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A ng Langitnong Amahan adunay hustisya isip pundasyon sa iyang 
trono. Sa ingon, ang pagmando sa balaod kanunay nga magamit 

kaniya sa hingpit nga kaangayan. Ang parehas nga tinuud, bisan pa, 
mao nga siya usa ka Dios sa kalooy. Kini gipasaligan tungod kay kung 
wala ang kaluoy sa Diyos, ang bisan unsang paglihis sa iyang 
intelihenteng mga nilalang batok sa iyang mga balaod moresulta sa 
mga sangputanan alang sa ilang kaugalingon. — Exod. 34: 6,7; Deut. 
32: 4; Sal. 89:14 
 
   Ang amahan sa tawhanong pamilya, si Adan, gilalang nga hingpit: 
“Gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingon nga dagway, sa 
dagway sa Dios gibuhat niya siya; lalaki ug babaye iyang gibuhat 
sila.” (Gen. 1:27) Samtang gibutang sa Diyos si Adan ug Eva sa usa ka 
matahum nga tanaman diin sila mapadayon sa kahingpitan sa 
kahangturan, ang Langitnong Amahan nag-andam usab usa ka pagsulay 
sa pagkamasinugtanon ni Adan pinaagi sa pagmando kaniya nga dili 
mokaon sa bunga gikan sa usa sa daghang mga kahoy. nga mitubo sa 
kini nga paraiso. Kung ang una nga magtiayon nagpabilin nga matinud-
anon ug masunuron sa mga panudlo sa Dios, ang pagtoo mao nga 
wala’y pagkamatay sa tawhanong pamilya, apan hinoon usa ka hingpit 
nga kaliwatan sa katawhan ang magpalambo ug magpadayon sa imahe 
ug dagway sa labing halangdon nga Langitnong Amahan . Dugang pa, 
ang mga kahimtang nga naglungtad sa dihang gilalang ang tawo 
magpadayon, ug ang hingpit nga kalipay, kalinaw, gugma ug kalipayan 
unta masinati sa tibuuk nga pamilya sa tawo uyon sa orihinal nga laraw 
sa Magbubuhat. — bersikulo 28-31 
 
ANG SILOT NAMUGNA 

Sa wala pa ang paglalang sa mga tawo, adunay mga anghel nga mga 
panon nga naglungtad nga gitan-aw ang pagbuklad sa plano sa Dios 
nga adunay intelihente nga mga tawo nga nagpuyo sa yuta— “Sa pag-

“Moabot ang imong gingharian. Matuman ang imong pagboot sa 
yuta, ingon man sa langit.” 

         —Mateo 6:10 
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awit nga ang mga bituon sa kabuntagon, ug ang tanan nga mga anak sa 
Diyos nagsinggit sa kalipay.” Kini usa ka bag-ong pagpakita sa 
pagkamaayo ug gahum sa Labing Makagagahum nga sa ingon 
nagpadako sa iyang dominyo, ug ang ingon nga pagkamanggiloy-on 
nangangkon sa ilang pagkamapasalamaton. 

 
Usa sa mga anghel nga “bituon sa kabuntagon” nga nag-awit sa labi 

ka mahimayaon nga pagdayeg sa Dios mao ang anghel nga si Lucifer. 
Gihubit siya sa mosunud nga paagi: “Giunsa ikaw nahulog gikan sa 
langit, O Lucifer, anak sa kabuntagon! … Kay ikaw miingon sa imong 
kasingkasing, Ako mosaka sa langit, igatuboy ko ang akong trono sa 
ibabaw sa mga bitoon sa Dios: Magalingkod usab ako sa bukid sa 
kapunongan, sa mga kilid sa amihanan: Ako mosaka sa itaas sa mga 
kahitas-an. sa mga panganod; Mahisama ako sa Labing 
Halangdon.” (Isa. 14:12-14) Karon, sa iyang pagkahulog sa kahimtang, 
siya gitawag nga si Satanas, ang kaaway sa Diyos ug ang tanan niyang 
matarong nga katuyoan. — Lucas 10:18 

 
Gipahibalo sa Dios si Adan kung unsa ang silot alang sa 

pagkamasinupakon, apan si Satanas, nga nagsulti pinaagi sa halas, 
giingnan ang inahan nga si Eva nga ang kamatayon dili resulta gikan 
sa pagsupak sa sugo sa Dios. Nga nalimbongan sa bakak sa yawa, si 
Eva mikaon sa gidili nga bunga ug gitugyan kini kang Adan, kinsa 
mikaon usab. (Gen. 3:1-6) Ang sangputanan sa pagkamasinupakon ni 
Adan mao ang kamatayon ug, sa tinuud, kini nga silot nagpadayon sa 
iyang mga anak nga sobra sa unom ka libo ka tuig. Sa tibuuk kalibutan, 
daghang bilyon ang nag-antos ug namatay nga sangputanan sa kini nga 
orihinal nga sala. — Roma. 5:12 

 
ULAHI NGA MGA KALAMBOAN 

Mga duha ka libo ka tuig human sa pagkahulog sa sala ug kamatayon 
sa tawo, ang Diyos misaad kang Abram, nga sa ulahi gitawag si 
Abraham: “Karon giingon sa Ginoo kang Abram: Pahilayo ka sa 
imong nasod, ug gikan sa imong kagikan, ug gikan sa imong amahan. 
balay, ngadto sa usa ka yuta nga ipakita ko kanimo: ug himoon ko 
ikaw nga usa ka dakung nasud, ug pagapanalanginan ko ikaw, ug 
pagapadakuon ang imong ngalan; ug ikaw mahimo nga usa ka 
panalangin: Ug pagapanalanginan ko ang mga magapanalangin 
kanimo, ug pagapanghimarauton ang nagapanghimaraut kanimo, ug 
diha kanimo panalanginan ang tanan nga mga kabanayan sa 
yuta.” (Gen. 12:1-3) Hinuon, atong gihinumduman nga ang saad sa 
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Diyos wala matuman sa panahon ni Abraham, apan gipamatud-an kini 
kang Isaac nga iyang anak ug dayon sa anak ni Isaac nga si Jacob. Sa 
iyang pagkamatay, ang mga kaanakan ni Jacob gisimbolo sa “napulog-
duha ka tribo sa Israel.” - Gen. 49:28-33 

 
Sa wala pa mamatay si Jacob, pinaagi sa usa ka talagsaon nga hugna 

sa mga kahimtang, ang tanan nga taga Israel nagpuyo sa yuta sa 
Ehipto. Sa ulahi, sila naulipon sa Paraon, ang magmamando sa Ehipto, 
nga grabeng nagsakit kanila. Pagkahuman, giluwas sila sa Dios gikan 
sa ilang mga pagdaugdaug pinaagi sa pagtuboy kang Moises, nga 
nahimong ilang pangulo. (Exodo Kapitulo 1-14) Pinaagi sa mga tagana 
sa Langitnong Amahan, ang lainlaing mga balaod ug mga ordinansa 
gihatag sa Israel alang sa ilang paggiya ug pagpanalipud ingon nga 
iyang pinili nga katawhan. Nahinumduman usab nato ang ilang 
kasinatian sa awaaw, diin sila naglatagaw sa mga kap-atan ka tuig, nga 
wala’y klaro nga ebidensya sa katumanan sa saad nga gihimo ni 
Abraham. Sa katapusan, ang mga Israelitas nga sa katapusan misulod 
sa Canaan, pagkahuman niini daghang mga maghuhukom gibangon sa 
Dios aron mandoan ang mga katawhan, ug aron matabangan ang 
pagluwas sa nasud gikan sa ilang mga madaugdaugon. 

 

 
DUGANG RESULTA SA PAGKAMASINUPAKON SA TAWO 

Ang nahisgutan nga mubo nga asoy sa mga kasinatian sa Israel sa 
daghang mga paagi naghulagway sa tanan nga pakigbisog sa katawhan 
sa mga sangputanan sa sala nga Adan, ug ang silot niini, kamatayon. 
Ang managsama nga pipila ka mga tawo sa tibuuk nga panahon 
nagpuyo sa mga hamili nga kinabuhi. Isip resulta sa sala, sa kanunay 
nga gipakita sa porma sa garbo ug kadalo, ang labi nga kadaghanan sa 
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mga tawo sa kalibutan nga wala makaila sa mga adunahan ug 
gamhanan. Sa karon nga panahon, sa pagdugang sa kinaadman ug ang 
pagtubo sa komunikasyon ug kasayuran, labi pa nga daghang mga 
indibidwal nga kaniadto na gipahimuslan ang nahibal-an ang mga 
wala’y pagkakapareho sa mga termino sa katigayonan ug pamatasan sa 
kinabuhi ug labi nga gipangayo ang ilang mga katungod, bisan kung 
tinuod o gihanduraw ra. 

 
Dugang pa, sa lainlaing mga botohan nga nakuha, daghang mga isyu 

nga nag-uyog karon nga mga pundasyon sa sosyal, relihiyon, politika 
ug pang-ekonomiya. Ang usa ka sampling niini naglakip sa: korapsyon 
sa gobyerno, pagkabangkaruta sa moral, kagubot sa pangkalibutang 
ekonomiya, kalihokan sa terorista, pagsulong sa pagkapribado pinaagi 
sa teknolohiya, ang pag-angkon sa nukleyar, kemikal ug biolohikal nga 
hinagiban, kapintasan, pagpatay, paghikog, relihiyoso ug pagdumot sa 
kaliwatan, pagkawalay puy-anan, kinatibuk-ang kakulang sa 
pagkamaayo ug pagtahud, mga isyu sa utlanan ug imigrasyon, pag-
abuso sa bata ug pagbaligya, usa ka pagkunhod sa pormal nga 
pagsamba sa relihiyon, polusyon sa kalikopan, ug pagkagutom. 
Dugang pa, padayon nga adunay kawalay kasiguruhan sa daghang mga 
bahin sa kalibutan, lakip ang mga nasud nga naglangkob sa Middle 
East, ingon man usab sa lainlaing mga lugar sa Asya, Africa, ug South 
America. 

