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PAGSUSI GIYA 7
Mahitungod Sa Imong Kaugmaon

Si Doctor Patricia ug David Mrazek nakakita sa dako nga kasabutan ug pagbati sa ilang buluhaton. 
Ingon nga mga especialista sa mga bata sila nalambigit sa daghang mga kabataan. Apan nakurat sila 
sa kamatuoran nga ang ubang mga kabataan namalik gikan sa mga kadautan/katalagman samtang 
ang uban nangamatay. Ngano? Pananglitan usa ka bata nabiktima sa drugs, samtang ang usa nagpa-

dayon sa kolehiyo? Ngano ang uban nag-abusar samtang ang uban nahimong mga maayong ginikanan.
Ang mga Mrazek naghimo ug survey aron matubag kini nga pangutana. Sa ilang pagtoon, usa ka 

nabilin nga kinaiya kanunay nagahonghong ngadto sa mga kabataan nga nakalingkawas sa samad ug 
nakatukod sa mahimsog nga pagkinabuhi. Ang sekreto? “Ang pagsugod sa malaumon nga pagkinabuhi ug 
paglaum.”

Ang paglaum nakahimo sa kalainan ang paglaum labaw pa kay sa tanang butang, makatabang kanato 
paglapdog sa mga kalainan kon kini nakababag batok kanato.

Ang tawo desperado nga nanginahanglan sa paglaum. Apan unsaon nato kini sa pag-angkon niini? 
Ang paglaum malisod pangitaon niining atong kalibutan, hangtod nga ato kining makita gikan sa kinati-
buk-an nga propesiya sa Bibliya. Kini nga giya pagdiskobre nagasusi sa mabulokon nga kasaysayan nga 
naglipay sa dili mayhap nga katawhan uban ang malanog nilang paglaum.

1.  KAHIBULONGAN TAGNA/PROPESIYA SA BIBLIYA.
Mga 500 ka mga tuig wala pa matawo si Kristo, ang Dios naghatag na sa kalibutan ug sinugdanan 

nga mga ilhanan sa umalabot pinaagi ni propeta Daniel. Ang Dios nagpresentar pag-una sa kasaysayan 
sa kalibutan nga advance/abante sa 2,500 ka mga katuigan, gikan sa panahon ni Daniel hantod sa atong 
kaadlawan karon.

Kini nga kasaysayan sa tagna nagsugod sa usa ka damgo nga gihatag sa Dios ngadto kang Nabokodon-
osor, ang hari sa Babylonia mga 2,500 ka tuig ang milabay. Ang damgo nakahasol pag-ayo sa hari, apan wala 
gyud iyang nadumduman sa damgo sa iyang pagmata! Human sa tanang manggi-alamon sa Babylonia 
napakyas pagtabang sa hari pagsaysay sa damgo ug sa kahulogan niini, usa ka batan-ong Hebreo, si Daniel 
miabot sa talan-awon nag-angkon nga ang Dios sa langit maoy magapadayag sa tanan mga ministeryo ug 
tinago. Nagabarog atubangan sa hari, si Daniel maisugon mideklarar. 

“Ikaw o Hari, nakakita sa usa ka DAKONG LARAWAN, dako uyamot kansang kasilaw 
maayo kaayo, nagtindog sa imong atubangan; ang dagway makalilisang, ang iyang ulo bulawan 
nga lunsay, ang iyang dughan ug mga bukton salapi, ang iyang tiyan ug mga paa tumbaga, ang 
iyang mga bitiis puthaw, ang iyang mga tiil may bahin nga puthaw, ug may bahin nga yutang 
kolonon. Nakita  mo kini hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga mi-
lapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga sagol puthaw ug yutang kolonon, ug nadugmok kini.

Unya ang puthaw ang yutang kolonon, ang tumbaga, ang salapi ug ang bulawan, nadungan 
pagkadugmok, ug nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga giukanan, ug sila gipadpad sa 
hangin sa pagkaagi nga walay dapit nga nakita alang kanila; ug ANG BATO NGA NAGLAP-
DOS SA LARAWAN nahimong usa ka dakong bukid, ug GIPUNO NIINI ANG TIBUOK KALI-
BUTAN.”—(Daniel 2:31-35).

Kini nga hulagway sa larawan, sa unang tan-aw, aduna lamang gamay mahimo pagpangita sa kamatu-
oran ug paglaum sa atong kapanahunan karon. Apan pugong kay atong susiho ug diskobrehon.

2. GIHUBAD ANG KAHULOGAN SA TAGNA
Human ikasulti ngadto sa nakugang nga Nabokodnosor ang tukma ug haum nga kahulogan sa iyang 

damgo, si Daniel miingon. 

