
   

The Dawn in the Cebuano dialect 

Enero 2020 

Ang Mantalaan sa Presensya ni Kristo  



 2 

A ng tuig 2019, sama sa kadaghanan nga nag-una niini, puno sa 
sinagol nga mga pagsusi, depende sa panglantaw sa usa ka 

panghitabo. Taliwala sa labi ka malaumon bahin sa karon nga mga 
kahimtang, ang gibug-aton kanunay nga gibutang sa ekonomiya sa 
Estados Unidos, nga karon nagsulod sa ika-onse nga tuig nga “pagkaayo” 
gikan sa dakung pag-urong sa 2008-2009. Mahigpit nga sumala sa mga 
numero, ang mga stock sa U. S. nga mga merkado nahimo’g maayo sa 
2019, nga nagtukod mga bag-ong kahitas-an sa daghang mga okasyon sa 
tuig. Ang uban nagpunting nga ang pagkunhod sa pagka walay trabaho 
dinhi sa nasod miabot sa miaging tuig nga wala makita sukad sulod sa 
tunga sa usa ka siglo. Ang nagpadayon nga gamay nga rate sa interes sa 
tuig sa kadaghanan usab giisip nga usa ka positibo nga hinungdan alang 
sa kinatibuk-ang pasundayag ug pagtubo sa ekonomiya. 
 

Hinuon, alang sa kadaghanan ang kinatibuk-an nga positibo nga balita 
sa ekonomiya sa 2019 adunay daghang kabalaka sa umaabot, ingon nga 
ang mga tawo nahibulong kung kanus-a ug unsa ka grabe ang sunod nga 
pagkahinay sa ekonomiya o pag-ubos sa kinatibuk-an. Nagahimo ba kita 
og lain pang “bula” sa ekonomiya nga hapit nang mograbe? Ang mga 
positibo ba nga aspeto sa ekonomiya grabe kaayo nga bisan ang gamay 
nga “sid-ok” sa nasyonal o kalibutan nga kalihokan adunay hinungdan 
nga negatibo nga epekto sa domino? 

 
Gawas sa kung unsa ang mahimo’g hisgutan nga sa kasagaran maayo 

nga pasundayag sa ekonomiya sa Estados Unidos sa miaging tuig, 
kadaghanan sa uban pang mga dagkong isyu nga giatubang sa niini nga 
nasud samtang nagsulod kita sa 2020, parehong sa domestic ingon man 
mga internasyonal nga mga nataran, karon labi ka labi ka masulub-on. 
Namatikdan nato sa ubos usa lang ka sampling sa mga nagpadayon nga 
panghinabo, mga isyu ug mga hagit nga nakaapekto gyud niining nasud 
samtang nagsugod kita sa Bag-ong Tuig: 

 
• Ang gubat sa patigayon uban sa China ug uban pang mga nasud. 
• Ang palisiya sa imigrasyon, reporma ug pagpatuman. 

“Tungod niana kita nakadawat usa ka gingharian nga dili matarug, 
kita adunay grasya, diin kita makaalagad sa Diyos nga madawat 
uban ang pagtahud ug diosnon nga kahadlok.”            Hebreo 12:28 
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• Daghang pagpamusil, ug ang may kalabutan nga debate sa 
pagpugong sa armas. 

• Paglikay sa pagkawalay puy-anan, labi na sa mga nag-unang mga 
lungsod sa U. S. 

• Pagpadayon nga debate sa panglawas, pagsaka sa gasto, ug 
kasiguruhan nga makuha. 

• Pagbag-o sa klima, pag-init sa kalibutan, ug ang may kalabutan 
nga mga isyu sa kalikopan. 

• Ang mga kabalaka sa cybersecurity sa sulod sa gobyerno, 
negosyo, imprastraktura ug pribadong mga balay. 

• Ang debate sa enerhiya bahin sa paggamit sa fossil fuel, hangin, 
solar, ug kusog sa nukleyar. 

• Ang nagpadayon nga mga kabalaka kalabot sa rogue nga mga 
nasud sama sa Iran ug North Korea. 

• Ang pagsalig sa Russia ug ang mga lider niini. 
• Hapit kanunay nga panagbingkil sa Tunga-tungang Sidlakan, nga 

naglambigit sa labing bag-o nga Israel, Syria ug Turkey. 
• Posibleng pagtukod ug pagpalig-on sa ISIS ug uban pang mga 

organisasyon sa terorista. 
• Mga pamaagi sa pagsusi ug kawalay kasiguruhan sa posible nga 

mga sangputanan. 
• Presidente sa tuig sa eleksyon sa 2020, nga adunay kapin sa 

kawhaan nga mga kandidato nga karon nagdagan. 
 

Gikan sa taas nga punto sa kasarangan nga lungsuranon, ang lista sa 
ibabaw, nga usa ka bahin lamang sa daghang mga kritikal nga isyu nga 
giatubang sa nasud karon, nagpresentar sa hapit dili masulbad nga mga 
hagit alang sa pagpangita ug pagpatuman sa mga makatarunganon nga 
solusyon. Ngadto sa sinsero nga estudyante sa Bibliya, bisan pa, diha sa 
mga panid sa Kasulatan ang nahibal-an nga usa ra ka tinuod nga 
maayong mga tubag niini ug sa daghang uban pang mga problema nga 
giatubang sa niini nga nasud ug sa kalibutan. Kini nga mga solusyon 
nasentro sa mahigugmaon nga mga plano ug katuyoan sa Tiglalang, ang 
atong Langitnong Amahan, nga sa dili madugay ipakita kini sa tanan nga 
mga nasud, mga katilingban ug mga katawhan sa kalibutan.. 

 
DISYEMBRE, KAHULUGAN ug PAGPANGITA  

Giisip ang nahauna nga mubu nga pagrepaso sa karon nga kahimtang 
sa tawo, luwas nga isulti nga sa pagsulod naton sa ika-kawhaan nga tuig 
sa "bag-ong milenyo," ang kalibutan labing kasaligan sa usa ka piho nga 
posisyon, haom nga gihulagway ni Jesus nga "kasamok sa mga nasud, 
kalibog. ”(Lucas 21:25) Kini ang panahon nga gitagna sa ubang mga 
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tagna sa Bibliya kung, sa simbolikong pagsulti, adunay usa ka dakung“ 
pag-uyog ”aron ang tanan nga wala mahiuyon sa kabubut-on sa Diyos 
wagtangon. 

 
Sa konteksto kung diin nakuha ang among panugod nga teksto, 

matagnaon nga gipakasama ni Apostol Pablo kini karon nga panahon sa 
pag-uyog sa mga kagubot sa kinaiyahan nga nahitabo sa Mount Sinai sa 
dihang gihatag ang balaod sa Dios ngadto sa Israel ug ang iyang 
pakigsaad natukod uban kanila sa mga kamot ni Moises . Ang hinungdan 
sa kini nga pagtandi mao ang panahon nga hapit na moabut alang sa 
inagurasyon sa "Bag-ong Pakigsaad" nga buhaton uban ang "balay sa 
Israel ug ang balay sa Juda," diin ang balaan nga balaod ihatag dili 
lamang sa Israel apan usab sa mga Hentil ug tanan nga mga tawo. — Jer. 
31: 31-34; Isa. 49: 5-13; Mga Buhat 15: 16,17 

 
Ang paghatag sa balaod sa Dios sa Israel pinaagi sa iyang sulugoon 

nga si Moises sa Bukid sa Sinai adunay kalainan sa natural nga mga 
kasamok. Ang bukid, ingon sa paghulagway ni Pablo niini, "nasunog sa 
kalayo," ug adunay "itum, ug kangitngit, bagyo, ug tunog sa usa ka 
trompeta, ug tingog sa mga pulong," usa ka tingog nga giingon sa 
apostol, "giuyog ang yuta. ”(Heb.12: 18,19,26) Kini nga sinultian 
nagbatbat, sa matagnaon nga paagi, kasamok sa kalibutan, kasamok ug 
kagubot sa atong panahon nga mouban sa pagpukan sa imperyo ni 
Satanas, ug nga" maggapos sa kusgan nga tawo. . ”(Mat. 12:29; Pin. 20: 
1-3) Unya moabut ang pagtukod sa gingharian sa Diyos, ilalom sa 
pagmando ni Kristo, nga giingon ni Pablo nga mahimong" tagpataliwala 
sa bag-ong pakigsaad. "- Heb. 12:24 