 

 
IMPLIKASYON SA MGA SAKRIPISYO NI KRISTO DIHA SA 
KASULATAN 

Ang mga implikasyon sa sakripisyo ni Kristo mahimong ma-
sumaryo sa upat nga mga pahayag ug mga Kasulatan sa ubos: 
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1. Wala’y bisan kinsa sa tawo nga makakab-ot sa kinabuhing dayon 
sa wala pa mamatay si Jesus. Bisan pa, ang katuyoan ug grasya sa 
Diyos, si Paul nag-ingon, “gipadayag karon pinaagi sa pagpakita sa 
atong Manluluwas nga si Jesu-Cristo, nga nagwagtang sa kamatayon, 
ug nagdala sa kinabuhi ug pagka-imortal sa kahayag pinaagi sa 
ebanghelyo.” - II Tim. 1:9,10 

 
2. Ang kaluwasan dili maangkon gawas kang Kristo. “Mahibal-an 

mo tanan ug sa tanan nga mga tawo sa Israel, nga sa ngalan ni Jesus-
Jesus nga taga-Nazaret, nga imong gilansang sa krus, nga gibanhaw sa 
Dios gikan sa mga patay, pinaagi kaniya kini nga tawo nagbarug dinhi 
sa imong atubangan nga maayo. … Ni adunay kaluwasan sa bisan 
kinsa pa, kay walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag 
taliwala sa mga tawo, diin kita kinahanglan maluwas ”- Buhat 4:10,12 

 
3. Katuyoan sa Diyos nga hatagan ang matag tawo ug higayon nga 

makabenepisyo gikan sa kamatayon ni Jesus. “Kay kini maayo ug 
dalawaton sa panan-aw sa Dios nga atong Manluluwas; Kinsa ang 
gusto nga ang tanan nga mga tawo maluwas, ug moabut sa kasayuran 
sa kamatuoran. Kay adunay usa ka Dios, ug adunay usa ka 
tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus; 
Kinsa ang naghatag sa iyang kaugalingon nga lukat alang sa tanan, 
aron mapamatud-an sa gitakdang panahon ”- I Tim. 2:3-6 

 
4. Ang mga nangadto sa lubnganan pukawon sa umaabot nga 

panahon gikan sa pagkatulog sa kamatayon. “Ayaw kahibulong niini: 
kay ang takna moabut, diin ang tanan nga anaa sa mga lubnganan 
makadungog sa iyang tingog, ug manggawas; sila nga nakabuhat ug 
maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi; ug kadtong nagbuhat og 
sakit, hangtod sa pagkabanhaw sa paghukom.”- Juan 5:28,29 

 
Ang paghubad sa Juan 5:29 sa King James Version naghisgot sa 

“pagkabanhaw sa pagkahinukman sa silot.” Bisan pa, ang pulong nga 
Griyego nga krisis sa husto nagpasabut sa “paghukom” nga nagsunod 
sa usa ka pagsulay. Kung ang katuyoan sa pagpukaw sa mga 
makasasala gikan sa lubnganan mao ra ang pagkondena kanila pag-
usab, wala silay higayon nga makabenepisyo gikan sa kamatayon ni 
Kristo. Pagkadako nga kahulogan sa teksto, “Kay gihigugma sa Dios 
ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang 
bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag, apan adunay kinabuhi nga 
dayon.” - Juan 3:16 
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Duha ka libo ka tuig ang milabay usa ka langitnon nga mensahe 
gihatag nga nagpaabut nga katumanan: “Adunay sama nga nasud nga 
mga magbalantay nga nagpabilin sa uma, nga nagbantay sa ilang 
panon sa gabii. Ug, ania karon, ang usa ka manolonda sa Ginoo 
mikunsad kanila, ug ang himaya sa Ginoo misidlak sa libut nila: ug 
sila giabut ug dakung kahadlok. Ug ang anghel miingon kanila: Ayaw 
kahadlok; kay, ania karon, nagdala ako kaninyo ug maayong balita sa 
dakung kalipay, nga moabut sa tanan nga mga tawo. Kay kanimo 
natawo karon sa lungsod ni David ang usa ka Manluluwas, nga mao si 
Kristo nga Ginoo.”- Lucas 2:8-11 

 
Kini nga maayong balita alang sa tanan nga mga tawo sa una, karon 

ug sa umaabot nga mga henerasyon. Dili hingpit nga nahangpan ang 
importansya sa gitudlo sa Bibliya, ang pipila ka mga Kristohanon 
nagtuo nga ang usa kinahanglan mag-angkon sa kaluwasan sa wala pa 
ang kamatayon o mawala sa dayon ingon bahin sa mga daotan. Bisan 
pa, gipakita sa Kasulatan nga si Jesus dili lamang namatay ingon 
katagbawan alang sa mga sala sa mga nakadawat na kaniya ingon 
ilang Manluluwas, apan alang usab sa mga wala. Si Apostol Juan nag-
ingon nga “si Jesu-Cristo nga matarong ... ang pasalig alang sa atong 
mga kasal-anan: ug dili lamang alang sa ato ra, kondili usab sa mga 
sala sa tibuuk kalibutan.” - I Juan 2:1,2 

 
LANGITNONG  KALUWASAN 

Ang Bibliya nagtudlo sa usa ka langitnon nga ganti ang gitanyag sa 
matinud-anong mga Kristohanon niining panahona. Ang kahingpitan 
sa tawo gilaraw alang sa nahabilin nga mga tawo nga mogiya sa 
matarung nga mga kinabuhi sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. 
Atong susihon kining duha ka bahin sa kaluwasan. Ang mosunud nga 
Kasulatan naghisgot sa mga matinumanon nga sumusunod ni Kristo 
nga gisaaran sa usa ka langitnon nga ganti. 

 
“Dili kamo magtigum alang sa inyong kaugalingon mga bahandi 

dinhi sa yuta, diin ang tangkob ug taya nagdaot, ug diin ang mga 
kawatan moguba ug mangawat: Kondili magtigum kamo alang sa 
inyong kaugalingon mga bahandi sa langit, diin walay tangkob o taya 
dili moguba, ug diin ang mga kawatan dili molungkab ni mangawat.” 
“Tungod niini, mga igsoon nga balaan, mga umalambit sa langitnon 
nga pagtawag, hunahunaa ang Apostol ug Hataas nga Pari sa atong 
propesyon, si Cristo Jesus.” “Ngani ang magamadaugon pagatugutan 
ko nga magalingkod kauban kanako sa akong trono, ingon nga ako 
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usab ningdaug, ug milingkod uban sa akong Amahan sa iyang trono.” - 
Mat. 6:19,20; Heb. 3:1; Pinadayag 3:21 

 
Sa panahon sa iyang yutan-ong pangalagad, ang atong Ginoong 

Jesus, sa pagsunod sa kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan, 
nagpaubos sa iyang kaugalingon hangtod sa pagkamatay sa krus. 
Ingon sangputanan sa iyang kamatayon ug sa iyang sunod nga 
pagkabanhaw pinaagi sa gahum sa Dios, si Jesus naghatag higayon 
alang sa tanan nga mga tawo nga mabanhaw gikan sa kahimtang sa 
kamatayon nga nahinabo sa tanan nga mga tawo tungod sa orihinal 
nga sala ni Adan.  (Filipos 2:8,9; 1 Cor 15:21,22) Padayon pa, tinguha 
sa Diyos nga adunay klase sa mga indibiduwal nga maluwas taliwala 
sa katawhan nga mahimong bahin sa igelsia, o pangasaw-onon ni 
Kristo, nga mahimong kabahin ni Jesus sa pagpanalangin sa tanang 
pamilya sa yuta. — Heb. 12:22,23; Pinadayag 21:2,9; Gal. 3:16,28,29 

 
Kadtong mahimong mga disipulo ni Cristo gidapit sa pagsunod sa 

dalan sa matarung nga pagpuyo ug pagsakripisyo sa kaugalingon. Sa 
paghatag niini nga imbitasyon, mabasa nato, “Unya miingon si Jesus 
sa iyang mga tinon-an, Kung adunay tawo nga magsunod kanako, 
kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa 
iyang krus, ug sumunod kanako. Kay bisan kinsa nga magluwas sa 
iyang kinabuhi mawad-an kini: ug kinsa ang mawad-an sa iyang 
kinabuhi tungod kanako makakaplag kini.”- Mat. 16:24,25 

 
Ang higpit nga proseso sa paghalad sa kinabuhi sa usa ka tawo sa 

ingon nga sakripisyo makatabang sa pagpasabut ngano nga pila ang 
gipili gikan sa daghang gitawag. (Mat. 22:14) Adunay diyutay ra 
kaayo nga sila gitawag nga “gamay nga panon.” (Lucas 12:32) Kini 
nga mga santos makauban sa atong Ginoo, ang Kordero sa Dios, sa 
pagwagtang sa tanan nga pagkadili makatarunganon ug magtukod sa 
gingharian sa Dios. Sila ang “tinawag, ug gipili, ug matinud-anon” nga 
magtotoo. — Pin. 17:14 

 
Isip “kapitan” sa tanan nga mga matuud nga magtotoo, 

gipangunahan ni Jesus ang dalan sa langitnon nga kaluwasan alang sa 
iyang simbahan pinaagi sa pagpakita usa ka panig-ingnan sa 
pagsalikway sa kaugalingon ug paglahutay nga mga pagsulay bisan 
hangtod sa kamatayon. (Heb. 2:9,10) Ang dalan sa pagkadisipulo usa 
ka lisud sa karon nga panahon tungod kay kini nanginahanglan sa 
pagsunod sa mga lakang sa Agalon ug adunay kalabotan ang pag-antos 
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ug, usahay, paglutos. (Mat. 7:14; I Ped. 2:21; Juan 15:20) Gipasalig 
ang usa ka dako nga ganti sa tanan nga magpadayon nga matinud-anon 
sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos bisan pa sa bisan unsang pagsupak 
nga nadawat. Atong mabasa, “Kung mga anak, nan mga manununod; 
mga manununod sa Dios, ug mga kaubang manununod uban kang 
Kristo; kong ingon nga kita nagaantus uban kaniya, aron kita usab 
pagahimayaon sa tingub. Kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining 
panahona karon dili takus ikumpara sa himaya nga igapadayag 
kanato.”- Roma. 8: 17,18 

 
MALOLOY-ONG PROBISYON SA DIYOS 

Ang kaluoy sa Diyos gipakita diha pinaagi sa paghatag alang sa 
pagtubos sa simbahan. Isip mga miyembro sa nahulog nga kaliwatan 
sa tawo, natawo kita diha “sa sala” ug “naporma sa kadautan.” Ang 
Langitnong Amahan walay obligasyon sa paghimo sa bisan unsa alang 
sa katawhan, apan tungod sa iyang maloloy-on nga gugma ang 
gikinahanglan alang sa balaanong hustisya nakab-ot pinaagi sa 
maantosong kamatayon ni Jesus: “Dinhi mao ang gugma, dili kay kita 
nahigugma sadoyos kondili Siya nahigugma kanato, ug gipadala  ang 
iyang Anak nga mahimong mapasaylo alang sa atong mga sala.”- I 
Juan 4:10 

 
Ang paggamit niini nga kalooy nagsugod nga napamatud-an pinaagi 

sa pagbubo sa Pentekostal sa Balaang Espiritu ug ang paghatag sa 
milagrosong mga regalo sa mga apostoles. Sa kana nga 
makahuloganon nga adlaw, nakigsulti si Pedro sa kadaghanan: 
“Paghinulsol, ug pagpabunyag ang matag usa sa inyo sa ngalan ni Jesu
-Cristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug makadawat kamo sa 
hatag sa Balaang Espiritu. Kay ang saad alang kanimo, ug sa imong 
mga anak, ug sa tanan nga atua sa halayo, bisan ingon sa tawgon sa 
Ginoo nga atong Dios.” (Buhat 2:38,39) Ang kini nga kaayo nga 
tagana nagpadayon hangtod karon alang sa tanan nga naimbitahan nga 
mahimong bahin sa lawas ni Cristo ug makaapil sa pagpanalangin sa 
tawhanong pamilya sa panahon sa gingharian sa Diyos. 

