadiosnon,
inigsoon nga kaayo ug gugma. (II Ped. 1:4-7) Kinahanglan natong
padayon nga pahinumduman ang atong kaugalingon nga kini kung
kita “maningkamot” sa pagbuhat niini nga mga butang nga ang usa
ka “pagsulod pagaablihan” ngari kanato nga “madagayaon sa walay
katapusang gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si
Jesucristo. ”- bersikulo 10,11

ADLAW SA PAGPANIMALOS--MOSUNOD ANG WALAY
KATAPUSANG HIPANALANGIN
Sa dihang gikutlo ni Jesus ang sugo sa Balaang Espiritu ingon nga
gipahayag sa Isaias 61:1-3, mihunong siya sa wala pa ang
pagtumong sa “adlaw sa pagpanimalos sa atong Diyos.” Ang
hinungdan mao nga dili kini panahon nga gitakda sa Diyos alang sa
iyang “panimalos” nga moabut sa kalibutan. Kini nga yugto sa
balaang sugo sa pagserbisyo naa sa katapusan sa karon nga panahon.
Karon, ingon sa gipakita sa mga tagna ug kahimtang sa yuta,
nagkinabuhi na kita sa gitagnang “adlaw sa panimalos,” o ingon nga
gihisgotan kaniadto, ang panahon sa “dakong kasakitan.”
Ang pagdeklarar sa adlaw sa panimalos sa Diyos, bisan pa, wala
kini nagpasabot nga ipahayag nato ang pagpanimalos sa kalibutan.
Kini nga responsibilidad iya ra sa Diyos. “Akoa ang panimalus; Ako
ang magbayad, miingon ang Ginoo.” (Roma 12:19; Heb. 10:30;
Eccl. 12:14) Hinuon, ang among gipahayag, nagtawag lamang alang
sa pagpasabut sa karon nga kasamok, ug pagsaksi sa mahimayaong
solusyon sa kagul-anan sa kalibutan ug kalibog nga igahatag sa
Diyos pinaagi sa gingharian ni Cristo sa dili madugay matukod.
Ang usa ka tukma nga pamatuod bahin sa “adlaw sa
pagpanimalus” nagpasabut sa pagpahibalo sa mga tawo nga wala usa
sa gisugyot nga gihimo sa tawhanong paagi nga mga tambal alang sa
mga tawo nga gitanyag karon ang makasulbad sa mga problema sa
usa ka himalatyon nga kalibutan. Ang gingharian lamang ni Kristo
ang mohimo niini. Ang posisyon sa tinuud nga Kristuhanon sa
kalibutan mao ang pagmantala nga maisugon ug mahigugmaon ang
mahimayaon nga kamatuoran nga sa dili madugay tubagon sa Dios
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ang pag-ampo, “Umanhi ang imong gingharian. Ang imong kabubuton matuman sa yuta, maingon sa langit ” ug nga ang pagpadayag
niini nga gingharian magpahinabo sa “tinguha sa tanang
kanasoran.”- Mat. 6:10; Hag. 2:7
PAGMANTALA SA GINGHARIAN
Giniyahan sa panan-aw sa Ginoo ingon nga gipahayag kaniya ni
Jeremias, ug gipakita sa atong pangbukas nga teksto, wala kitay
pagsalig sa pagtapos nga ang pagkamatinud-anon sa pagpahayag sa
umaabot nga gingharian mahimong mahunahuna nga usa ka
hinungdanon nga bahin sa atong buluhaton. Tungod niini, nalipay
kita karon sa pagmantala nga ang karon daotan nga kalibutan, nga
mao, ang karon nga kapunongan sa kalibutan - kinahanglan matapos
ug mapulihan sa kahibulongan ug matarong nga gingharian sa Dios.