 
Sa bersikulo 26 gipasabut sa apostol ang "pag-uyog" nga mahitabo 

may kalabotan sa inagurasyon sa bag-ong pakigsaad. Dinhi mikutlo siya 
gikan sa Haggeo 2: 6,7, nga nag-ingon, "Bisan pa sa usa ka panahon, 
kini usa ka diyutay nga panahon, ug pagauyogon ko ang mga langit, ug 
ang yuta, ang dagat, ug ang uga nga yuta; Ug igakurog ko ang tanan nga 
mga nasud, ug ang pagtinguha sa tanan nga mga nasud moabut. "Ang" 
langit, "ang" yuta, "ang" dagat, "ug ang" uga nga yuta, "tanan nga mga 
simbolikong mga ekspresyon nga nagtumong sa lainlaing mga aspeto sa" 
karon daotan nga kalibutan, ”nga kuhaon ug pulihan sa gingharian sa 
pagkamatarong sa Diyos. — Gal. 1: 4 

 
Ang literal nga kalangitan nga atong nabantayan gilangkuban sa 

adlaw, bulan ug mga bituon. Giingon ni Jesus nga may kalabotan sa 
"kagubot sa mga nasud" adunay, sa simbolikong pagsulti, "mga ilhanan 
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sa adlaw, ug sa bulan, ug sa mga bituon." Unya iyang gipatin-aw kung 
unsa kini nga mga ilhanan — nga mao, nga ang mga gahum sa langit 
mangurog. ”(Lucas 21: 25,26) Ang mga" langit "nga gihisgotan ni 
propetang Hageo ug ni Jesus sa nahisgutan nga mga tudling maayo nga 
nagrepresentar sa lainlaing mga aspeto sa espirituhanon nga pagpugong 
ug impluwensya sa katawhan pinaagi sa daghang relihiyon ug mga 
relihiyosong institusyon sa kalibutan. 

 

 
Ang Haggeo nagtumong usab sa pag-uyog sa "dagat," diin gidugang ni 
Jesus ang mga gihubit nga mga pulong, "ang dagat ug mga balud nga 
nagdagayday." Ang literal nga pagngulob sa mga kadagatan ug mga 
balud sa ingon kusog nga sa mga panahon sa grabe nga bagyo wala’y 
gahum sa tawo. makapugong kanila. Sa susama, ang simbolo nga 
pagngulob sa wala’y pahulay, dili mahimutang masa sa katawhan usa ka 
kusog ug kusog nga wala’y gahum sa yuta o gobyerno nga makapugong 
o makontrol. Sa tinuud, ang mga panon sa mga tawo karon naghiusa sa 
ilang kusog ug impluwensya sa pagrebelde batok sa kanhing mga 
pamatasan samtang nangayo sila alang sa mga katungod, tinuod man o 
gikagutuban. 
 
Ingon sa usa ka tin-aw nga litrato nga ania sa atong kalibutan karon! Si 
Propeta Isaias misulat, “Alaot ang panon sa daghang mga tawo, nga 
nagtingog sama sa hinagiban sa dagat; ug sa pagdali sa mga nasud, nga 
nagdagayday sama sa pagdagayday sa mga kusog nga tubig! ”(Isa. 
17:12) Nasaksihan naton ang kini nga" nagdagayday "ug" pagngulob 
"samtang nagpadayon kini sa miaging tuig lang ang miagi, ug, sa ang 
sinugdanan sa 2020, wala kini mapaayo. 
 
Namatikdan namon pag-usab ang kahinungdanon sa mga pulong sa 
tagna ni Jesus nga ang "mga gahum sa langit" matay-og. Tinuod nga, sa 
kasagaran namulong, ang pagpamiyembro sa simbahan labi pa nga lig-
on sa daghang mga bahin sa kalibutan. Tingali ang pagkahadlok sa wala 
mahibal-an nga kaugmaon sa kaliwatan sa tawo, tingali, nagpangita sa 
kadaghanan sa pagpangita sa usa ka matang sa relihiyosong dunggoanan. 
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Bisan pa, ang relihiyon nawad-an sa kadaghanan nga pagkontrol sa mga 
kalihokan sa kalibutan, samtang ang dili mausab nga panggawi, 
pagkadili diosnon ug krimen tanan nagpadayon sa pagdugang. Ang 
pagbungkag sa mga sukdanan sa relihiyon ug ang pagkahuyang sa 
diosnon nga mga impluwensya sa mga konsensya sa mga tawo nakaamot 
sa pagkahadlok ug kalibog nga karon gisamaran ang kalibutan nga atong 
gipuy-an. 
 
ANG TAMBAL 

 

 
Human hisgoti ang tagana sa Ginoo alang sa iyang katawhan nga 
nagpuyo sa "mga tabernakulo sa Labing Halangdon," ang salmista 
nagpadayon, "Ang Dios anaa sa iyang taliwala; siya dili matarug; 
Tabangan siya sa Diyos. ”(Ber. 4,5) Dinhi sa kini nga panagna, ang tanan 
nga mga institusyon sa tawo, mga gingharian ug mga kagamhanan 
giuyog ug gikuha. Gihubit kini ni Pablo ingon “ang pagwagtang sa mga 
butang nga nangauyog, ingon sa mga butang nga nangahimo, aron kana 
nga mga butang nga dili matay magpabilin magpabilin.” - Heb. 12:27 
 
Unsa ang mga butang nga "dili matarug?" Ang tubag ni David mao, 
"Ang Dios anaa sa iyang taliwala; siya dili matarug. ”Ang gipasabut sa" 
siya "mao ang" pangasaw-onon ni Cristo, "ang klase sa mga tagasunod 
sa tiil ni Cristo nga naugmad sa karon nga panahon, kinsa mahiusa sa" 
kasal "kang Jesus, ang Kordero sa Diyos, aron maghari kauban niya sa 
iyang Mesiyanikong gingharian. (II Cor. 11: 2; Pin. 19: 7; 21: 2) 
Namatikdan namon ang panag-uyon sa pagpamatuod ni David ug Pablo. 
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Ang "Siya" dili matarug, ingon ni David, ug kana nga "dili matarug," 
nga gisulat ni Pablo, mao ang gingharian ni Cristo diin bahin sa iyang 
matinud-anon nga "pangasaw-onon". 
 
Ang "gingharian nga dili matandog" wala pa nagsugod sa pagmando sa 
katawhan. Bisan pa, ang pag-uswag sa pagkahuman sa mga 
magmamando niini nagsugod sa una nga pag-abut ni Jesus. Sa iyang 
sambingay bahin sa trigo ug mga sagbot, ang "umahan," nga giingon 
niya nga nagsimbolo sa kalibutan, gipugas nga mga binhi sa trigo. Kini 
nga "maayong binhi," gipasabut ni Jesus, nagrepresentar sa "mga anak 
sa gingharian." Sa panahon sa "ani," ang mga sagbut, o dili tinuod nga 
lugas, gikuha, ug ang mga membro sa klase sa trigo gibayaw ug 
"nagdan-ag ingon ang adlaw sa gingharian sa ilang Amahan. ”(Mat. 13: 
24-30,36-43) Nan, nakita namon nga ang klase nga" trigo "nga 
gingharian, nga nagsugod sa pag-uswag niini hapit duha ka libo ka tuig 
ang milabay, kinahanglan mahuman. sa katapusan, o ani, sa karon nga 
panahon, ug unya mokontrol sa yuta. 
 
Sa ingon, bisan pa ang tanan nangurog hangtod nga gikuhaan, “siya,” 
ang klase sa trigo, ang pangasaw-onon ni Kristo, “dili matarug.” Ang 
pagpadayon sa iyang baruganan nga pabor sa Ginoo, sa iyang gitakdang 
panahon, siya gibayaw aron mabuhi ug maghari kauban ni Kristo. (Pin. 
20: 4,6) Makapahupay nga kasiguruhan kini samtang kita nag-atubang 
sa kawalay kasiguruhan sa 2020. Wala kini gipasabut, bisan pa, ang 
mga katawhan sa Ginoo kinahanglan panalipdan gikan sa kasamok. 
Tingali maghunahuna kita nga mag-ambit sa daghang mga kasinatian 
nga moabut sa populasyon sa kinatibuk-an. 
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Ang kalibutan karon nakakita sa daghang naghulga nga mga hulga sa 
kapunawpunawan. Daghan ang nabalaka sa hunahuna nga ang mga 
balaod, institusyon ug gobyerno nga nagpahiusa sa kalibutan hangtod 
karon dali nga nawad-an sa ilang kalig-on. Dili kini makalipay nga 
panan-aw, alang sa karon nga henerasyon o alang sa karon nga mga bata 
nga maghulma sa sunod nga henerasyon. Sa tinuud, ingon sa pagtan-aw 
sa daghang mga tawo karon nga mga kahimtang, nakita nila ang usa ka 
ngitngit nga gabii sa ilang atubangan, nga adunay gamay nga paglaum 
alang sa kahayag sa usa ka bag-ong adlaw. 
 