…(Daniel 2:36)

 ANG ULO NGA BULAWAN: usa nga gahum sa kalibutan ang gisulti ni Daniel sa hari ang 
simbolo sa ulo nga bulawan? “Ikaw o hari, mao ang hari sa kaharian, kang kinsa ang Dios sa 
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langit mihatag sa ginharian sa gahum, sa kusog ug sa himaya… IKAW MAO KADTONG ULO 
NGA BULAWAN.” (verse 37,38)

Si Daniel nagsaysay ngadto sa hari niadtong bantugang ginharian sa kalibutan. “Ikaw Nabokodonosor, 
ang Dios nagsulti nga ang imong ginharian ang Babylonia nagrepresentar sa ulo nga bulawan.”

ANG DUGHAN UG MGA BUKTON SA SALAPI: gikan sa tawhanon nga panglantaw, ang Babylonia 
sama sa ginharian nga molungtad sa walay katapusan. Apan unsay sunod nga mahitabo sumala sa tagna? 

“Ug sunod kanimo motindog ang usa ka ginharian nga labing ubos kanimo.”—Bersekolo 39
Ang katumanan sa predeksiyon sa Dios sa kalibutan, ang ginharian ni Nabokodonosor nadugmok ug 

nagun-ob sa diha nga si Cyrus ang Persian nga general, nagbuntog sa Babylonia sa tuig 539 B.C. busa ang 
dughan, mga bukton nga salapi nagrepresentar sa Medo-Persia, laing lig-on nga ginharian.

Ang Tiyan ug mga Paa nga Tumbaga; unya nga bahin sa bantugan nga larawan kini nagpresentar? 
“Ug may lain nga ikatulo nga ginharian nga tumbaga, nga magabu-ut sa tibuok nga 

yuta.”—(Bersekolo 39).
Ang tiyan ug mga paa sa tumbaga sa larawan nagsimbolo sa ginharian sa Greece. Si Alexander the 

Great mibuntog sa Medes ug Persia, nga nakahimo sa Greece ngadto sa ikatulo bantugan nga ginharian sa 
kalibutan. Iyang gidumalahan ang kalibutan sulod sa 143 ka mga tuig, gikan sa 331 hangtod sa 168 B.C.

MGA BITIIS NGA PUTHAW:
“Ug ang ikaupat ka ginharian molig-on sama sa puthaw, sanglit ang puthaw magadugmok 

ug makadaug sa tanang mga butang; ug sama sa puthaw nga maga pigsat niining tanan, kini nga 
ginharian magabungkag ug magadugmok sa tanan pang uban nga ginharian.”—(Bersekolo 40)

Human namatay si Alexander the great ang iyang ginharian naluya ug nabahin sa duha ka pwersa 
hangtod nga sa tuig 168 B.C. didto sa gubat sa Pydna, “Ang ginharian sa puthaw” ang Roma mibuntog sa 
nasod sa Greece.

Si Caesar Augustus nagdumala sa ginharian sa Roma sa dihang natawo si Jesus 2000 anyos ang milabay 
(Lakas 2:1) si Kristo ug ang mga apostoles nagkinabuhi panahon sa kaharian sa Bitiis nga puthaw, Kardinal 
Gibbon ang 18 century nga historian sa walay duhaduha sa tagna ni Daniel, nagsulat.

“Ang larawan sa bulawan, salapi ug tumbaga kini naga representar sa mga nasud ug ang ilang ginhar-
ian ug mga hari, kini sila sunod-sunod gibungkag sa puthaw nga ginharian sa Roma.”

Si Edward Gibbon “Pagkahugno sa Imperio sa Roma.” (Vol. 4, page 89).
Hunahuna sa pipila ka gutlo mahitungod niini nga kasaysayan sa tagna sa tawhanon nga panlantaw. 

Unsaon ni Daniel, pagkinabuhi panahon sa Babylonia adunay mga hunahuna ug ideya ug pila ka ginharian 
ang magsunod-sunod sa matag ginatus ka mga katuigan sa umalabot? Kita wala masayod, dili makahibalo 
unsay mahitabo sunod semana sa atong stock market motaas ba ug mokunhod? Apan ang Babylonia, Medo-
Persia, Greece ug ang Roma nagsunod sa usag-usa haum gayod sumala sa tagna ni Daniel nga gipadayag 
kaniya sa Dios.

Ang Dios ba nagkontrolar o nagpugong sa umalabot? Aduna ba kita’y paglaum pinasikad sa iyang 
dakong plano? Ang tubag malanog nga Oo.

ANG TIIL UG MGA TUDLO NGA PUTHAW SAGOL SA YUTANG KOLONON: aduna bay ikalima 
nga pwersa o gahum sa kalibutan magasunod sa Roma? 