Tino nga ang mga sumusunod sa Agalon karon adunay usa ka
bulahan nga posisyon sa kahikayan sa Diyos. “Ingon sa usa ka
panahon sa katahum sa mga bukid, ingon nga mga tiil sa usa nga
nagwali sa maayong balita sa pakigdait," ingon ang Propeta nga si
Isaias. Nian gilaraw niya ang mensahe sa malipayong balita nga
karon gisugo kita sa pagwali, nga nag-ingon, "Ingon usa nga
nagsangyaw sa maayong balita: kay igamantala ko ang imong
kaluwasan, nga magaingon, O Sion, ang imong Diyos maghari.” Isa. 52:7
Gipahayag ni Isaias nga matagnaon nga niining panahona ang
iyang “mga magbalantay magabayaw sa tingub.” (bersikulo 8)
Nagpasabut kini nga panaghiusa ug kooperasyon sa pamatuod sa
Kamatuuran. Dili posible alang sa dili hingpit nga panghunahuna sa
tawo nga makita ang tanan nga detalye sa Kasulatan nga
managsama, apan posible alang sa tanan nga nakaila sa
kamahinungdanon sa mga panahon diin kita nagkinabuhi nga
magkahiusa ipahayag ang “ebanghelyo sa gingharian” sa kalibutan.
(Mat. 24:14) Kini ang hinungdan sa gibuhat sa mga tigbantay.
Hunahunaa ang sukod sa kooperasyon nga girepresentahan sa
abilidad sa mga indibidwal ug gagmay nga mga grupo sa pagsibya sa
mensahe sa Ebanghelyo sa tibuuk kalibutan pinaagi sa radyo,
telebisyon, ug sa daghang mga porma sa elektronik nga media nga
magamit karon. Kini usa ka maayo nga pamatuod bahin sa
determinasyon sa mga tawo sa Ginoo nga magtinabangay, nga
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gipasiga ang ilang suga aron sila mahisama sa usa ka lungsod nga
gibutang sa usa ka bungtod, nga dili matago. — Mat. 5:14-16
Ang pagmantala sa malipayong mga balita karon dili makabig sa
kalibutan, ni interes sa daghang tawo sa punto nga ihalad ang ilang
mga kinabuhi sa Diyos sa bug-os nga pagpahinungod. Bisan pa,
adunay pipila pa nga madani sa Ginoo, usa dinhi ug usa didto,
tungod kay kini ang pamaagi sa pagtawag sa nahabilin nga mga
miyembro sa iyang simbahan.
Besides these, there are thousands who are learning the comforting
message of God’s plan, and the glorious hope that it provides for the
future. They are discovering through the message of the kingdom
that God is love, that he does not intend to torment his enemies, and
that his kingdom of blessing is near. To such as receive this message
into good and honest hearts, these words of the prophet may properly
be addressed: “Seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall
be hid in the day of the Lord’s anger.”—Zeph. 2:3 Gawas pa,
adunay liboan nga nakakat-on sa makahupay nga mensahe sa plano
sa Dios, ug mahimayaon nga paglaum nga gihatag niini alang sa
umaabot. Ilang nadiskubrehan pinaagi sa mensahe sa gingharian nga
ang Diyos gugma, nga wala niya kini gilaraw nga paantuson ang
iyang mga kaaway, ug ang iyang gingharian sa panalangin hapit na.
Sa mga nakadawat niini nga mensahe ngadto sa maayo ug
matinuoron nga mga kasingkasing, kini nga mga pulong sa propeta
mahimo nga matubag: “Pangitaa ang pagkamatarung, pangitaa ang
kaaghop: mahimo nga ikaw matago sa adlaw sa kasuko sa Ginoo.” Zeph. 2:3
Ang mensahe nga gisugo sa Dios nga atong giwali mao ang usa
nga nagpadayag nga wala’y kapuslanan ang tanan nga mga
paningkamot sa tawo nga magtukod og kalinaw, ug nagtudlo sa
gingharian ni Cristo nga mao ra ang paglaum sa kalibutan. Kung
magsugod kita sa usa pa ka tuig sa pag-alagad sa Agalon,
magmatinud-anon kita ug madasigon nga mga bata, malipayon nga
gibutang ang atong kinabuhi isip mga embahador sa gingharian.
Aduna kita usa ka maayo nga komisyon! Hinaut nga pamatud-an
nato nga usa ka matinud-anon nga mga tinugyanan sa mga misteryo
sa Diyos. — I Cor. 4:1
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Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo:
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—
Labina ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa
Panahon sa Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong
Manluluwas sa 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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