ANG TINUOD NGA LALAKI — PAGPANGITA SA DIYOS  

Ang Kasulatan, bisan pa, lahi ang gisulti. Samtang ang "paghilak 
mahimong molungtad sa usa ka gabii," ang salmista nag-ingon, "ang 
kalipay moabut sa pagkabuntag." (Sal. 30: 5) Ang pagkamahinatagon sa 
tawo mao ang higayon sa Diyos, nga iyang gamiton pinaagi sa mga 
ahensya sa gingharian ni Kristo. Kung moabut na ang panahon aron ang 
gahum sa kini nga gingharian magpakita sa iyang kaugalingon, mahibal-
an sa mga tawo nga dili nila masulbad ang ilang kaugalingon nga mga 
problema. Unya mahibal-an nila nga samtang ang teknolohiya, siyensya 
ug uban pang mga matang sa kahibalo makahuman sa daghang mga 
katingad-an nga butang alang sa kaayohan sa tawo, dili nila mapataas 
ang usa ka babag batok sa tawhanon nga kahakog, kadalo ug tinguha sa 
gahum. 

 
Samtang ang Ginoo, sa iyang kinaadman, nagtugot sa tawo nga 

mapalambo ang potensyal sa paglaglag sa iyang kaugalingon nga 
kalibutan pinaagi sa lainlaing paagi. Tungod kini sa gitagna nga 
"pagdugang sa kinaadman" niining "panahon sa katapusan" nga ang 
tawo nakahimo sa paglaraw ug pagtukod sa ilang makalilisang nga mga 
laraw sa pagkaguba, sila man mga nukleyar nga armonya, kemikal ug 
biolohikal nga hinagiban, mga bomba sa terorista, o daghan pang mga 
pananglitan sa makadaot nga mga instrumento nga makita sa kalibutan 
karon. (Dan. 12: 4) Tungod niini, ug kung wala’y bisan unsang 
pagdaldal sa kaugalingon nga mga responsibilidad sa us aka butang, ang 
pipila sa mga panagna nagrepresentar sa Dios ingon nga gilaglag ang 
hinakog nga mga institusyon sa kalibutan nga nakahatag sa mga 
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makalilisang nga mga galamiton sa pagkaguba. 
 

 
Ang pagtugot sa Diyos sa daotan sa tanan nga linya aron ang tawo 

makakat-on mismo sa daotan nga mga sangputanan sa sala ug sa iyang 
kaugalingon nga bahin niini. (Roma 7:13) Dili lisud ang pagtan-aw nga 
bisan ang usa ka limitado nga paggamit sa karon nga potensyal sa 
pagkagun-ob nga masa makatabang sa kalibutan nga mahibal-an ang 
labi ka klaro kaysa sa bisan unsang oras sa miagi nga wala’y kapuslanan 
sa kini nga pamaagi sa paghusay sa mga panaglalis. Sa ingon, ang mga 
tawo mas andam ug andam modawat sa pagmando sa gingharian ug 
magsunod sa matarung nga mga regulasyon niini. 

 
Sa bersikulo 10 sa Salmo 46 ang matagna nagsulti ang Ginoo sa usa ka 

nagun-ob nga kalibutan, nga nag-ingon, "Humilum ka, ug hibal-i nga 
ako ang Dios: igatuboy ako sa taliwala sa mga nasud [o mga nasud], 
pagabayawon ako sa yuta." daghang kasaba sa kalibutan karon, ingon 
nga girepresentahan sa mga pangangkon ug kontra sa pag-angkon, mga 
pagpahambog, pagpanghulga, sa lainlaing mga nasud ug ilang mga lider. 
Ang Dios, bisan pa, wala sa ilang mga hunahuna. Gigamit nila ang mga 
hinimo nga mga butang sa Dios aron maandam alang sa pagkalaglag sa 
usag usa, apan wala magtagad sa Magbubuhat nga nagpahimutang sa 
mismong mga elemento nga dili nila gamiton. 
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ANG TINGUHA SA NASYON 

Sa tagna sa Haggeo 2: 7, nga gikutlo kaniadto, adunay susama nga 
hunahuna. "Pagakurog ko ang tanan nga mga nasud, ug ang pagtinguha 
sa tanan nga mga nasud moabut." Hinuon, ang tinuud ug matarung nga 
mga tinguha sa mga nasud, siyempre, hingpit nga matagbaw sa 
gingharian ni Kristo. Bisan pa, sa daghang mga siglo ang mga nasud 
adunay ubang mga “mga tinguha” nga dili moabut kanila sa gingharian. 
Ang ilang tinguha sa pagsakop ug pagkontrol sa ubang mga nasud dili 
matagbaw, ni sila tugutan sa pagpahimulos sa usag usa. 

 
Ang Rotherham Gipasiugda nga Bibliya daw naghatag og husto nga 

panghunahuna sa kini nga panagna. Kini mabasa, "Pagakurog ko ang 
tanan nga mga nasud, ug ang kahimuot sa tanan nga mga nasud 
moabut." Kini nagsugyot nga ang tinuud nga tinguha ug kahimuot sa 
mga kanasuran mag-alagad sa bag-ong hari ug magtinabangay sa mga 
kahikayan sa gingharian. Ang panagna ni Haggeo gihatag kalabut sa 
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pagtukod pag-usab sa templo sa Israel sa Jerusalem, ug gipasiugda ang 
makahuluganon nga kahulogan sa kana nga buluhaton hangtod sa 
katapusan sa kapanahonan kung sa dili madugay ang simbolikong 
"balaang lungsod, bag-ong Jerusalem," manaog "gikan sa Diyos gikan sa 
langit. ”- Pin. 21: 2 

 
Gipahibalo kami nga niining "bag-ong Jerusalem" ang "Ginoong Dios 

nga Makagagahum sa Tanan ug ang Kordero mao ang templo 
niini." (Ber. 22) Pagkahuman, sa paghan-ay sa tagna ni Haggeo, 
gisultihan kami ni John the Revelator nga ang mga nasud "magalakaw sa 
ang suga niini: ug ang mga hari sa yuta nagdala sa ilang himaya ug 
dungog dinhi. … Ug pagadad-on nila ang himaya ug dungog sa mga 
nasud. ”- vs. 24,26 

 
Ang mga ekspresyon sa Bibliya nga, "balaang lungsod," "bag-ong 

Jerusalem," ug "gobyerno," tanan gisimbolo sa gingharian ni Cristo, 
kanang mahimayaong gingharian nga gisulayan karon sa mga tikang sa 
tiil ni Jesus aron pamatud-an nga takus sa "pagdawat." Kini nga 
gingharian dili “mabalhin.” Kini usa ka sigurado nga panulundon alang 
sa tanan nga nagsalig niini ug napamatud-an nga takus nga makaambit 
sa himaya niini. 

 
Wala kita mahibal-an ang mga detalye kung unsa ang mga kasinatian 

sa kalibutan sa 2020, ni, sa tinuud, sa atong kaugalingon. Nahibal-an 
namon nga, bisan unsa pa ang mahimong mahitabo, ang gingharian nga 
kita giandam sa "pagdawat" dili ug dili makalihok. Kini usa ka 
kasiguroan tungod kay kini gisaad, gilaraw, ug giandam sa Dios, ang 
atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan. Ang bugtong pangutana 
mao ang bahin sa kaugalingon natong katakus nga makasulod sa kana 
nga gingharian ingon usa ka manununod ni Jesus. 

 
Ang usa ka serbisyo nga mahimo naton nga mahatag sa himaya sa 

Dios mao ang pagsaksi sa gingharian, nga nagpasalig sa mga tawo nga 
nagsingabut ang usa ka mahimayaon nga bag-ong adlaw. Kini ang atong 
dako nga pribilehiyo, ug kini ang gitagna sa salmista nga buhaton ang 
katawhan sa Ginoo, sa diha nga siya nagsulat, “Ang tanan mong mga 
buhat managdayeg kanimo Oh Jehova; ug ang imong mga balaan 
magapanalangin kanimo. Sila managsulti mahitungod sa himaya sa 
imong gingharian, ug managsulti mahitungod sa imong gahum; Aron 
ipahibalo sa mga anak sa mga tawo ang iyang gamhanang mga buhat, ug 
mahimayaong pagkahalangdon sa iyang gingharian, ”ang gingharian nga 
dili matarug ug dili matarug. — Sal. 145: 10-12 
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A ng atong Yabeng Bersikulo 
nagdayeg sa kinasingkasing sa 

sa kahigayunan nga nasinati ni 
Solomon sa pasidungog sa 
pagtukod og usa ka balay alang sa 
Ginuo, gitawag kini nga usa ka 
“halangdon nga balay.” Sa kini nga 
hugpong sa mga pulong, 
gipahinumduman kita sa kini nga 
mga pulong gikan sa Basahon ni 
Isaias: “Kay kini mao ang giingon 
sa hataas ug sa Usa nga halangdon 

nga nagapuyo sa walay katapusan, kansang ngalan mao ang Balaan: 
ako nagapuyo sa hataas ug balaan nga dapit, uban kaniya usab nga 
adunay usa ka espiritu nga mahinulsolon ug mapainubsanon, aron 
sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaubsanon, ug aron sa pagpabuhi sa 
kasingkasing sa mahinulsolon.”  (Isa. 57:15) Ang Diyos sa Israel, 
hataas ug Halangdon bisan siya naa, nagpuyo sa bag-ong templo 
pinaagi sa iyang sikinahon [“kana nga nagpuyo”] himaya nga 
nagsidlak sa lingkoranan sa kaluoy sa Arka sa Pakigsaad. 