 
Ingon usa ka pagkumpirma sa bag-ong relasyon uban ni Kristo, si 

Pablo misulat: “Nga kaniya usab kamo misalig, pagkahuman nga 
inyong nadungog ang pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo sa 
inyong kaluwasan: kang kinsa usab human kamo mituo, nabugkos 
kamo sa kana nga Balaang Espiritu sa saad.  (Efe. 1:13) Ang mga 
gipahinungod nga magtotoo karon nakadawat mga benepisyo sa niini 
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nga saad pinaagi sa pagbaton sa impluwensya ug gahum sa Balaang 
Espiritu sa Dios nga naglihok sa ilang mga kasingkasing ug hunahuna 
aron mapulihan ang mga buhat sa unod sa mga bunga sa espiritu. 
Samtang ang matag magtotoo matag adlaw naningkamot sa pag-
ugmad sa usa ka labi ka Kristuhanon nga kinaiya, siya mausab ug, 
kung matinud-anon, makapanunod sa dili maihap nga mga saad sa 
Diyos nga gitagana alang sa mga santos. — Roma. 12:1,2; Gal. 
5:22,23; 1 Pedro 1:3,4; II Pet. 1 2-8 

 
Sa laing paghisgot sa kalooy sa Diyos sa paghatag katubsanan alang 

sa simbahan, si Pablo nagsulat: “Gipalit kamo sa usa ka bili: busa 
himayaa ang Dios sa inyong lawas.” (I Cor. 6:20) Sa ingon, 
gipahinumdoman kita sa apostol nga samtang gibutang ni Cristo ang 
iyang kinabuhi ingon nga presyo sa pagpalit aron mabawi ang tibuuk 
nga tawhanong pamilya gikan sa sala ug kamatayon, hangtod nga ang 
presyo gipadapat ra sa simbahan. 

 
YUTAN-ONG KALUWASAN 

Kadaghanan sa mga saad nga may kalabutan sa kaugmaon sa tawo 
naglangkob sa usa ka yutan-ong kaluwasan. Gibuhat ang tawo dinhi sa 
yuta, ingon sa atong mabasa: “Mao kini ang giingon ni Jehova nga 
naglalang sa mga langit; Ang Diyos mismo ang nag-umol sa yuta ug 
naghimo niini; iyang gitukod kini, wala niya buhata kini nga kawang, 
gihimo niya kini aron pagapuy-an: ako mao si Jehova; ug wala nay 
lain.”  “Ang yuta gihatag niya sa mga anak sa mga tawo.” - Isa. 45:18; 
Sal. 115:16 

 
Ang tanan nga nawala tungod sa sala kinahanglan ipahiuli, ug 

adunay higayon nga gihatag sa tanan nga mga tawo alang sa 
kaluwasan dinhi sa yuta, nga gitugotan ang mga matarong nga mabuhi 
ug ang mga daotan malaglag ingon nga sangputanan sa buhat sa 
makataronganong gingharian sa  Dios. Ang Bibliya nag-ingon nga kini 
ang panguna nga katuyoan sa pagbalik ni Kristo ug ikaduha nga 
presensya. Gihisgutan ni Pedro ang panahon kung kanus-a ipadala sa 
Dios si Jesucristo, “Kinsa kinahanglan madawat sa langit hangtod sa 
mga panahon sa pagpasig-uli sa tanan nga mga butang, nga gisulti sa 
Dios pinaagi sa baba sa tanan niyang balaang mga propeta sukad pa sa 
sinugdan. Kay si Moises sa tinuud nag-ingon sa mga amahan: Usa ka 
manalagna nga pagapatindogon sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa 
inyong mga igsoon, sama kanako; kaniya makadungog kamo sa tanang 
mga butang bisan unsa ang iyang igasulti kaninyo. Ug mahinabo, nga 
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ang matag kalag, nga dili mamati sa manalagna, pagalaglagon gikan sa 
taliwala sa mga tawo.”- Buhat 3:20-23 

 
Kini sa panahon sa usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo ug sa 

iyang simbahan nga ang gitagna nga adlaw, o panahon, sa paghukom 
ipatuman. (Isa. 26: 9; Buhat 17:31) Niining panahona, gigapos si 
Satanas, “nga dili na niya limbongan ang mga nasud.” (Pin. 20:1-3) 
Kini usa ka maayong panahon alang sa katawhan tungod kay ang 
gisaad nga “bag-ong pakigsaad” mahinabo, ug ang tanan makaila sa 
Diyos ug sa iyang matarong nga mga balaod. (Jer. 31:31-34) Ang 
pagkahinukman nga nahulog kang Adan sa sinugdan ug gipasa sa 
tanan niyang kaliwatan pagabayawon tungod sa sakripisyo ni Kristo. 
Kadto lamang, human makadawat sa hingpit nga kahibalo sa mga 
balaod sa Diyos tinuyong nagpili sa pagsupak kaniya, ang 
pagalaglagon. — Jer. 31 29,30;  Buhat 3:22,23 

 
Sa pagkakaron, adunay daghang mga kadaut nga nagsakit sa 

katawhan nga gisaad sa Diyos nga wagtangon. Kini pagasundan sa pag
-usab sa mga tawo ngadto Ginoo alang sa mga panalangin. . Ang 
labing hinungdanon nga katuyoan sa Dios alang sa katawhan mao nga 
sila magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. 

 
Pagkaanindot kini kung ang Bag-ong Jerusalem - ang simbahan sa 

langitnon nga himaya sa pagkaulo ni Kristo — panalanginan ang 
tawhanon nga pamilya ingon nga galamiton sa Dios sa pagwagtang sa 
tanan nga kasubo, pagkadautan ug kamatayon. “Ug nakita ko ang usa 
ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta: kay ang nahauna nga langit 
ug ang una nga yuta nangagi; ug wala nay dagat. Ug ako si Juan 
nakakita sa balaang lungsod, bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa 
Dios gikan sa langit, naandam ingon usa ka pangasaw-onon nga 
gidayandayanan alang sa iyang bana. Ug nadungog ko ang usa ka 
dakung tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Tan-awa, ang 
tabernakulo sa Dios nag-uban sa mga tawo, ug siya magpuyo uban 
kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios mismo 
magauban kanila, ug mahimo nga ilang Dios. Ug pagapahiran sa Dios 
ang tanan nga mga luha gikan sa ilang mga mata; ug wala na unyay 
kamatayon, ni kasubo, ni paghilak, ni may kasakit pa: kay ang unang 
mga butang nangagi na. ” (Pinadayag 21:1-4) Kini nga mahimayaon 
nga katumanan ang magpamatuod sa labi ka halangdon nga 
pagkahalangdon sa katapusan nga laraw sa Langitnong Amahan alang 
sa katawhan.◼ 
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P agkatapos sa iyang bautismo sa 
katloan ka tuig ang edad, si 

Jesus gigiyahan sa Balaang Espiritu 
sa Dios sa disyerto diin siya 
nagpuasa ug gisusi ang mga 
kasulatan ug mga panagna sa Daang 
Tugon aron matino ang kabubut-on 
sa Amahan alang sa iyang 
kaugalingon. Sa wala madugay 
nahibal-an niya nga siya ang labi ka 
labi nga Kordero sa Paskuwa alang 
sa kalibutan sa katawhan, ug ang 
iyang kinabuhi sa yuta maglakip sa 
pagdagmal, pag-antos, ug sa 
katapusan magdala ngadto sa iyang 
kamatayon. — Juan 1:29; Heb. 2:9 

 
   Si Jesus “didto sa kamingawan sulod sa kap-atan ka adlaw, nga 
gitintal ni Satanas.” (Marcos 1:12,13) Dinhi adunay lain nga 
pamatuod nga ang Dios ug si Jesus mga bulag nga mga binuhat, 
tungod kay ang Bibliya tin-aw nga giingon nga ang Diyos dili 
matintal. (Santiago 1:13,14) Ang mga pagtintal nga gitugot ni 
Satanas nga ihatag sa atubangan ni Jesus gikan sa lainlaing mga 
baroganan. Bisan pa, silang tanan adunay parehas nga katuyoan, nga 
hinungdan nga buhaton ni Jesus ang buhat sa iyang Amahan sa mga 
paagi nga supak sa kabubut-on sa iyang Amahan. Ang sama nga 
pagsulay moabut sa tanan nga mga sumusunod sa Ginoo. 
 

Ang una nga pagtintal mao, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, isulti 
nga kining mga bato mahimong tinapay.” (Mat. 4:3) Ang paghaylo 
mao nga si Jesus, nga gigutom, kinahanglan mogamit sa gahum sa 
Balaang Espiritu aron sa paghatag sa iyang kaugalingon sa pagkaon. 
Kini, bisan pa, mahimong usa ka sayop nga paggamit sa gahum nga 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA    
Leksyon Para sa Pebrero 2 2020 

Pagkamasulundon diha  
sa Tentasyon 

Yabeng Bersikulo:  

“Kaniya mitubag si Jesus 
nga nag-ingon, "Pahawa ka, 
Satanas! kay nahisulat kini 
nga nagaingon, `Maoy 
simbaha ang Ginoo nga 
imong Dios, ug siya lamang 
ang alagara.”  

—Mateo 4:10 

Piniling Kasulatan: 

Mateo 4:1-11 
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gihatag sa Dios kaniya. Isip mga sumusunod sa Ginoo, mahimo kita, 
usahay, adunay susamang mga pagtintal sama sa paghangyo sa Diyos 
nga mangilabot sa atong kinabuhi alang sa atong kaugalingon nga 
unod o kaayohan, o paglikay sa kasakit ug pag-antos. 