Ug sanglit imong nakita ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga yutang kolo-
non sa magkokolon ug may bahin nga puthaw, KINI MAHIMO NGA GINHARIAN NGA BI-
NAHINBAHIN; apan anaa niana ang kalig-on sa puthaw, sanglit sa imong nakita ang puthaw 
gisakot sa lapok sa yuta nga kolonon.

Ug ingon nga usa ka bahin sa mga tudlo sa tiil puthaw man ug ang usa ka bahin maoy 
yutang kolonon, mao nga sa ginharian malig-on ang usa ka bahin, ug gabok ang laing bahin.”—
(Daniel 2:41,42).

Si propeta Daniel nagtagna, dili ikalima nga ginharian sa kalibutan, apan binahin-bahin nga ginhar-
ian sa puthaw sa kaharian sa Roma. Ang mosunod, ang Roma maoy mobahin sa napulo sa ginharian, mga 
simbolo sa tiil sa mga tudlo sa larawan.

Actual ba kini nahitabo? Oo, actual kini nahitao. Panahon sa ikaupat-ikalima nga siglo sa Kristianismo 
nga katuigan. Ang mga Barbaric misulong gikan sa norte ug milusob sa nagkaluya nga emperio sa Roma, 
hangtod kini nabuntog sa katapusan napulo (10) sa mga tribu naka-angkon sa kinadak-an sa terretoryo sa 
weste nga Roma ug ang napulo (10) ka independente nga mga nasod nakatukod sa ilang kaugalingon sulod 
sa utlanan sa Uropa. Busa ang napulo ka tudlo sa tiil nagsimbolo sa napulo ka modernong mga nasod sa 
Uropa karon.
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3.  ANG ATONG KAADLAWAN SA TAGNA SA BIBLIYA.
Ang tagna ni Daniel nagsulti ba ug paghago nga mahimo aron paghiusa niini nga mga nasud sa Uropa 

ilalum sa usa ka pamuno-an?
“Ug sanglit imong nakita nga ang puthaw gisaktan sa lapok sa yutang kolonon, sila mo-

sagol sa ilang kaugalingon uban sa KALIWATAN SA KATAWHAN; apan sila DILI MAGAKATA-
POT SA USA UG USA, sama sa puthaw nga dili mosagol sa yutang kolonon.”—(Daniel 2:43).

Sa makadaghan mga tawong gamhanan misulay sa paghiusa sa Uropa, apan sila nangapakyas sa ilang 
tinguha ug kalab-uton sa matag panahon. Si Napoleon nahaduol kay sa ubang tawo sa paghiusa sa nabahin-
bahin nga Uropa, apan sa nagahunahuna niini nga mga tagna, sa iyang pagkalagiw nga pildi sa gubat didto 
sa waterloo, siya mihilak “Dios nga makagagahom sobra na kini kanako.”

Kaiser Wilhelm II and Adolf Hitler nagmugna sa pinaka pwersado nga kasundalohan sa ilang panahon. 
Apan ang matag usa kanila napakyas sa paghiusa sa Uropa ilalom sa ilang gahum ug pamunoan. Ngano 
man? Tungod kay ang pulong sa Dios magapabilin, “Ang katawhan mga sagul-sagul ug dili magpabilin nga 
mahiusa.”

Ang resulta sa duha ka gubat sa kalibutan nagpamatuod nga ang Dios nagapugong sa umalabot sa 
Iyang mga kamot. Siya ug wala nay lain ang katapusan nga nagapugong sa tanan. Kana nga panghuna-
huna ego na nga makahatag kanato ug paglaum kalinaw, ug pagsalig sa Iyang plano alang sa atong 
kinabuhi.

4.  PAGLANTAW NGADTO SA UMALABOT
Usa lamang ka bahin sa tagna ni Daniel nagpabilin nga wala pa matuman. Unsay kahulogan sa bato 

nga mihapak sa larawan diha sa tiil, nga nagdugmok ug nagpulbos, ug nahimo nga dako nga bukid nga 
mipuno sa tibuok yuta?

“UG SA MGA ADLAW NIANANG MGA HARIA, ang DIOS SA LANGIT MAGATUKOD 
OG USA KA GINHARIAN nga dili gayud malumpag, ni ang gahum niana mahibilin sa lain nga 
katawhan; apan kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga ginharian, ug KINI 
MOLUNGTAD SA WALAY KATAPUSAN.” (Daniel 2:44)

“Kadtong mga hari” nagpasabot kadto lamang ang mga hari nga nagsimbolo sa tiil ug mga tudlo 
ang Pangulo sa moderno nga Uropa, sa atong kaadlawan karon. Ang bato nga mihapak nga walay kamot 
ngadto sa larawan ug nadugmok kini, ug unya mopuno sa tibuok yuta (Verse 34,35,36); sa dili madugay si 
Jesus manaug gikan sa langit aron “pagtukod ug gingharian,” ang Iyang ginharina sa kalipay ug kalinaw. 
Unya si Kristo, ang bato sa katuigan ug Hari sa mga Hari, magadumala sa kalibutan sa walay katapusan.