 
   Karon gipahimutang sa Dios ang iyang puloy-anan sa sulod nato. 
Gitudlo kini ni Pablo, nga nag-ingon, “Wala ba nimo mahibal-an 
nga ikaw templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo 
kanimo?” (I Cor. 3:16) Nagsulat usab siya, “Dili kamo mga 
langyaw, apan kauban ka nga mga lungsuranon sa mga santos, ug 
sakop sa panimalay sa Diyos, nga gitukod sa pundasyon sa mga 
apostoles ug mga propeta, Si Kristo Jesus Mismo ingon nga bato 
nga pamag-ang, diin ang tibuuk nga tinukod, nga nahiusa, nagtubo 
sa usa ka balaang templo sa Ginoo, nga diha usab kamo gitukod 
aron mahimong usa ka puloy-anan sa Dios sa Espiritu.”- Efe. 2:19-
22 
 

Pinaagi sa presensya sa Dios sa atong mga kasingkasing, kita 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA    
Leksyon Para sa Enero 5 2020 

Ang Arka Gidala Sa Templo 

Yabeng Bersikulo:  
“Ako sa pagkatinuod 
nakatukod kanimo ug usa ka 
balay nga puloy-anan, usa ka 
dapit alang kanimo nga 
puloy-anan sa walay 
katapusan.” 

—I Hari 8:13 
Piniling Kasulatan: 

I Hari 8:1-13 
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giusab “gikan sa himaya ngadto sa himaya.” (II Cor. 3:18) “Kay kita 
ang templo sa buhi nga Diyos; ingon sa gisulti sa Dios, ako 
magapuyo sa taliwala nila ug magalakaw ako sa taliwala nila ug ako 
mahimo nga ilang Dios, ug sila mahimo nga akong katawohan. 
Busa, paggula gikan sa ilang taliwala ug panagbulag, miingon ang 
Ginoo. Ug ayaw paghikap sa mahugaw; ug dawaton ko ikaw. Ug 
ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga 
anak, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum.” - II Cor. 6:16-18 

 
Pinaagi sa buhat sa Balaang Espiritu sa Dios kita nabalaan. Ingon 

nga kita nagtinguha sa pagpasidungog kaniya matag adlaw pinaagi 
sa pagpasakup sa matag hunahuna, pulong ug paglihok sa iyang 
diosnon nga kabubut-on. Bisan kung napakyas kita sa pagkab-ot sa 
iyang mga sumbanan sa kahingpitan, pinaagi sa hugot nga pagtuo 
gipasaylo niya kita ug gihatagan kita sa grasya nga maghatag alang 
sa atong mga kakulangan. Tinuod nga “ang Diyos, nga dato sa 
kaluoy, tungod sa Iyang dako nga gugma nga iyang gihigugma 
kanato, bisan kung namatay kita sa atong mga kalapasan, gibuhi kita 
nga kauban ni Kristo (pinaagi sa grasya naluwas kamo), ug 
gibanhaw kami uban Kaniya, ug gipalingkod kami uban Kaniya sa 
langitnon nga mga lugar diha kang Cristo Jesus, aron nga sa 
umaabot nga mga henerasyon ipakita niya ang labi ka daghan sa 
mga grasya sa Iyang grasya nga kaayo sa aton diha ni Cristo Jesus. 
Kay pinaagi sa grasya naluwas ka pinaagi sa pagtuo; ug dili kana sa 
inyong kaugalingon, kini gasa sa Diyos.”- Efe. 2:4-8 

 
Ang “trono sa grasya” sa Dios mao ang usa ka lugar diin masinati 

nato karon ang iyang “sikinah” himaya. “Duol kita uban ang 
pagsalig sa trono sa grasya, aron makadawat kita kaluoy ug 
makakaplag grasya nga makatabang sa oras nga nanginahanglan.” . 
(Roma 3:25) Adlaw-adlaw kita maglipay sa panalangin sa pagdala 
sa “arka” sa presensya sa Dios sa templo sa atong lawas.◼ 
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A ng engrandeng espirito sa pag-
inagurar sa templo sa Diyos usa ka 

maayo nga okasyon. Si Solomon sa 
engrandeng suot nagtindog sa atubangan 
sa nasod sa Israel ug nangulo sa 
pagpahinungod sa bag-o ug balaan nga 
dapit. Amg pila ka tuig nga pagplano, 
laraw, pagtrabaho ug daghang gasto sa 
katapusan nakaabut sa kini nga 
kasangkaran. Bisan pa, ang sinugdanan 
sa templo nag-una sa mga paningkamot 
ni Solomon. Ang iyang amahan nga si 
David, ang una nga nagsugyot sa balay, 
apan ang iyang panan-awon dili 
matuman sulod sa iyang kinabuhi. 

 
Gipasabut ni Salomon kini nga kamatuuran, “Karon si Hiram nga 

hari sa Tiro nagpadala sa iyang mga alagad ngadto kang Salomon, sa 
diha nga siya nakadungog nga sila gidihog nga hari ilis sa iyang 
amahan, kay si Hiram kanunay nga higala ni David. Unya 
gipahibalo ni Salomon si Hiram, nga nagaingon: Nahibal-an nimo 
nga si David nga akong amahan wala makahimo pagtukod usa ka 
balay alang sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios tungod sa mga gubat 
nga naglibut kaniya, hangtud nga gibutang sila ni Jehova sa ilalum 
sa mga tiil. Apan karon si Jehova nga akong Dios naghatag kanako 
ug pahulay sa bisan diin nga dapit; … Ania karon, nagtinguha ako 
nga magtukod usa ka balay alang sa ngalan ni Jehova nga akong 
Dios, ingon nga gisulti ni Jehova kang David nga akong amahan, 
nga nagaingon: Ang imong anak, nga igabutang ko sa imong trono 
sa imong dapit, siya magatukod sa balay alang sa Akong ngalan.”- I 
Hari 5:1-5 

 
Samtang gisaysay ni Solomon kini nga mga butang ngadto kang 

Haring Hiram, lagmit nga natandog siya pag-ayo sa paghinumdom 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Enero 12.2020 

 

Si Solomon Nagdayeg sa Ginoo 

Yabeng Bersikulo:  

“Ug siya miingon: Bula-
han si Jehova, ang Dios 
sa Israel, nga namulong 
uban sa iyang baba kang 
David nga akong ama-
han nga gituman niya 
kana pinaagi sa iyang 
kamot.” 

—I Hari 8:15 

Piniling Kasulatan: 

I Hari 8:14-21 
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sa iyang amahan nga si David. Usa ka matinud-anon nga anak nga 
lalaki, si Solomon nagtinguha sa pagpasidungog sa handumanan ni 
David pinaagi sa pagtuman sa iyang mga pangandoy sa usa ka 
hingpit nga katumanan. Sa ingon mahimo nga ang mga anak nga 
lalaki magpasidungog sa ilang mga amahan samtang gipanalanginan 
nila ang ilang panumduman ug ipadayon ang ilang panan-aw. Si 
David wala gitugotan sa pagtukod sa balay tungod kay siya usa ka 
tawo nga gigamit alang sa gubat; busa, dili pa kini ang gitakdang 
panahon. Bisan pa, maayo nga gihimo ni Solomon kini nga 
buluhaton. Gisugo sa Ginoo ang Israel, “Tahura ang imong amahan 
ug ang imong inahan, aron ang imong mga adlaw pagalugwayan sa 
yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios.”  