 
Si Jesus mitubag, “Nahisulat na: Ang tawo dili mabuhi ra sa 

tinapay, kondili sa matag pulong nga gikan sa baba sa 
Dios.” (Bersikulo 4) Ang atong kinabuhi wala tanan nag depende kon 
unsa atong gikaon, kondili ang pakmasulundon sa pulong sa Diyos. 
“Sa tanang butang ang Diyos nagalihok alang sa kaayohan niadtong 
nahigugma kaniya, nga gitawag sumala sa iyang katuyoan.” - Roma. 
8:28 

 
Ang ikaduha nga pagtintal ni Satanas mao ang paghunahuna sa 

pagdala kang Jesus sa taas sa Templo, nga nag-ingon, “Kung ikaw 
ang Anak sa Dios, ihulog ang imong kaugalingon.” Sayop nga 
gipadapat ni Satanas ang usa ka Kasulatan, nga nag-ingon, “Nahisulat 
na: Sugoon niya ang iyang mga anghel bahin kanimo.” Si Jesus 
mitubag, “Nahisulat usab: Ayaw pagsulaya ang Ginoo nga imong 
Diyos.” (Mateo 4:5-7) Pagka importante gayud sa pagpangita sa 
hustong pagsabot sa Kasulatan, ang pag tan-aw sa laing mga 
bersikulosa Bibliya ug siguradohon nga ang husto nga pagsabot niini 
nahiuyon sa ubang Pulong sa diyos, sa iyang kinaiya ug mga 
baruganan. Tingali, usahay, adunay susama nga mga pagtintal aron 
ipakita o mapamatud-an nga kita mga anak sa Dios pinaagi sa 
paghimo sa pipila nga mga hinungdan nga mga buhat nga makita sa 
uban. Bisan pa, ang buluhaton nga gihatag sa Diyos kanato mao ang 
“mausab pinaagi sa pagbag-o” sa atong hunahuna. — Roma. 12:1,2 

 
Ang ikatulong pagsulay ni Satanas mao ang pagpakita kang Jesus 

nga “tanan nga mga gingharian sa kalibutan,” nga nag-ingon, “Tanan 
kini ihatag ko kanimo ... kung ikaw moluhod ug magsimba 
kanako.” (Mat. 4:8,9) Nahibal-an ni Jesus nga ang kamandoan sa yuta 
mahimong maabut pinaagi sa pagsunod sa kabubut-on sa Diyos. 
Gihatag sa atong Yabeng Bersikulo ang iyang dali ug tin-aw nga 
tubag. Ang mga sumusunod sa Ginoo mahimo usab nga makasinati 
niini nga tintasyon, mangita alang sa mas dali nga paagi, nga wala’y 
sakripisyo o pagsalikway sa kaugalingon. Bisan pa, ang dalan sa 
Diyos, ang pig-ot nga dalan, mao ra ang dalan nga padulong sa 
himaya. — Lucas 9:23; Rom. 2:7; II Tim 2:11,12◼ 
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A ng bahin sa  sermon ni Jesus sa bukid 
adunay mga leksyon bahin sa husto 

nga paghatag ug pag-ampo. Gipasiugda sa 
Magtutudlo ang kahinungdanon sa 
pagbaton sa husto nga motibo, nga mao 
ang pagtinguha nga mapahimut-an ang 
Dios ug dili magtinguha nga dayegon sa 
uban. 
 
   Sa atong Yabeng Bersikulo, 
gipahimangnoan ni Jesus ang iyang mga 
tinon-an nga dili mohimo sa “mga buhat 
sa pagkamatarong” - mga kamandoan sa 
King James Bersyon — nga aron makita 
ug madayeg sa uban. “Ayaw kini ibalita sa 
mga trompeta, sama sa gibuhat sa mga 
salingkapaw sa mga sinagoga ug sa 
kadalanan, aron tahuron sa mga 
tawo.” (bersikulo 2) Ang “Mga Buhat sa 

pagkamatarung” mahimong maglakip sa paghatag sa atong oras, 
talento, o pinansyal nga paagi alang sa lainlaing mga hinungdan. Ang 
ingon nga mga kapanguhaan mahimo nga ihatag nato  sa mga 
nanginahanglan, sa mga kaigsoonan sa kinatibuk-an, o sa buhat sa 
pagpakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo. 
 

Ang pulong nga “salingkapaw” sa orihinal nga sinultian nga Griego 
nagtumong sa mga aktor sa teatro nga nagsul-ob og maskara. Ang 
ingon nga mga aktor yano nga nagdula usa ka “tahas,” ug wala ipakita 
ang ilang tinuod nga kaugalingon. Niini nga okasyon, gipasidan-an ni 
Jesus ang batok sa pagpakaaron-ingnon nga balaan pinaagi sa 
pagbuhat sa mga buhat nga buotan nga makita sa uban ug sa ingon 
makuha ang ilang pag-uyon. Ang Diyos makabasa sa kasingkasing ug 
dili magpanalangin sa paghatag og limos o uban pang maayong mga 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Pebrero 9.2020 

 

Tukma nga Paghatag sa Limos 
ug Pag-ampo 

Yabeng Bersikulo: 

“Kinahanglan 
magmatngon kamo nga 
ang inyong maayong 
buhat dili ninyo himoon 
sa atubangan sa mga 
tawo aron lamang sa 
pagpasundayag niini 
ngadto kanila, kay sa 
ingon niana wala kamoy 
balus gikan sa inyong 
Amahan nga anaa sa 
langit.”   

—Mateo 6:1 

 Piniling Kasulatan: 

Mateo 6:1-8  
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buhat gawas kung sila naghimo niini uban sa pagkasinsero ug 
debosyon kaniya. (Jer. 17:10; Efe. 6:6-8) Gipabilhan sa atong 
Langitnong Amahan ang paghatag, dili uyon sa kantidad nga gihatag, 
apan uyon sa espiritu nga nag-aghat sa paghatag. — Lucas 21 1-4 

 
Ang mga hipokrito madasig nga magpukaw  sa atensyon sa ilang 

kaugalingon kung maghatag oras, talento, o kuwarta, ug sagad isama 
kung pila ang ilang gihatag niini nga mga butang. Gisaway ni Jesus 
ang ingon nga pamatasan, nga nag-ingon, “Adunay ilang ganti,” nga 
nagpasabut nga bisan unsa ang yutan-on nga reputasyon nga ilang 
nakuha sa dagway sa pagdayeg sa tawo, dili kini makahatag kaayohan 
sa dayon gikan sa panan-aw sa Diyos. Kung ang atong paghatag 
gihimo sa tago, paglikay nga makuha kini nga pagtagad, nan ang 
atong kadasig magpabilin nga putli. Giawhag ni Pablo, “Bisan unsa 
ang imong buhaton, buhata kini sa bug-os mong kasingkasing, ingon 
nga nagtrabaho alang sa Ginoo, dili alang sa mga tawo.” - Col. 3:23 

 
Unya gipasiugda ni Jesus ang kahinungdanon sa pagkasinsero sa pag

-ampo, nga nag-ingon, “Kung ikaw mag-ampo, dili ka mahisama sa 
mga salingkapaw, kay gusto nila mag-ampo nga magtindog sa mga 
sinagoga ug sa mga eskina sa kadalanan aron makita sa mga tawo.” 
“Kung mag-ampo ka, pagsulod sa imong kuwarto, takpi ang pultahan 
ug pag-ampo sa imong Amahan, nga dili makita.” (Mat. 6:5,6) Ang 
personal nga mga pag-ampo ni Jesus sa iyang Langitnong Amahan 
wala ihatag sa publiko, apan sa kasagaran kanunay sa tago.(Mate 
14:23; 26:36; Lucas 6:12) Ingon man usab ang atong personal nga pag
-ampo dili angayan buhaton sa publiko aron dayegon sa atong pag 
debosyon sa Diyos. Hinuon, ang ingon nga mga pag-ampo 
kinahanglan himuon sa pribado nga komunikasyon sa Amahan. 

 
Si Jesus midugang, “Kung ikaw mag-ampo, ayaw pagpadayon sa 

pagpamulong sama sa mga pagano, kay naghunahuna sila nga 
madungog sila tungod sa ilang daghang mga pulong.” (Mat. 6:7) Ang 
atong mga pag-ampo kinahanglan ipadayon gikan sa atong 
kasingkasing ug uban ang aktibo nga panghunahuna, dili usa ka 
mekanikal nga pagsulti sa parehas nga mga pulong. Pinaagi sa 
pagsunod sa panig-ingnan ug mga pagtulon-an sa Agalon, mahimo 
kitang makahatag sa uban ug mag-ampo sa hustong paagi.◼ 
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A ng laing mahinungdanong leksyon 

nga gihatag sa Magtutudlo sa iyang 

sermon sa bukid mao ang usa ka 

sulondan nga pag-ampo. Ang ekspresyon 

sa atong Yabeng Bersikulo, “subay 

niining paagiha,” sa orihinal nga Griego 

nagpasabut nga “sa niini nga paagi,” ug 

sa ubang dapit sa Bag-ong Tugon 

gihubad nga “sa ingon.” (Lucas 14:33; 15:7,10) Busa, wala gisulti ni 

Jesus ang eksaktong mga pulong nga kinahanglan natong isulti matag 

higayon nga kita mag-ampo, kondili gihatagan kita niya sa usa ka 

pananglitan kung kon unsaon nato pag han-ay ang atong mga pag-

ampo. Atong ma notisyahan ang kadali, kayano, direkta, ug kahusay. 

Ang panig-ingnan nga pag-ampo ni Jesus nagpakita nga ang punoan 

nga katuyoan sa atong mga pag-ampo kinahanglan mao ang paghimaya 

sa Dios ug ipahayag ang atong tinguha alang sa katumanan sa iyang 

plano ug katuyoan. 
 