Ang tanang panagna sa Daniel 2 nangahitabo na, gawas lamang sa usa ug katapusang hitabo, ang pag-
dumok sa larawan pinaagi sa bato. Sumala sa timetable sa Dios ,kita nagakaduol na sa ( grand) katapusan 
sa kasaysayan, dayon ang pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Si Jesus-Kristo ang Anak sa Dios, buot na 
niyang tapuson ang taas ug dugo-ong panlimbasog sa tawhanong kasaysayan ug magtukod sa Iyang walay 
katapusang ginharian sa gugma ug grasya.

5. … 
Kini nga tagna nagapadayag sa magiyahong mga kamot sa Dios sa pagbangon ug pagkagun-ob sa mga 

nasod. Ang Dios nasayod sa nangagi, ug kining tagna sa kasulatan sa tataw nagpakita nga siya nasayod 
usab sa umalabot.

Kon ang Dios nagagiya sa mga kalihukan sa mga nasod uban sa katukma, sa pagkatinuod siya mak-
agiya sa matag kinabuhi sa tawo.si Jesus nagpasalig kanato; bisan ang mga lugas sa imong buhok sa ulo 
kini Iyang mayhap. Busa ayaw kahadlok. (Mateo 10:30,31). Ang gasa sa pagtoo sa Dios mahimong tambal sa 
tanan natong kahadlok ug mga kabalaka. Ang paglaom nga Iyang napadasig kini mahimong angkla alang 
sa atong mga kalag. (Hebrehanon 6:19).

Ang ika dese-sais ka siglo nga Scholar nga si Erasmus nagsaysay sa usa ka insidente panahon sa usa ka 
paglawig sa kadagatan nga nagapuyo kaniya sa tibuok niyang kinabuhi.

Ang Iyang gisakyan nabanlas tungod sa bagyo sa diha nga ang mabangis nga mga balod nagkusokuso 
sa sakyanan/barko ug kini nagsugod sa pagkadaut, bisan ang mga tripulante nangataranta. Ang mga pasa-
hero hapi na mangakuyapan sa kahadlok. Halos ang tanan naninggit ug tabang ngadto sa ilang Santo nga 
patrona, nanag-awit, ug nanag-ampo sa makusog nga tingog.

Si Erasmus nakabantay sa usa ka pasahero, nga nagpasagad sa iyang reaksiyon. “Sa tanan dinhi 
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kanato,” gisulat ni Erasmus, “Ang usa lamang nga babaye nga nagkugos sa iyang anak nga iyang gipasuso. 
Siya lamang ang wala mosinggit, mohilak, o nanumpa sa langit. Walay lain iyang gibuhat kon dili ang pag-
ampo sa hilom diha sa iyang kaugalingon samtang nagakugos sa bata sa hugot diha sa iyang mga paa.”

Kini nga pag-ampo, sa nasabtan ni Erasmus mao lamang ang padayon sa iyang regular nga pag-ampo 
sa iyang kinabuhi. Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Sa diha nga nalunod na ang barko, 
kini nga batan-on nga inahan gibutang sa sulba-bida gihatagan ug palo aron pagbugsay, ug gibuhian ngadto 
sa balod. Iyang gihawiran ang iyang anak sa usa ka kamot ug misulay pagbugsay sa usa ka kamot, diotay 
ang naghunahuna nga siya makalahutay uban sa ibundak-bundak nga sakyanan.

Apan ang iyang pagtoo ug pamustora nagabarog nga malig-on sa maayong paggawi. Ang batan-ong 
inahan uban sa iyang anak maoy una nga nakaabot sa lapyahan sa baybayon.

Ang paglaom sa kasaligan nga Dios makahimo sa tanan kalinaw, bisan kon ang atong kalibutan 
magakabungkag na sa palibot nato. Dili lang kay kita ngadto sa lawod gipasagdan sa pagbugsay sa atong 
kaugalingon. Usa ka dakong kamot nagagiya kanato.

Kon kita magaduol kang Kristo sa tibuok nga pagsurender, pagtugyan, siya magahatag kanimo sa 
pagtoo nga makalantaw kanimo ngadto sa matag pagsulay/bagyo sa kinabuhi.

Diskobreha ang supernatural nga kalinaw nga gisaad ni Jesus. 
“Kaniya ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama 

sa hinatagan sa kalibutan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ug ayaw kahadlok.”—(Juan 
14:27)

Anaa ka ba niana nga kalinaw? Kon anaa man pasalamati si Jesus nga imong manluluwas, kon wala ka 
niini, nganong dili man nimo imbitahon si Jesus sa imong kinabuhi karon?