 
Adunay mga paagi nga magamit kanato karon diin mahimo 

natong sundon ang panig-ingnan ni Solomon. Mahimong lig-on 
nato nga tahuron ang pagkadiosnon nga gipakita sa atong 
kinaiyanhon nga mga amahan, nga nagsundog sa ilang mga 
ehemplo sa pagsunod sa Dios ug sa iyang mga prinsipyo sa adlaw-
adlaw nga kinabuhi. Dugang pa, sa mas taas nga lebel, mahimo nato 
nga tahuron ang atong Langitnong Amahan pinaagi sa 
pagpahinungod sa atong kinabuhi sa pagtukod sa iyang templo. 
Dinhi atong gihisgutan ang bahin sa espirituhanon nga templo, nga 
gitukod diha kang Jesus ingon nga bato nga pamag-ang ug ang mga 
Apostoles ingon pundasyon. — Efe. 2:19-22 

 
Si Apostol Pedro misulat: “Ikaw usab, ingon nga mga buhing 

bato, gitukod ingon usa ka espirituhanon nga balay alang sa usa ka 
balaang pagkasaserdote, aron paghalad sa espirituhanon nga mga 
sakripisyo nga dalawaton sa Dios pinaagi ni Jesukristo. Kay kini 
nahisulat sa Kasulatan: Tan-awa, gibutang ko sa Sion ang usa ka 
piniling bato, usa ka bililhon nga bato nga pamag-ang, ug siya nga 
nagatoo kaniya dili mahigawad.”- I Ped. 2:5,6 

 
Hinaut nga kita, sama sa gihimo ni Solomon, maghalad og mga 

pagdayeg sa Diyos pinaagi sa matinud-anong pagkinabuhi sumala 
sa kabilin sa iyang hingpit nga kabubut-on, ingon nga gipakita sa 
iyang Anak, si Kristo Jesus. “Kay ang tanan nga mga saad sa Dios 
nga anaa kaniya, ug diha kaniya Amen, ngadto sa himaya sa Dios 
pinaagi kanato.” - II Cor. 1:20◼ 
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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 
 
   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 

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 magapa-
hamutang 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 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Disyembre 15, 2019 

Ang Saad sa Diyos  
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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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A ng atong Yabeng Bersikulo 
naghatag sa tonada sa pag-

ampo ni Solomon. Ang labing 
hinungdanon nga tema niini mao: 
kung kita makasala ug 
maghinulsol ang Dios kanunay 
andam nga magpasaylo, 
makaluwas gikan sa kasal-anan, 
ug panalanginan kita. Ang pag-
ampo ni Salomon us aka 
matagnaon sa mga kasinatian sa 
paglahutay sa mga Israelita sa 
mga kasiglohan nga masunod 
niining dakong hitabo. Atong 

hisgotan ang mga pagbati sa kini nga pag-ampo ug pagsabut nga 
kini usa ka sumbanan alang sa mga kasinatian nga moabut sa mga 
tawo sa Dios sa nagsunod nga mga henerasyon. 
 
   “Kung ang usa ka tawo makasala batok sa iyang silingan ug siya 
manumpa ug siya moanhi ug manumpa sa atubangan sa imong 
halaran sa niini nga balay, nan pamati sa langit ug buhata ug 
hukman ang imong mga alagad, gihukman ang mga daotan pinaagi 
sa pagdala sa iyang daotan. kaugalingon nga ulo ug gipakamatarung 
ang matarung pinaagi sa paghatag kaniya sumala sa iyang 
pagkamatarong. Sa diha nga ang imong katawhang Israel napildi sa 
atubangan sa usa ka kaaway, tungod kay nakasala sila batok 
kanimo, kung sila mobalik kanimo pag-usab ug magsugid sa Imong 
ngalan ug mag-ampo ug mangayo kanimo sa balay, unya pamati sa 
langit, ug pasayloa ang sala sa Imong katawhan Israel, ug dad-a sila 
balik sa yuta nga imong gihatag sa ilang mga amahan.”- bersikulo 
31-34 
 

Yabeng Bersikulo:  

“Ug mamati ka sa pagpakilooy 
sa imong alagad, ug sa imong 
katawohan sa Israel, sa diha 
nga sila magaampo nganhi 
niining dapita; Oo, mamati ka 
diha sa langit nga imong puloy
-anan; ug sa makadungog 
ikaw, pasayloa 

—I Hari 8:30 

Piniling Kasulatan: 

I Hari 8:22-39,52,53  

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Enero 19,2020 

Ang Pag-ampo ni Solomon sa 
Pagpahinungod 
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Nagpadayon ang pag-ampo ni Salomon, “Kung ang kalangitan 
natakpan ug wala’y ulan, tungod kay nakasala sila batok kanimo, ug 
sila nag-ampo paatubang niining dapita ug gisugid ang Imong 
ngalan ug gibiyaan ang ilang sala sa dihang gisakit mo sila, unya 
pamati sa langit ug pasayloa. ang sala sa imong mga alagad ug sa 
imong katawohan nga Israel, sa tinuud, tudloi sila sa maayong dalan 
diin sila managlakaw. Ug ipadala ang ulan sa imong yuta nga imong 
gihatag nga panulondon sa imong katawohan. Kung adunay 
kagutom sa yuta, kung adunay kamatay,… bisan unsang hampak, 
bisan unsang sakit nga naa, bisan unsang pag-ampo o pangamuyo 
nga gihimo sa bisan kinsa nga tawo o sa tanan mong katawhan nga 
Israel, ang matag usa nahibal-an ang kasakit sa iyang kaugalingon 
nga kasingkasing, ug gipakaylap ang iyang mga kamot padulong 
niining balay; unya pamati sa langit nga imong pinuy-anan, ug 
pasayloa ug buhata ug buhata sa matag usa sumala sa tanan niyang 
mga dalan, kansang kasingkasing imong nahibal-an, tungod kay 
ikaw lamang ang nakaila sa mga kasingkasing sa tanan nga mga 
anak nga lalaki sa tawo. ”- vs. 35-39 

 
Bisan sa iyang pagbadlong ang Diyos nagpakitag kaluoy ug 

pagpailub sa mga tawo nga gipangandoy niya nga makakitag mga 
paghinulsol. “Ang GinooO nagahandum nga magmaayo sa imo, ug 
busa nagahulat siya sa kahitas-an nga adunay kalooy kanimo. Kay 
ang Ginoo usa ka Dios sa katarungan; Bulahan ang tanan nga 
nangandoy Kaniya. O katawhan sa Sion, nga nagpuyo sa Jerusalem, 
dili ka na mohilak. Siya sa pagkamatuud magmaloloy-on kanimo sa 
tingog sa imong pagtuaw; kon madungog niya kini, tubagon ka 
niya.” (Isa. 30:18,19) Pareho nga gipahayag sa salmista ang lohika 
ug katahum sa hustisya ug kalooy sa Diyos nga nagtrabaho. “Kung 
ikaw, Ginoo, magmarka ra sa mga kasal-anan, O Ginoo, kinsa ang 
makatindog? Bisan pa, adunay pagpasaylo kanimo, aron ikaw 
mahadlok [tahuron]. ”- Sal. 130:3,4 

 
Matood, “ang kasubo nga uyon sa kabubut-on sa Dios naghimo ug 

pagbasol nga walay paghinulsol, nga modala ngadto sa 
kaluwasan.” (II Cor. 7:10) Hinaot huptan nato ang tema sa pag-
ampo sa pagpahinungod ni Solomon — nga ang paghinulsol, sa usa 
ka diosnon nga paagi, modala ngadto sa kaluwasan.◼ 
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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 
 
   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 

Yabeng Bersikulo:  

“Oh Jehova, walay lain 
nga sama kanimo, ni 
may lain pa nga Dios 
gawas kanimo, sumala sa 
tanan nga among na-
dunggan sa among mga 
igdulungog.” 

—I Cronicas 17:20 

Piniling Kasulatan: 

I Cronicas 17:16-27 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Enero 26,2020 

Pag-ampo ni David 
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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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S i Apostol Pablo naghisgot sa atong pangbukas nga teksto sa mga 
“diha kang Cristo” ingon mga bag-ong mga binuhat, uban sa 

iyang pamahayag nga sa mga karaan nga mga butang nangagi, ug 
ang tanan nga mga butang nahimo nga bag-o, makita sa usa ka 
makapaikag ug nagpadayag nga konteksto. Ang tulo nga nangaging 
mga bersikulo mabasa, “Kay ang gugma ni Cristo nagapugong 
kanamo; tungod kay gihukman namo kini, nga kung ang usa 
namatay alang sa tanan, nan ang tanan patay na: Ug nga siya 
namatay alang sa tanan, aron sila nga mga buhi dili na mabuhi sa 
ilang kaugalingon, kondili kaniya nga namatay alang kanila ug 
nabanhaw. Busa sukad karon wala na kami manghibalo bisan kinsa 
sunod sa unod: oo, bisan nga kami nakaila kang Cristo sunod sa 
unod, apan karon dili na kami makaila kaniya.”- II Cor. 5:14-16 
 
   Dinhi atong nahinumduman nga kadtong gipunting ni Pablo ingon 
bag-ong mga binuhat mao kadtong gipalihok sa gugma sa Diyos, 
ingon nga gipadayag pinaagi sa paghalad ni Jesus alang sa kasal-
anan sa tibuuk kalibutan, nga nakahinapos sila nga ang ilang 
kinabuhi iya sa Ginoo. Sukad karon, kini nakadesisyon nga dili na 
sila magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, apan alang kaniya nga 
nahigugma kanila ug namatay alang kanila. Nagtan-aw sa tibuuk 
kalibutan, nahibal-an namo nga ang kadaghanan sa tawhanon nga 
kaliwatan adunay ingon nga katuyoan sa kinabuhi nga pagkab-ot sa 
materyal nga mga bentaha nga ilang gituohan makatabang sa ilang 
kalipayan, ug sa kalipayan sa ilang mga pamilya. Ang ilang panan-
aw ug tinguha dili kinahanglan makasala. Kini lang mao ang ilang 
kaugalingon nga interes, ug interes sa mga haduol ug mahal sa 
kanila, ang ilang kinalabwang kabalaka. 
 