   Ang pananglitang pag-ampo ni Jesus nagsugod, “Amahan namo nga 

naa sa langit, dalaygon ang imong ngalan.” Sa wala pa kini nga 

panahon wala’y Israel nga nag-ampo nga gigamit ang ekspresyong 

“Amahan Namo.” Hinuon gigamit nila ang mga pulong nga “Ginoo” o 

Ginoong Diyos sa Israel,” tungod kay sila usa ka balay sa mga 

sulugoon. Ang panig-ingnan nga pag-ampo nga gihatag ni Jesus 

nagpasalig sa iyang mga tinun-an nga bisan sila mga Hudiyo, mailhan 

sa Dios kadtong hingpit nga gipahinungod ngadto kaniya sa panahon 

sa Ebanghelyo ingon nga mga anak, dili ingon mga sulugoon. (Gal. 4:1

-7; Heb. 3:5,6; I Juan 3:1,2) Ang mga pulong nga “Atong Amahan” 

nagpasabut nga usa ka pag-ila nga adunay ubang mga anak nga lalaki 

nga gisagop usab sa pamilya sa Diyos. (Roma 8:14-17) Ang “balaanon 

nga imong ngalan” nagpahayag pagtahud, pagdayeg, ug pagpabili sa 

kaayo ug pagkahalangdon sa Dios, nga kinahanglan mahimong bahin 

sa atong mga pag-ampo. 

Yabeng Bersikulo:  

“Busa pag-ampo kamo sa 
ingon niini nga paagi.” 

—Mateo 6:9 

Piniling Kasulatan: 

Mateo 6:9-15 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
Leksyon Para sa Pebrero 16 2019 

Ang Modelo Para sa Pag-ampo 
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Sunod nga giingon ni Jesus, “Moabot ang imong gingharian.” (Mat. 
6:10) Tungod niini, kinahanglan ipahayag sa atong mga pag-ampo ang 
atong tim-os nga pagpaabut ug pagtinguha alang sa gingharian sa Dios 
sa dili madugay matukod sa kalibutan, nga natuman ang tanan nga mga 
saad nga gihatag sa Dios alang sa panalangin ug pagpahiuli sa 
katawhan. — Isa. 35:1-10; Si Jer. 31:34; Hab. 2:14 

 
Ang mosunud nga mga pulong, “Matuman ang imong pagboot dinhi 

sa yuta, ingon man sa langit,” nagpaila sa atong mga pag-ampo 
kinahanglan ipahayag ang padayon nga tinguha nga mahibal-an ug 
sundon ang kabubut-on sa Dios sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang 
“dinhi sa yuta” ug “sa langit” naghatag gibug-aton sa atong 
pagpangandoy nga buhaton sa Dios, o matuman, bahin sa langitnon ug 
yutan-on nga mga yugto sa gingharian sa Dios. 

 
 “Ihatag kanamo karong adlawa ang among kalan-on sa matag 

adlaw.” (Mat. 6:11) Ang “adlaw-adlaw nga tinapay” nagpahinumdom 
kanato sa tagana sa Dios alang sa nasud sa Israel – “tinapay gikan sa 
langit” - nga nagsustenir sa kamingawan sulod sa kap-atan ka tuig. . 
Kini ang “tinuud nga tinapay nga gikan sa langit” –si Cristo Jesus ug 
ang mga leksyon nga iyang gipahayag. — Juan 6:32-58 

 
“Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang 

mga nakasala kanamo.” (Mat. 6:12) Sa pag-ampo kinahanglan natong 
ilhon ang atong mga kasal-anan ug mga kakulangan, mangayo pasaylo 
pinaagi sa merito sa atong Manluluwas. Pinaagi sa pagbuhat niini, kini 
makatabang kanato nga magmabination, maluluy-on, ug mapasayloon 
sa uban. — Efe. 4:32 

 
 “Ayaw kami itugyan  ngadto sa tentasyon, apan luwasa kami gikan 

sa dautan.” (Mat. 6:13) Ang pulong nga “tentasyon” nagpasabut nga 
“usa ka pamatuod.” Giingon ni Pablo nga ang mga sumusunod sa 
Ginoo adunay mga tintasyon ug pagsulay aron mapamatud-an ang 
atong pagtuo. Kini, giingon sa apostol, “ingon sa komon sa tawo: apan 
ang Dios kasaligan, nga dili motugot nga masulayan ka labaw sa 
imong maarangan; apan uban sa pagtintal usab maghimo usa ka paagi 
aron makaikyas, aron kamo makaantus ” (I Cor. 10:13; II Ped. 2:9) 
Samtang nidulo kita sa Dios sa atong mga pangamuyo, padayon nato 
nga masabot ang iyang mahigugmaon nga pag-atinan sa tanan nga 
butang sa atong kabuhi.◼ 
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D iha sa ebanghelyo nga  gisulat ni 
Lucas, sa pagsunod sa mga panudlo 

ni Jesus kung unsaon pag-ampo, natala ang 
usa ka dugang nga leksyon bahin sa pag-
ampo. Si Jesus naghatag usa ka ilustrasyon 
bahin sa usa ka tawo nga, sa sinugdan, 
nagdumili sa paghatag sa gihangyo sa usa 
ka higala. Bisan pa, tungod sa pagpadayon 
sa iyang higala sa pag-petisyon, ang lalaki 
sa katapusan misugot sa hangyo sa iyang 
higala. — Lucas 11:5-8 
    
Sa sulod niining konteksto natala ang mga 

pulong sa atong Yabeng Bersikulo. Ug nagpadayon si Jesus, nga labi 
ka positibo nga nag-ingon, “Ang matag usa nga mangayo makadawat; 
ug siya nga nangita makakaplag; ug kaniya nga nanuktok kini 
pagabuksan ” (bersikulo 10) Ang usa ka hinungdanon nga leksyon mao 
nga ang atong Langitnong Amahan nalipay sa tinuud ug makanunayon 
nga mga pag-ampo. 
 

 “Pangayo, ug kini igahatag kanimo.” Ang pagpangayo nagpasabut 
sa pagtinguha o pagpangandoy. Kung mangayo kita o nagtinguha sa 
usa ka butang sa Dios, “sumala sa iyang kabubut-on, siya 
gapatalinghog kanato. Ug kung nahibal-an nato nga ginapamatian niya 
kita, bisan unsa ang atong gipangayo, nahibal-an nato nga kita adunay 
mga hangyo nga atong gihangyo kaniya. " (I Juan 5:14,15) Bisan pa, 
kinahanglan usab kita “mangayo uban ang hugot nga pagtuo, nga wala 
magduha-duha.” (Santiago 1:5,6) Pinaagi sa pagpangutana nga uyon 
niini, kanunay kita makadawat usa ka tubag nga nahiuyon sa kabubut-
on sa Dios. Ang iyang tubag sa atong mga pag-ampo mahimong oo, 
dili, o mahimo nga iyang kabubut-on nga kita maghulat kaniya aron 
mahibal-an ang usa ka hinungdanon nga leksyon nga espirituhanon. 

 
Sunod si Jesus miingon, “Pangita, ug kamo makakaplag.” Isip Bag-

ong mga Linalang diha kang Cristo, kinahanglan naton nga “pangitaon 

Yabeng Bersikulo:  

“Ug ingnon ko kamo, 
Pangayo, ug kamo 
pagahatagan; pangita, 
ug kamo makakaplag; 
pagtuktok, ug kamo 
pagaablihan.” 

—Lucas 11:9 

Piniling Kasulatan: 

Lucas 11:5-13 

SENEMANANG PAGTOLUN-AN SA BIBLIYA   
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Pangayo, Pangitaa, ug Panuktok 
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ang mga butang nga anaa sa itaas.” (Juan 5:30; 8:50) Kung kita 
masinugtanon nga mga sumusunod sa Agalon, buhaton usab nato kini. 
Sa sulat ni Propeta Jeremias nga gipadala ngadto sa mga Israelita nga 
gidala nga bihag sa Babilonya, iyang gitala ang mga pulong nga gisugo 
sa Dios kaniya sa pagsulat, bahin sa pagpangita sa Ginoo: “Ug kamo 
mangita kanako, ug makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita 
kanako uban ang inyong bug-os nga kasingkasing.” (Jer. 29:13) Usa sa 
mga panguna nga paagi sa “pagpangita” ug “makita” ang Ginoo mao 
ang pinaagi sa pag-ampo. Hinuon, ang madawat nga pag-ampo sa 
atong Langitnong Amahan kinahanglan nga adunay husto nga kinaiya 
sa kasingkasing, ug kinahanglan nga ihatag ang tanan natong 
kasingkasing ngadto kaniya. 

 
Gisulti dayon ni Jesus nga sa pag-ampo kinahanglan kita 

“manuktok,” o magpadayon nga magpangutana, ug “kini pagabuksan 
nganha kanimo.” Ang usa ka susama nga leksyon bahin sa 
pagkamakanunayon nakit-an sa usa ka literal nga kahulugan gikan sa 
mga panghitabo nga nahitabo pagkahuman sa milagrosong 
pagpagawas ni Pedro gikan sa bilanggoan. (Buhat 12:6-17) Si Pedro 
miadto sa balay ni Maria, ang inahan ni Juan Marcos, ug “nanuktok sa 
pultahan sa ganghaan.” Ang usa ka alagad nga ginganlag Roda 
nakadungog sa iyang tingog ug midagan pagbalik sa pagsulti sa uban 
sa balay nga kini si Pedro, apan sa sinugdan, wala sila motoo kaniya. 
Bisan pa, tungod kay “si Pedro nagpadayon sa pagpanuktok,” gibuksan 
nila ang pultahan ug nakita siya. Sa susama, kung magpadayon kita sa 
pag-ampo, gisaad nga ang Langitnong Amahan magbukas sa “mga 
bintana sa langit” ug ibubo kanato ang daghang espirituhanon nga mga 
panalangin. — Mal. 3:10 

 
Gitapos ni Jesus kini nga leksyon bahin sa pag-ampo pinaagi sa 

paghimo sa pagtandi sa dili hingpit nga yutan-ong mga ginikanan ug 
ang ilang tinguha sa paghatag maayong mga butang sa ilang mga anak. 
Giingon niya, “Unsa pa kaha ang igahatag sa imong langitnon nga 
Amahan sa Balaang Espiritu sa mga nagapangayo kaniya?” (Lucas 
11:11-13) Dinhi gipakita ni Jesus nga nalipay ang Dios nga gihatag 
ang iyang Balaang Espiritu ngari kanato kung padayon nga ginapangita 
nato kini sa atong bug-os nga kasingkasing diha sa pag-ampo, ug 
maninguha nga makugihon nga magtuon ug ipadapat ang Pulong sa 
Dios sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.◼ 
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G ipasabot ni Pablo nga ang pagtoo mao ang “sangkap,” o 
pundasyon, sa mga butang nga gipaabut, ug ang “ebidensya” sa 

mga butang nga wala makita. (Heb. 11: ) Kung kita adunay mga butang 
nga gilauman, ug makita ang mga butang nga dili makita, dili kita 
magkinahanglag pagtuo. Napalibutan kita sa mga kahimtang ug 
kahimtang nga gilimitahan ang atong abilidad sa “pagtan-aw” pinaagi 
sa panan-aw sa tawo ug pagsabut. Busa, kinahanglan nato ang pagtuo, 
nga molihok pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu sa Dios, aron makita 
ang mga mahimayaong butang nga gisaad. 
 
   Ang pagpahimuot sa Diyos, uyon sa atong pangbukas nga teksto, 
naglangkob dili lamang sa pagsalig kaniya, apan usab adunay bug-os 
nga pagtuo ug pagsalig sa iyang mga saad. Ang mao nga hugot nga 
pagtuo nagtugot kanato sa pagpabili kaniya nga labi ka daghan ingon 
atong mahigugmaon nga Langitnong Amahan. Kung gipahayag nato sa 
pag-ampo ang atong sinserong mga tinguha sa Diyos, ug gihangyo nga 
buhaton ang iyang kabubut-on sa tanan nato nga mga kasinatian, ang 
mosunod nga saad mahimong maangkon: “Ang tanan nga mga butang 
nga imong giampo, ug gitinguha, tuohi nga imong madawat, ug ikaw 
makabaton kanila.” (Marcos 11:24) Kadtong mga butang nga gisaad sa 
Kasulatan nahibal-an sa Dios nga hatagan kita kung maningkamot kita 
adlaw-adlaw nga magtuman, magserbisyo ug makugihon nga mangita 
kaniya. 
 

Ang atong Langitnong Amahan nagahatag kanato sa tanan nga 
kinahanglan nato nga magtubo sa espirituhanon nga pagkahamtong. 
Nahinumdoman naton ang mga Kasulatan nga nagsulti, sa simbolikong 
sinultian, sa “tubig” sa Pulong sa Dios nga naglimpyo kanato, ug ang 
“karne sa gitakdang panahon” ug “labing kaayo nga trigo” nga 
gipakaon kanato. (Efe. 5:26; Mat. 24:45; Sal. 147:14) Sa tinuud, 
gihatagan kita sa Dios sa daghang mga butang, apan adunay kaakohan 

“Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot 
kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios kinahanglan 
magatoo sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalus ra sa mga 
magapangita kaniya”      —Hebreo 11:6 
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kita. Si Jesus miingon, “Alang kang bisan kinsa nga gihatagan, daghan 
kaniya ang kinahanglanon.” (Lucas 12:48) Matag adlaw kita 
magpadapat sa paggamit sa mga butang nga gitudlo kanato sa Balaang 
Pulong sa Diyos, aron kita “motubo sa grasya, ug sa kahibalo sa atong 
Ginoo ug Manluluwas nga si Jesucristo.” (II Ped. 3:18) Dili kini usa ka 
sayon nga buluhaton, ingon nga gisultihan kita: “Mapig-ot ang dalan 
nga nagapadulong sa kinabuhi, ug pila ra ang makakaplag niini.” - Mat. 
7:14 

 
PAGPADAPAT SA ATONG PAGTOO 

Bisan kung nakasulod kita sa usa ka “pig-ot” nga paagi diin “pipila” 
ang nakiakita, kini ang paagi diin makasulod kita, pinaagi ni Jesus nga 
atong Manunubos, sa presensya sa Dios alang sa panabang sa 
pagpadapat sa atong pagtuo. Unsa ka bulahan ang mga pulong: “Busa, 
mga kaigsoonan, kaisug sa pagsulod sa labing balaan pinaagi sa dugo ni 
Jesus, Pinaagi sa usa ka bag-o ug buhi nga paagi, nga iyang gibalaan 
alang kanato, pinaagi sa tabil, sa ato pa, iyang unod; Ug adunay usa ka 
halangdon nga pari ibabaw sa balay sa Dios; Duol kita uban ang usa ka 
tinuud nga kasingkasing sa hingpit nga kasiguroan sa pagtoo, nga 
gisablig ang atong mga kasingkasing gikan sa usa ka daotang 
konsensya, ug ang atong mga lawas nahugasan sa putli nga tubig. 
Huptan naton nga malig-on ang propesyon sa atong pagtuo nga walau 
paghunong; (kay siya matinud-anon sa saad). ”- Heb. 10:19-23 

 
Pinaagi sa sakripisyo ni Jesus, naghimo ang Diyos nga tagana diin kita 

maisip nga matarong, matarong ug putli sa iyang panan-aw, ug sa ingon 
mapadapat ang atong pagtuo sa hustong paagi, ug pagbuhat mga buhat 
nga dalawaton kaniya. Sa dihang nakigsulti sa mga Judio nga nakabig, 
gisulti ni Pablo nga pinaagi ni Jesus “tanan nga motuo gipakamatarung 
gikan sa tanan nga mga butang, nga gikan niini dili ka mapakamatarung 
sa balaod ni Moises.” - Buhat 13:39 

 
Tungod kay gipakamatarung pinaagi sa dugo ni Jesus ug sa ingon 

mosulod sa pig-ot nga agianan nga giablihan niya alang kanato nga 
kinahanglan, ingon nga iyang mga disipulo, magsugod kita pagsunod sa 
panig-ingnan sa Agalon sa paggamit sa hugot nga pagtuo. Ang usa ka 
hinungdanon nga aspeto niini adunay kalabutan sa adlaw-adlaw nga 
mga pagsulay ug mga pagsulay nga gitugotan sa Diyos nga pamatud-an 
usab kita, ingon man usab pagpalambo kanato ingon usa ka bahin sa 
“maluluy-on ug matinud-anon” nga pagkapari nga makapanalangin sa 
kalibutan sa katawhan sa umaabot nga gingharian. (Heb. 2:17,18; Pin. 
20:6) Mahitungod niini nga mga kasinatian, si Pablo nag-ingon, 
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“Wala’y pagsulay nga mihampak kanimo gawas sa iya sa tawo; ug ang 
Dios kasaligan, nga dili motugot kanimo nga masulayan lapas sa imong 
kaarang; apan sa husgado, magdumala usab sa isyu, aron makalahutay 
ka.”- I Cor. 10:13 

 
Agi og dugang sa lainlaing mga pagsulay ug pagsulay nga moabut 

kanato, ang pagpadapat sa atong pagtuo naglangkob sa daghang uban 
pang mga butang. Matag adlaw kinahanglan natong susihon ang atong 
kasingkasing ug sundon ang mga pamaagi sa Dios; kinahanglan nga kita 
”maglakaw nga mabinanatayon” ug gamiton ang atong oras nga 
maalamon; kinahanglan kita mahimong “magbubuhat” sa Pulong sa 
Dios, ug dili lamang mga tigpamati. (Panultihon 4:23; 23:26; Efe. 
5:15,16; Santiago 1:22) Sa iyang sulat sa mga kaigsoonan sa Filipos, 
gipaila ni Apostol Pablo ang daghang mga pamaagi diin kita mas 
makatabang sa pagpadapat sa atong pagtuo. - pagkalipay sa kaputli sa 
katuyoan; paglikay sa pagtagbaw sa kaugalingon; kalimtan ang mga 
tinguha sa kagahapon; pagpadayon sa unahan ngadto sa atong 
espirituhanon nga katuyoan uban ang kusog nga kadasig; ug pagbantay 
pag-ayo sa atong mga hunahuna. — Fil. 1:27; 3:3,13,14; 4: 8 

 
Gipakita usab ni Apostol Pedro ang usa ka gipadayag nga laraw kung 

unsaon nato nga magamit ang atong pagtuo pinaagi sa pag-angkon sa 
mga saad sa Dios, ingon man usab sa pagdugang sa atong pagtuo sa 
pipila ka mga kinaiya sa kinaiya. “Pinaagi niini gihatag kanato ang labi 
ka daghan ug bililhon nga mga saad: nga pinaagi niini mahimo kamong 
makaambit sa diosnon nga kinaiya, makalikay sa pagkadunot nga ania 
sa kalibutan pinaagi sa kaibog. Ug labut pa niini, sa paghatag sa tanan 
nga kakugi, pagdugang sa imong pagtoo nga hiyas; ug sa kahibalo sa 
hiyas; Ug sa pagpugong sa kahibalo; ug sa pagpugong sa pailub; ug ang 
pailub sa pagka-diosnon; Ug sa pagkadiosnon, inigsoon nga kaayo; ug 
sa gugma nga inigsoon [gugma] gugma. Kay kung kini nga mga butang 
anaa kanimo ug modaghan, gipabuhat ka nila nga dili ikaw apuli o dili 
bunga sa kahibalo sa atong Ginoong Jesu-Cristo. ” (II Ped. 1: 4-8) Kung 
nahibal-an naton nga nag-uswag kita sa mga nahauna nga linya, kini 
ebidensya nga ang Balaang Espiritu sa Dios wala lamang nakasulod sa 
atong mga kasingkasing, apan gihulma ang atong kinabuhi sa ingon nga 
paagi tabangi kami sa pagtuman, sa adlaw-adlaw, ang hinungdanon nga 
buluhaton sa pagpadapat sa among pagtuo. 
BILILHONG MGA SAAD 
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Adunay daghang mga pasalig sa umaabot nga kahikayan sa 

gingharian dinhi sa kalibutan nga makit-an sa Bibliya. Gitagna ni 
Propeta Isaias ang kini nga panahon: “Unya ang mga mata sa buta 
mabuka, ug ang mga igdulungog sa bungol mabuksan. Unya ang bakol 
molukso sama sa usa ka lagsaw, ug ang dila sa amang magsinggit sa 
kalipay. … Adunay usa ka dalan, usa ka agianan, ug kini tawgon nga 
Dalan sa Pagkabalaan. Ang mga mahugaw dili magbiyahe niini, apan 
kini alang kaniya nga nagalakaw sa maong dalan, ug ang mga buang 
dili managlibut niini. Wala didto ang leon, ni bisan unsa nga mananap 
nga mapintas nga mosaka sa ibabaw niini; Dili kini makit-an didto. 
Apan ang mga tinubos magalakaw didto, ug ang mga tinubos ni Jehova 
mobalik ug moabut uban ang malipayong pagsinggit ngadto sa Sion, 
uban ang walay katapusan nga kalipay sa ilang mga ulo. Makit-an nila 
ang himaya ug kalipay, ug ang pagpangago mahanaw.” Isaias 35:5-10  

 
Dugang pa, ang Kasulatan nagsaad  nga adunay pagkabanhaw sa mga 

patay, sa diha nga ang tanan nga anaa sa mga lubnganan manggula; 
moabut ang panahon nga wala nay kamatayon; ug nga ang kahibalo sa 
Ginoo pun-on ang kalibutan. (I Cor. 15:22; Juan 5:28,29; Pin. 21:4; Isa. 
11:9) Sa tinuoray, makasulti kita sa salmista: “Daghan, Oh Jehova nga 
akong Diyos, ang mga katingalahan nga imong gihimo kanamo, Ug ang 
Imong mga hunahuna kanao walay si bisan kinsa nga sama kanimo.  
Kung ipahayag ko ug isulti ko kini, Daghan kaayo kini nga maihap. ”- 
Sal. 40:5 

Ang mga saad sa Diyos labi ka kaayo nga hinungdan sa kinabuhi sa 
karon nga panahon nga naningkamot sa pagsunod sa mga lakang ni 
Kristo. Ingon sa nahisgutan na, pinaagi sa pag-angkon sa daghang mga 
panalangin ug tabang nga gipasabut sa “bantugan ug bililhon nga mga 
saad” sa Dios, ug pinaagi sa pagtugyan sa atong kaugalingon sa iyang 
buhat  sulod sa atong mga kinaiya, magmadaugon kita ug mahimong 



 25 

“mag-ambit sa diosnon nga kinaiyahan.” 
 