   Siyempre, daghan, ang gipahinungod sa halangdon nga mga 
hinungdan, sama sa tabang sa mga masakiton ug wala’y mahimo. 

“Busa kung adunay tawo nga anaa kang Cristo, bag-o siya nga 
binuhat: nangagi ang mga daan nga butang; tan-awa, ang tanan 
nga mga butang nahimo nga bag-o.” 

II Corinto 5:17 

KRISTOHANONG KINABUHI UG DOKTRINA          Enero 2020 
 

Tanan nga mga Butang Nahimong Bag-o  
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Kini pagadayegon sa ilang pagsakripisyo sa katawhan. Ang uban sa 
kini nga kategoriya naghunahuna sa ilang pag-alagad ingon, sa usa ka 
paagi, nabuhat ngadto sa Ginoo; kini maayo usab. Hinuon, kung 
nahunahunaan nato ang mga tawo nga nagkinabuhi nga halos tanan 
sa ilang kaugalingon, o kadtong naghalad sa ilang kinabuhi sa 
serbisyo sa uban, ang kadaghanan dili nahulog sa kategorya nga 
gihulagway ni Pablo. Gihubit niya ang usa ka gamay, talagsaon nga 
grupo — kadtong nakahinapos nga tungod kay gitubos na sila sa 
bililhong dugo ni Kristo, dili sila sa ilang kaugalingon, apan sa 
Ginoo. Natukmod sa kini nga panan-aw, ilang gigugol ang ilang 
kaugalingon sa pagbuhat sa iyang kabubut-on. 
 
Gibiyaan nila ang ideya nga mabuhi sa kaugalingon, o alang sa bisan 
unsang uban nga katuyoan kaysa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. 
Gidawat nila ang pagkaulo ni Kristo sa ilang kinabuhi ug nabunyagan 
sa iyang lawas. Gihulagway kini ni Pablo nga “anaa kang Cristo,” ug 
kini, gipahayag sa apostol, nga bag-ong mga binuhat. Kadtong a 
klase nga nagpabilin nga matinud-anon sa ilang mga panaad sa 
pagpahinungod mahimong bahin sa usa ka “bag-ong paglalang,” ug 
mahimong "umalambit sa diosnon nga kinaiyahan." (II Ped. 1: 4) 
Gihisgutan ni Pablo kini nga "gibuhat sa Si Kristo Jesus ngadto sa 
maayong mga buhat. ”(Efe. 2:10) Bisan karon, samtang naa pa sa 
ilang unodnon nga" embryo "nga kahimtang, sila" bag-o "ug lahi sa 
tanan nga kalibutan sa ilang palibot. 
 
UNSAY BAG-O? 

Sa pagsugod, kini nga paglalang ingon sa “bag-o” tungod kay kini 
nagpasabot nga kadtong nakasulod niini nga relasyon sa Dios mibiya 
sa ilang kaugalingong pkagustuhan ug gipahinungod ang ilang 
kaugalingon sa hingpit sa pagbuhat sa kabubut-on sa Langitnong 
Amahan. Gihimo nila kini ubos sa ilang kaugalingon nga kabubut-on. 
Tungod kay nahibal-san nila ang dako nga kamatuuran sa diosnon 
nga gugma ingon nga gipahayag pinaagi sa sakripisyo nga buhat ni 
Jesus, kini nga gugma ang nagpugong kanila sa paghunong sa ilang 
yutan-on nga paglaum, mga katuyoan ug ambisyon ug pagsunod sa 
panig-ingnan ni Jesus, nga nagtugyan sa iyang kinabuhi alang sa  

 
Dinhi niini nga punto sa hingpit nga pagtugyan nga ang Dios 

nagtawag niadtong mga tawo diin iyang himoong bag-ong mga 
binuhat diha kang Kristo. Kung sa ingon sila ilang gihatag ang ilang 
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kaugalingon sa bug-os nga pagtugyan sa ilang kaugalingon sa Dios 
ug sa pagbuhat sa iyang kabubut-on, gipanganak niya sila sa gahum 
ug impluwensya sa iyang Balaang Espiritu. Ang bag-ong “natawo” 
nga kinabuhi diha kang Cristo Jesus mao ang gipaila ni Pablo ingon 
usa ka “bag-ong binuhat.” Kini bahin sa bag-ong binuhat nga giingon 
sa apostol, “ang mga daan nga butang nangagi; tan-awa, ang tanan 
nga mga butang nahimo nga bag-o.” 

 
Ang sunod nga tulo ka mga bersikulo nagsulti kanato sa labi pa 

bahin sa “tanan nga mga butang.” Si Pablo nag-ingon: “Ang tanan 
nga mga butang gikan sa Dios, nga nagpasig-uli kanato sa iyang 
kaugalingon pinaagi ni Jesu-Cristo, ug naghatag kanamo sa 
ministeryo sa pagpasig-uli; Sa pagpanghibalo, nga ang Dios anaa 
kang Cristo, nagpasig-uli sa kalibutan sa iyang kaugalingon, nga 
wala mag-ingon sa ilang mga paglapas; ug gihatag kanamo ang 
pulong sa pagpasig-uli. Karon kami mga embahador alang ni Kristo, 
ingon nga ang Diyos nangamuyo kanimo pinaagi kanamo: kami nag-
ampo kanimo puli ni Kristo, magpasig-uli kamo sa Diyos.”- II Cor. 
5:18-20  

 
Niini ang tubag sa Dios, gihatag pinaagi sa apostol, sa atong 

pagpahinungod aron buhaton ang iyang kabubut-on imbis sa atong 
kaugalingon. Gibiyaan namo ang among bokasyon sa pagserbisyo sa 
kaugalingon, ug karon gihatagan kami sa Ginoo usa ka bag-ong 
bokasyon, nga magsilbi nga mga ministro sa pagpasig-uli, nga 
gigamit ang “pulong sa pagpasig-uli.” Tungod kay ang pagpasig-uli 
sa Diyos posible lamang pinaagi ni Kristo, kita molihok ingon mga 
embahador ni Cristo niining hinungdanon nga pagpangalagad, o 
serbisyo. Imbis nga magtrabaho alang sa kaugalingon, kami karon 
nagtrabaho alang ug tungod sa Dios. Pagkahuman gipahayag ni 
Pablo ang butang nga tin-aw: Kami “mga trabahante kauban niya.” - 
II Cor. 6:1 

 
DAKONG PAGLAMBIGIT 

   Kini nga bag-ong bokasyon diin kauban nato ang mga trabahante 
sa Diyos ug sa iyang Anak, si Kristo Jesus, posible ra pinaagi sa 
grasya sa Diyos. Isip mga miyembro sa nahulog ug himalatyon nga 
kaliwatan, ang Diyos dili magamit sa iyang pag-alagad gawas 
pinaagi sa paghatag katubsanan pinaagi sa dugo ni Kristo, ug ang 
sangputanan sa pagtabon sa iyang “kupo sa pagkamatarong.” (Isa. 
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61:10) Bisan pa, ang Dios adunay mihatag niini nga probisyon, ug 
kita adunay kasiguruhan nga sa niining bag-ong bokasyon ang atong 
dili hingpit nga mga buhat mahimong dawaton kaniya. Sa tinuoray 
kini nga kahigayunan nga mahimong mga kauban sa Langitnong 
Amahan usa ka mahimayaon nga bag-ong bahandi!  