Sa Hebreo 4:1 gi-awhag kita ni Apostol Pablo nga magmabinantayon 

aron dili kita “mapakyas” sa mga saad nga gihimo sa Ginoo alang sa 
atong kaayohan ug pagdasig. Sa ingon, nahibal-an nato nga ang mga 
saad sa Diyos adunay mga kondisyon nga nahilambigit niini, ug ang 
pagkapakyas sa pagtuman niini sa labing maayo sa atong abilidad 
mahimo’g moresulta sa atong pagkulang sa katuyoan nga gibutang sa 
atong atubangan. Hinuon, kini ang atong pagkamatinud-anon nga 
pagsunod sa mga kondisyon nga nalakip sa mga saad nga angayan kita 
mahimong mga umalambit sa diosnon nga kinaiya aron sa pagsulod sa 
gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesu-Kristo. — II Ped. 
1:11 

 
Ang atong panugod nga teksto nag-ingon nga ang usa ka kritikal nga 

aspeto sa atong pagtuo mao ang  pagsalig nga gantihan sa Dios ang mga 
makugihon nga nangita kaniya. Mao kini ang lain nga paagi sa pag-
ingon nga, aron ang mga saad sa Diyos tinuod nga makahuluganon, 
kinahanglan adunay hingpit nga pagtuo ug pagsalig sa kanila — dili 
magduha-duha.  Ang diyos mahimuot kung tinuud nga nagtoo ang 
iyang katawhan sa iyang gisaad. Mahitungod kang Abraham atong 
mabasa nga siya “wala magsukol sa saad sa Dios.” Hinuon, siya adunay 
“lig-on nga pagtuo.” Sa hingpit nga pagsalig nga ang Dios makahimo sa 
pagtuman sa iyang gisaad, ang hugot nga pagtuo ni Abraham 
“gipahamtang kaniya alang sa pagkamatarong.” - Roma. 4:20-22 

 
Sa kinaiyahan, kita mga makasasala, ug “nakulangan sa himaya sa 

Dios.” Matag adlaw atong makita ang mga sangputanan sa atong dili 
hingpit nga kahimtang. (Roma 3:23) Ang atong dako nga kaaway, ang 
yawa, nakakita usab sa atong mga kahuyang ug naningkamot nga 
gamiton kini aron mawad-an kita sa kagana, ug maglaom nga kita 
mohunong sa pagdagan padulong sa marka alang sa ganti sa Labing 
taas nga Pagtawag. Kung ang atong pagsalig sa mga saad magpabilin 
nga lig-on, bisan pa, dili kita mahadlok, kay ang atong Diyos nag-
ingon, “Wala’y hinagiban nga gihimo batok kanimo nga magauswag; 
ug ang matag dila nga motindog batok kanimo sa paghukom 
pagahukman mo. Kini ang panulondon sa mga alagad ni Jehova, ug ang 
ilang pagkamatarong akoa, nagaingon si Jehova”- Isa. 54:17 

 
Unda ka bulahan nga kasiguruhan ang makita sa mga pulong, “ang 

ilang pagkamatarung gikan kanako!” Kung mahibal-an nato ang bug-os 
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nga kahulogan sa kini nga saad, mahibal-an nato nga bisan pa sa atong 
pagkadili hingpit nga kita mobarug nga makatarunganon sa atubangan 
sa Dios, ug wala’y pagkondenar gikan kaniya. Sa tinuud, ang usa ka 
husto nga pag-ila niini  nga kamatuuran ang kinahanglan magpabiling 
magpaubos kanato, nga kanunay nga nahinumdom nga ang atong 
kaugalingon nga pagkamatarung ingon “hugaw nga trapo,” ug nga ang 
putli, puti nga “kupo sa pagkamatarung” nga nakita sa Dios samtang 
kita nagbarog sa iyang atubangan dili atong kaugalingon, kondili si 
Kristo — ang kupo sa iyang pagkamatarung. (Isa. 64:6; 61:10) Kini 
gipamatud-an ni Pablo sa iyang sulat kang Tito, diin siya misulat: “Dili 
pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong nahimo, apan sumala 
sa iyang kaluoy giluwas kita niya, pinaagi sa paghugas sa pagbag-o, ug 
pagbag-o sa Balaang Espiritu; Nga iyang gihatag kanato nga 
madagayaon pinaagi kang Jesucristo nga atong Manluluwas.” - Tit. 
3:5,6 

 
Sa labi ka kasaligan, pinaagi sa daghang mga saad sa Dios nga kita 

nahimong mga umalambit sa diosnon nga kinaiyahan — pinaagi sa 
ilang pagdasig, sa ilang awtoridad, sa atong kaugalingon nga 
pagkamatinud-anon sa tanan nga mga kondisyon nga gilakip niini, ug 
pinaagi sa ilang makapadasig nga gahum sa atong kinabuhi. Samtang 
nagpadayon kita sa pig-ot nga agianan sa pagsakripisyo ug pagserbisyo, 
padayon nato nga kinahanglan ang kusog diin kini nga mga saad 
nagpasalig kanato. Wala’y posible nga kahimtang sa atong Kristuhanon 
nga kasinatian diin ang Diyos wala nagsaad nga mag-uban kita, ug 
magsangkap sa atong panginahanglan. Ingon sa giingon ni Pablo: “Ang 
akong Diyos magtagana sa tanan nimo nga kinahanglanon sumala sa 
iyang mga bahandi sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus.” - Fil. 4:19 

 
Kung pinaagi sa mga saad sa Dios, makab-ot nato ang diosnon nga 

kinaiya, kinahanglan nga ihatag nato ang “tanan nga kakugi.” (II Ped. 
1:5) Dili kini buhaton aron mahimo ang usa ka sinsero nga 
paningkamot aron makuha ang ganti. Dili kita makahimo sa 
pagbahinbahin sa atong mga interes tali sa mga butang sa Dios ug sa 
mga butang sa kalibutan; ni sa taliwala sa mga interes sa Bag-ong 
Linalang ug sa mga interes sa unod. “Usa kini ka butang nga akong 
gibuhat,” miingon si Pablo. . Dili kita makahimo nga dili mabalaka o 
mabalaka bahin bisan sa atong temporal nga mga panginahanglanon. 
Nahibalo ang Ginoo bahin niini ug nagsaad: “Pangitaa una ang 
gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung; ug kining tanan nga 
mga butang igadugang ra kanimo.”- Mat. 6:33 
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HINLUAN NATO ATONG KAUGALINGON 
Sa II Corinto 7:1 Giawhag kita ni Pablo nga kung kita aduna “niini 

nga mga saad” kinahanglan natong “limpyohan ang atong kaugalingon 
gikan sa tanan nga kahugawan sa unod ug espiritu,” ug unya hingpit 
nga “pagkabalaan sa pagkahadlok sa Dios.” Ingon usab kini nga 
panghunahuna sa gipahayag ni Apostol Juan sa diha nga iyang gisulat 
nga kadtong adunay “niini nga paglaum” - ang paglaum nga gipasukad 
sa mga saad sa Dios - nagputli sa ilang kaugalingon. (I Juan 3:3) Tingali 
atong balihon kini nga hunahuna ug giingon nga ang atong paglimpiyo 
sa kinaiya mao ang ebidensya sa pagbaton sa mga saad, ug sa tinuud 
nga napanunod kini. Sa tinuud, ang mga kahimtang ug kinaiya nga 
adunay kalabutan sa mga saad nagagarantiya nga kini ang mahitabo. — 
II Ped. 1:3-8 

 
Si Pablo naghisgot niadtong kinsa “pinaagi sa hugot nga pagtuo ug 

pagkamapailubon nakapanunod sa mga saad.” (Heb. 6:12, Diaglott) 
Aron maangkon ang mga saad alang sa kaugalingon kinahanglan nato 
nga ipakita ang usa ka aktibo nga pagtuo ngadto kanila ug mapailubon 
nga molahutay bisan unsang mga pagsulay nga makita sa Ginoo nga 
atong kinahanglan aron mahibal-an ang atong katakus sa mga saad. Ang 
katumanan sa daghang mga saad sa Diyos nahisakop sa karon nga 
kinabuhi, samtang ang uban naa usab sa atong umaabot nga 
panulundon, kung magmatinud-anon hangtod sa kamatayon. Sa ingon, 
kung ang apostol naghisgot sa “pagpanunod sa mga saad,” iyang 
gipasabut ang atong karon ug ang atong umaabut nga panulundon. 

 
Ang mga “bililhong mga saad” nahimo ba gayud nga atoa? Mituo ba 

kita niini, o gibasa ba lamang nato kini sa paagi nga ingon dili kin 
mapadapat kanato? Mahinungdanon kini, tungod kay hangtod nga 
makita nato kini nga mga saad sa Diyos nga  usa ka personal nga 
kasiguruhan sa iyang panalangin, nga kini mahimong tinuud nga 
epektibo sa pagbag-o kanato sa iyang pagkasama nga kinaiya, ug sa 
ingon mag-andam kanato nga mahimong mga umalambit sa diosnon 
nga kinaiya.  

 
Unsa ka bulahan nga kaugmaon nga gisiguro kanato diha sa mga 

katingalahang saad sa Dios. Tinuod nga gihatagan niya kita og 
“maayong doktrina.” (Panultihon 4:2) Ihatag nato ang atong 
kaugalingon sa pagbag-o nga impluwensia ug mag-andam para sa 
matahom nga pagsulod sa ginharian, diin kita mahimong “sama 
kaniya,” ug  “makita siya nga unsa siya.” (I Juan 3:2) Sa karon nga 
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panahon, “kita nakakita sa usa ka baso, ngitngit; apan unya nawong sa 
nawong.”- I Cor. 13:12 
 
ANG KUTA UG ARMADURA SA DIYOS 

 

 
Ang Diyos naghatag usab usa ka “kuta.” Si David nagsulat, “Akong 

isulti ang bahin sa Ginoo, siya mao ang akong dalangpanan ug kuta ko: 
akong Diyos; kaniya mosalig ako.” Ang atong mahigugmaon nga 
Amahan nga Langitnon naghimo sa tanan nga tagana diin mahimo 
kitang madinalag-on, ug “makig-away sa maayo nga pakig-away” isip  
mga sundalo ni Jesucristo. — I Tim. 1:18; II Tim. 2:3 

 
PAGHATAG UG TUBAG SA ATONG PAGLAUM 

Sa I Pedro 3:13-15 mabasa nato, “Kinsa ba ang magadaut kanimo, 
kong ikaw sumusunod sa maayo? Apan kong kamo mag-antus tungod 
sa pagkamatarung, magmalipayon kamo: ug ayaw kahadlok sa ilang 
paglisang, ni magkalisud; Apan ibalaan ang Ginoong Dios sa imong 
kasingkasing: ug pag-andam kanunay sa pagtubag sa matag tawo nga 
mangayo kanimo usa ka hinungdan sa paglaum nga anaa kanimo nga 
may kaaghup ug kahadlok”- kana mao ang, pagtahud. Kabahin niini nga 
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paghatag “usa ka tubag” bahin sa atong paglaum nga ipakita pinaagi sa 
atong mga pulong. Nagpamatuod si Pablo sa mga kaigsoonan sa Efeso, 
“Wala ako manghilabot aron ipahayag kanimo ang tanan nga tambag sa 
Diyos.” - Buhat 20:27 

 
Pinaagi usab sa atong pamatasan, ug sa pamaagi sa atong adlaw-

adlaw nga pagkinabuhi, nga kita naghatag usa ka tubag bahin sa atong 
paglaum. Ang apostol miingon: “Gilansang ako sa krus uban kang 
Cristo: bisan pa nabuhi ako; apan dili ako, apan si Cristo nabuhi 
kanako: ug ang kinabuhi nga karon akong gipuy-an sa unod nabuhi ko 
pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako, ug mihatag 
sa iyang kaugalingon alang kanako." (Gal. 2:20) Kini nga paglaom nga 
nahimo nato nga nahingpit diha kang Cristo, nga nahimo kitang mga 
umalambit sa diosnon nga kinaiyahan, nagdala kanato usa ka tibuok 
kinabuhi nga buhat. “Ang matag tawo nga aduna niini nga paglaum 
diha kaniya nagaputli sa iyang kaugalingon, maingon nga siya putli.” (I 
Juan 3:3) Ang “paglaom sa himaya” makab-ot ra kung ang kinaiya ni 
Kristo makita sa atoa. — Col. 1:27 

 
Ang paghatag usa ka tubag sa atong paglaum pinaagi sa pulong, lihok, 

panggawi, ug pinaagi sa pangsulod nga pag-uswag sa mga bunga ug 
grasya sa Kristuhanon nga kinaiya mao ang katapusang timailhan sa 
kalawom sa atong tinoohan ug pagtuo sa Dios ug sa mga saad sa iyang 
Pulong. Sa tinuud, sama sa giingon ni Pedro, “Kung kining mga butang 
anaa kanimo, ug modaghan, gihimo nila ikaw nga dili ka 
magmabungaon o dili mabunga sa kahibalo sa atong Ginoong Jesu-
Cristo.” Tungod niini, ang apostol nagpadayon, “pagtinguha nga 
sigurado ang imong pagtawag ug pagpili: kay kung buhaton nimo kini 
nga mga butang, dili ka mahulog.” - II Ped. 1:8,10 

 
BUG-OS NGA ANDAM ALANG SA ATONG UMALABOT NGA 
BULUHATON 

Isip kauban sa trabaho sa Ginoo karon maoy usa ka maayo nga 
kadungganan, ug kadtong matinud-anon nakasinati sa kalinaw ug 
kalipay sa hunahuna ug kasingkasing nga dili mahatag o madala sa 
kalibutan. Bisan pa, adunay usa pa ka labi pa nga uma nga naghulat sa 
mga nagpadayon sa pagkamatinud-anon sa karon nga pag-alagad — nga 
matinumanon bisan hangtod sa kamatayon. Kana nga buhat sa umaabot 
mag-uban usab ni Kristo, nga maghari kauban niya ingon mga hari ug 
mga pari aron panalanginan ang tanan nga mga pamilya sa kalibutan. — 
Gen. 12: 3; Gal. 3:16,29; Pinadayag 20:6 
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Kung karon kita kauban niadtong kinsa, pinaagi sa hugot nga pagtuo, 
nakadungog sa tawag sa Dios nga sundon ang mga tunob sa Agalon, ug 
nakadawat kasiguruhan nga kung atong ihalad ang atong mga lawas usa 
ka buhing sakripisyo ang Ginoo modawat kanato ug hatagan kita sa 
grasya nga igo alang sa sa matag oras sa panginahanglan, ingon usab 
siya nagsulti kanato: “Sa usa ka kahimut-an nga panahon nadungog ko 
ikaw, ug sa usa ka adlaw sa kaluwasan gitabangan ko ikaw: ug 
bantayan ko ikaw, ug hatagan ikaw ingon nga usa ka pakigsaad sa mga 
tawo, aron matukod ang yuta, aron ipahanunod ang mga biniyaan nga 
mga minuro; Aron ikaw makaingon sa mga binilanggo: Gumula ka; sa 
mga anaa sa kangitngit, ipakita ang inyong kaugalingon… Ug ang ilang 
sibsibanan adto sa hatag-as nga mga dapit.”- Isa. 49:8,9 

 

 
Ang “kusgan” matagnaon sa matinud-anon nga simbahan - kadtong 

mga “lig-on sa Ginoo ug sa gahum sa iyang kusog.” (Efe. 6:10) 
Nahiuyon kini nga gisaad ni Jesus: “Ang magamadaugon, ug naghimo 
sa akong mga buhat hangtod sa katapusan, igahatag ko kaniya ang 
gahum sa mga nasud,” ug “Alang kaniya ang magamadaugon igahatag 
ko ang paglingkod kauban nako sa akong trono, ingon nga ako usab 
nagdaog, ug milingkod uban sa akong Amahan sa iyang trono.”- Pin. 
2:26; 3:21 

 
Hinaot nga kita mahilakip sa mga “hingpit nga gihatag sa tanan nga 

maayong buhat,” ug kinsa pinaagi sa “mapailubon nga pagpadayon sa 
maayong pagbuhat sa pagpangita sa himaya ug dungog ug pagka-
imortal.” - II Tim. 3:17;◼ 
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DAWN BIBLE STUDENTS ASSOCIATION 
EAST RUTHERFORD, NJ 07073 
Kanato ang Kasulatan klarong nagtudlo: 
NGA ANG IGLESYA MAO “ANG TEMPLO “ SA BUHI NGA DIYOS—
Labina ang talagsaong “binuhat”; ug padayon ang pagpanday niini sulod sa 
Panahon sa Ebanghelyo o Maayong Balita---sukad nga si Kristo nahimong 
Manluluwas sa kalibutan ug “ulohang bato” niini nga templo, nga diin kung 
mahuman na, ang panalangin sa Diyos mahiabot sa ‘tanang katawhan’, ug 
makapaduol sila Kaniya. —I Cor. 3:16; Efeso 2:20-22; Gen. 28:14; Gal. 3:29 
 
NGA SA PAGKAKARON ANG PAGSILSIL, ANG PAGHULMA, UG 
PAGPASINAW—-sa mga konsagradong magtotoo sa gihimo nga pagtabon 
ni Kristo sa mga sala nagapadayon, ug sa dihang ang kataposang miyembro 
niini nga ‘mga buhing bato’ ‘pinili ug bililhon’, maandam na, pagadad-on 
ang tanan sa labaw nga Magbubuhat ngadto sa nahaunang pagkabanhaw; ug 
ang templo mapuno sa Iyang himaya, ug mahimo nga tagboanan sa Diyos ug 
sa tawo sa tibuok milenyo. —Pinadayag 15:5-8 
 
NGA ANG BASEHAN SA PAGLAUM SA IGLESYA UG KALIBUTAN    
Nagsumikad sa kamatooran nga si ‘Hesu-Kristo, pinaagi sa grasya sa Diyos, 
nakatagamtam ug kamatayon alang sa matag-usa ka tawo’, “usa ka lukat 
alang sa tanan”, ug mamahimo nga “matuod nga kahayag, nga magadan-ag 
sa matag-usa ka tawo nga niabot sa kalibutan,” “sa gitakda nga panahon.”—
Hebreo 2:9; Juan 1:9; 1 Timoteo 2:5,6 
 
NGA ANG PAGLAUM SA IGLESY 
A mao nga mamahimo siya nga sama sa iyang Ginoo, “sud-onga Siya sa 
Iyang pagka-Siya,” ‘pakig-ambit sa diosnong kinaiya’, ug ambit sa Iyang 
himaya ingon nga Iyang isig kamanununod.—1Juan 3:2; Juan 17:24; Roma 
8:17; 2 Pedro 1:4 
 
NGA ANG KASAMTANGANG TAHAS KARON SA IGLESYA  
mao ang paghingpit sa mga balaan alang sa umalabot nga buluhaton sa pag-
alagad; sa pagpalambo diha sa iyang kaugalingon ang matag grasya; nga 
mamahimong mga saksi sa Diyos alang sa kalibutan; ug nga maandam para 
mahimong mga hari ug mga pari sa sunod nga kapanahonan.—Efeso 4:12; 
Mateo 24:14; Pinadayag 1:6, 20:6 
 
NGA ANG PAGLAUM ALANG SA KALIBUTAN  
nakadepende sa pagpanalangin sa kahibalo ug kahigayonan nga igahatag 
ngadto sa tanan pinaagi sa usa ka libo ka tuig nga Gingharian ni Kristo— ang 
paghibalik sa tanan nga nawala kang Adan, sa tanan nga andam ug masinug-
tanon, sa mga kamot sa ilang Manunubos ug sa Iyang nahimaya nga iglesia— 
sa diha nga ang tanan nga nagpakadautan pagalaglagon. ---Mga Buhat 3:19-
23; Isaias 35 
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