 
   Sa II Corinto 6:3 Gihisgutan ni Pablo ang “wala magbuhat bisan 
unsa nga hinungdan, aron ang pagpangalagad dili mabasol.” 
Gipasabut niini ang kinahanglan nga labi ka mabinantayon sa atong 
bahin. Ang atong bahin sa pagpangalagad kinahanglan himuon sa 
paagi nga makapahimuot sa Ginoo, ug himaya sa iyang ngalan, ug 
kutob sa mahimo nga mahimo kita sa tanan nga mga butang nga 
giuyonan nga “ingon nga mga ministro sa Dios.” (bersikulo 4) 
Kinahanglan natong buhaton kini, ingon ni Pablo, “sa daghang 
pagpailub.” Sa atong unodnon nga bokasyon tingali wala pa kita 
maghunahuna sa pagpailub. Kung ang mga butang napakyas sa pag-
adto sa gusto natong mahimo tingali kita makitaan sa usa ka dako 
nga pagkawalay pailub, apan karon ang espirituhanon nga mga 
baruganan kinahanglan nga molabaw sa unodnon nga mga tubag sa 
tanan nga mga bahin sa atong kinabuhi. 
 
   Si Pablo nagpadayon, “Sa mga kasakitan, sa mga kinahanglan, sa 
mga kasamok, sa mga pagbunal, sa mga pagkabilanggo, sa mga 
pagbagulbol, sa mga paghago, sa mga pagbantay, sa mga 
pagpuasa.” (bersikulo 4,5) Ang kalibutan adunay mga kalisud sa 
lainlaing lahi. Kanunay kita makit-an nga kinahanglan nga 
disiplinahon ang atong mga kaugalingon sa lainlaing linya, ug alang 
sa kadaghanan kita adunay kalabutan. Giisip nato nga kini nga bahin 
sa gasto aron maagian ang tanan nga mga kasinatian sa atong yutan-
on nga bokasyon aron makuha ang gihulagway ni Pablo sa ubang 
lugar ingon usa ka “dili madunot” nga korona. — I Cor. 9:25 
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korona. 
 
MGA BAG-ONG PAAGI 

Si Pablo nagpadayon “Pinaagi sa kaputli, sa kahibalo, sa 
pagkamapailubon, sa pagkamabination, sa Balaang Espiritu, sa 
gugma nga wala’y putli, sa pulong sa kamatuoran, sa gahum sa Dios, 
pinaagi sa armadura sa pagkamatarong sa tuo ug sa wala nga 
kamot.”(II Cor. 6: 6,7) Kung ang pagpahimulos sa kaugalingon ug 
promosyon mao ang among panguna nga interes, tingali dili kaayo 
kita mabalaka sa mga kinaiya nga gihisgotan ni Pablo. Tingali dili 
kita tinuyo nga nakalapas sa gidawat nga mga pamatasan sa tawo, 
bisan pa tingali dili kami mabinantayon nga mag-amping sa mga 
linya. Uban niini nga mga butang, usab, usa ka dako nga pagbag-o 
ang nahitabo. 

Sa pagpadayon sa atong bokasyon isip mga embahador ni Cristo, 
wala’y bisan unsa gawas sa labing taas nga ang-ang sa kaputli, 
giingon ni Pablo, nga dawaton. Sa tinuud, ang mga sumbanan sa 
Dios sa tanan nga linya sa kinaiya mas taas kaysa sa kalibutan. Ang 
atong mga batasan sa panghunahuna hinungdanon usab sa niining 
bahina. Si Pablo misulat, “Bisan unsa ang mga butang nga tinuod, 
bisan unsang mga butang nga matinuoron, bisan unsa nga mga 
butang makiangayon, bisan unsa nga mga butang putli, bisan unsa 
nga mga butang matahum, bisan unsa nga mga butang nga maayong 
balita; kung adunay bisan unsang hiyas, ug kung adunay bisan 
unsang pagdayeg, hunahunaa kini nga mga butang.”- Fil. 4: 8 

 
“Pinaagi sa kahibalo,” matod pa ni Pablo. Sa atong temporal nga 

bokasyon ang usa ka piho nga kantidad sa kahibalo gikinahanglan 
aron malampuson nga matuman ang mga responsibilidad. Sa atong 
bag-o, espirituhanon nga bokasyon nga kinahanglanon usab — 
kahibalo sa buhat nga gitawag kita nga buhaton. Gihatag kanato sa 
Ginoo kini nga kahibalo sa iyang Pulong sa Kamatuoran, ug sa iyang 
katingalahang plano sa mga katuigan nga gipadayag dinhi. Kini nga 
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kahibalo nga atong gigamit ingon mga trabahante kauban ni Kristo, 
ug ingon mga ministro sa pagpasig-uli. 

 
Kinahanglan usab nato nga mapailubon, gipahinumdoman kita ni 

Pablo. Tino nga kinahanglan nato ang pagkamapailubon sa atong 
yutan-on nga bokasyon, tungod kay aduna kanunay mga pagsulay 
nga mga kahimtang nga kinahanglan kita molahutay. Hinuon, 
kinahanglan nato ang kini nga kalidad sa pamatasan labi na karon 
tungod kay kinahanglan nga molahutay kita sa mga pagsulay sa 
pagkamatinud-anon nga gitugot sa Ginoo nga moabut kanato. Kung 
kita kinahanglan nga magmatinud-anon nga mga embahador ni 
Cristo kinahanglan nga kita magmatinud-anon ug mapailubon sa kini 
nga serbisyo, bisan sa katapusan sa dalan, kay kini lamang ang mga 
matinud-anon hangtod sa kamatayon ang makadawat sa 
purongpurong sa kinabuhi. — Pin. 2:10 

 
Ang kalulot usa pa ka hiyas, giingon ni Pablo, nga labi ka 

gikinahanglan sa mga “diha kang Cristo.” Ang uban labi nga 
maluloton nga gitapon sa kinaiyahan kaysa sa uban, apan kung 
gisunod ra natn ang atong mga unodnon nga karera, tingali wala kita 
naghatag daghang hunahuna ang butang nga magmabination. Karon, 
bisan pa, ang paggamit sa pagkamabination usa ka kinahanglan sa 
tanan nga mga kalihokan sa kinabuhi. Kita kinahanglan 
magmaluloton sa tanan nga atong nahimamat, bisan sa mga dili 
mapasalamaton ug dili dili balaan. (Lucas 6:35) Niini, sama sa tanan 
nga mga butang, kita si Jesus ingon nga atong panig-ingnan, ug siya 
buotan bisan sa mga naglutos kaniya ug nagpatay kaniya. 

 
“Pinaagi sa Balaang Espiritu,” midugang si Pablo. Sa wala pa ang 

pag-anhi ni Cristo, wala kami Balaang Espiritu sa Dios aron maggiya 
ug mag-awhag kanamo. Kami adunay, labi ka gamay nga espiritu sa 
kaugalingon ug ang espiritu sa kalibutan. Bisan ang espiritu ni 
Satanas mahimong nakaimpluwensya kanato. Karon, bisan pa, 
gihatagan kita sa Dios ug bag-ong espiritu, ang Balaang Espiritu. 
Ang Balaang Espiritu usa ka bililhon kaayo nga bahin sa karon nga 
panulondon ingon bag-ong mga binuhat ni Cristo. Pinaagi niini 
natawo kita sa usa ka bag-ong kinabuhi ug dinihogan aron isangyaw 
ang maayong balita. Nagpamatuod kini uban sa atong espiritu nga 
kita mga anak sa Dios. (I Ped. 1:3; Isa. 61:1; Roma 8:14,16) Kita 
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nabugkos sa “balaang Espiritu sa saad.” - Efe. 1:13; 4:30 
 
Hangtod nga kita walay mahimo sa kaugalingon, mahimo kitang 

mapuno ug makontrol sa Balaang Espiritu. Sa lainlaing mga 
pagpakita niini mao ang espiritu sa gugma, pagpailub, pagkamaayo, 
pagkaluluy-on, ug sa tanan nga uban pa nga matarung nga mga 
kinaiya, mga kinaiya sa atong Langitnong Amahan. Pagkabulahan 
gyud kita sa atong bag-ong bokasyon kung napuno kita, gigiyahan 
ug kontrolado sa Balaang Espiritu sa Dios ug nakitaan niini nga mga 
kinaiya. Niini kita paga-uyonan ingon nga mga ministro sa Dios. 

 
“Pinaagi sa gugma nga wala’y putli,” nagpadayon si Paul. Ang 

tinuud nga gugma hingpit nga dili hakog, ug kini usa sa mga 
kwalipikasyon nga kinahanglan maangkon sa mga bag-ong binuhat 
diha kang Cristo Jesus, nga gihatagan sa pagpangalagad sa pagpasig-
uli. Sa matag aspeto sa kini nga pagpangalagad diin kita adunay 
pribilehiyo sa pag-apil, kinahanglan nga madasig kita sa gugma — 
gugma alang sa Dios, alang sa mga igsoon, alang sa kalibutan, ug 
bisan sa atong mga kaaway. (Mat. 22: 37-39; I Juan 3:14; Lucas 6: 
27,28) Hangtod sa nahibal-an sa atong unod, kini us aka higayon, 
mobutang kanato sa kadaut. Bisan pa, isip bag-ong mga linalang dili 
kini igsapayan, tungod kay, pagkahuman sa tanan, nakigsaad kita 
nga isakripisyo ang unod ug ang tanan nga interes niini sa atong 
paningkamot nga mahibal-an ug buhaton ang kabubut-on sa Diyos. 

 
Sa atong paggawi sa ministeryo sa pagpasig-uli gamiton naton ang 

"pulong sa kamatuoran," gipasabut ni Pablo. Sa atong mga yutan-on 
nga bokasyon tingali kita nagtinguha nga maabut ang atong mga 
katapusan pinaagi sa tabang sa tawhanong pilosopiya ug sa 
kinaadman sa kalibutan. Karon, bisan pa, gihatagan kita sa Ginoo sa 
"pulong sa kamatuoran" aron magamit sa atong pag-alagad kaniya. 
Kini ang mga plano ug katuyoan sa Dios nga gipresentar naton sa 
among pagpangalagad, dili sa kaugalingon. Sa sentro sa mao nga 
plano mao si Jesus ingon Manunubos ug Manluluwas sa tawo. 
Gipaningkamutan ni Pablo, ug kinahanglan buhaton usab naton, nga 
"determinado nga dili mahibal-an ang bisan unsang butang" sa mga 
kauban naton nga nakigsabut sa pag-alagad sa Ginoo "gawas kang 
Jesu-Cristo, ug kaniya nga gilansang." (I Cor. 2: 2) ang sukaranan sa 
atong espirituhanon nga propesyon isip mga ministro sa atong 
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Langitnong Amahan. 
 

ANG GAHUM SA DIYOS 
   Sa wala pa kita nahimo nga bag-ong mga binuhat diha kang Cristo 
Jesus, sa diha nga ang atong katuyoan labi nga magkadungan nga 
magkasangkad sa maayo sa kinabuhi, gigamit nato ang bisan unsang 
“gahum” nga nahiangay sa atong katuyoan. Usahay mahimon’g 
adunay gahum sa salapi, impluwensya, o tingali sa kadungganan. 
Karon nahatagan kita bag-ong butang. Gipangunahan nato ang 
pagpangalagad sa pagpasig-uli sa gahum sa Dios. Kini usa ka 
madagayaon nga panalangin nga mahibal-an kini, tungod kay kini 
kinahanglan nga mawala sa tintasyon sa paggamit sa kalibutanon nga 
mga pamaagi sa pagpahigayon sa buhat sa Ginoo. 
 
   Nahibal-an nga ang gahum sa Dios gipalista alang sa iyang buhat, 
mahibal-an nato nga wala’y kapakyasan. Ingon usa ka sangputanan, 
mahibal-an nato nga kung gipahayag nato ang pulong sa pagpasig-uli 
ug wala’y dayag nga mga sangputanan, kabubut-on sa Ginoo nga 
kini mahimo. Nahibal-an kini, magpadayon kita nga matinud-anon sa 
pagmantala sa kamatuoran bisan unsa pa ang bunga. “Sa buntag” 
ipugas nato ang mga liso sa kamatuoran, ug “sa gabii” dili kita 
magpugong sa atong mga kamot, wala mahibal-an kung unsa ang 
mouswag, o kung ang gahum sa Dios makghatag resulta gikan sa 
atong mga paningkamot sa buntag ug gabii. Panultihon 11:6 
 
   

 
TAMING SA PAGKAMATARONG 
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Sa atong yutan-on nga bokasyon tingali gilibot nato ang atong mga 
kaugalingon sa tanan nga pagpanalipod nga mahimo natonG matago. 
Sa kinatibuk-an sa kalibutan, bisan ang mga hinagiban nga wala 
gihunahuna nga wala’y lugar ingon usa ka paagi sa pagkalapas ug 
pagpanalipod batok sa mga kaaway. Niini usab gihatagan kita sa 
Ginoo ug bag-ong butang. Gihatagan niya kita sa gipasabut ni Pablo 
nga “armadas sa pagkamatarong sa tuo nga kamot ug sa wala.” Sa 
Efeso 6:10-18, gipadayag sa apostol ang daghang detalye sa lainlaing 
mga butang sa kini nga espirituhanong "armadura. usa ka kinatibuk-
ang paagi nga makita nga ang matag bahin sa kini nga espirituhanon 
nga armadura nagrepresentar sa usa ka piho nga paggamit sa 
kamatuoran nga gilaraw aron mapanalipdan kita. Atong hisgutan sa 
ubos sa mga pulong ni Pablo. 

 
“Sa katapusan, akong mga kaigsoonan, magmalig-on kamo sa 

 
Pagkatalagsaon nga tagana gikan sa Dios! Kini nga taming 

nanalipod sa atong mga ulo, sa atong mga kasingkasing, ug sa atong 
mga tiil. Kini giliyokan kita pinaagi sa bakus, o bakus, sa 
kamatuoran, nga usa ka simbolo sa pag-alagad. Sa tinuud, sa atong 
espirituhanon nga bokasyon, kamo gipahinungod sa serbisyo sa 
“pulong sa pagpasig-uli.” Ang atong hinagiban adunay usa usab nga 
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espada – “ang espada sa Espiritu, nga pulong sa Dios.” Kini nga 
espada wala gigamit aron sa paglaglag sa atong mga kaaway, apan 
aron maghatag mga pulong sa pagpasig-uli. Gidisenyo usab kini aron 
isalikway ang mga dautang gamit ug malimbungon, malimbungon 
nga bakak ni satanas. Kini nga espada nagtabang usab, sa pagpaubos 
sa hinakog nga mga ambisyon sa atong kaugalingon nga unod nga 
mobangon batok sa bag-ong nilalang ug nagtinguha nga mapugngan 
ang pagkamatinud-anon sa bag-ong bokasyon nga gihatag kanato sa 
Ginoo. 

 
Bisan kung ang pag-ampo dili mahimo, hugot nga pagsulti, usa ka 

bahin sa taming nga Kristiyano, bisan pa kini hinungdanon alang 
kanato sa pagpadayon sa pagkontak sa atong mahigugmaon nga 
Langitnong Amahan. Mao nga gihisgotan kini ni Pablo sa gilayon 
nga konteksto sa iyang paghulagway sa taming. (Efe. 6:18) “Ang pag
-ampo nagpabaga sa armadura sa mga Kristohanon,” misulat ang 
magbabalak, ug bisan “si Satanas nagakurog sa nakita niya ang 
labing huyang nga santos nga nagluhod.” ang gahum sa Diyos nga 
magamit alang sa mga bag-ong binuhat diha kang Cristo. 

 
ANG GIINGON SA DIYOS SA “TANANG MGA BUTANG” 

Sa tinuud ang “tanan nga mga butang” nga iya sa Dios, ug nga 
bililhon alang kanato ingon bag-ong mga binuhat, ug hinungdanon 
kaayo sa atong bag-ong bokasyon, usa ka maanindot nga ebidensya 
sa gugma sa Diyos. Sa Roma 5: 5 gihisgutan ni Pablo ang gugma sa 
Diyos nga “nagpaubos sa atong kasingkasing pinaagi sa Balaang 
Espiritu nga gihatag niya kanato.” 

 
Hinaut nga, pinaagi sa grasya ug tabang sa Ginoo, adlaw-adlaw 

nga paningkamut nga mahaw-as sa kaugalingon, aron kita mapuno 
ug makontrol sa iyang Espiritu. Nga napuno sa iyang Espiritu, 
maghimo kita adlaw-adlaw sa pagpauswag sa lainlaing mga bunga 
ug grasya sa Kristohanong kinaiya. (Gal. 5:22,23; II Ped. 1:5-7) 
Samtang nagdagan kita sa Espiritu ug ang bunga niini makapadayon 
kita sa atong espirituhanon nga bokasyon ingon bag-ong mga 
binuhat, masaligon sa pagtugot ug panalangin sa Ginoo.◼ 
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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 pag-
alagad; sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga 
mamahimong mga saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para 
mahimong mga hari ug mga pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; 
Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6 
 
NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN  
nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag 
ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang 
paghibalik sa tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinug-
tanon, sa mga kamot sa ilang Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia— 
sa diha nga ang tanan nga nagpakadautan pagalaglagon. ---Mga Buhat 3:19-
23; Isaias 35 

 


