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Septyembre  2016

Ang Programa sa Diyos sa 
Eleksyon
Kapin na lamang duha ka bulan sa dili pa 
ang piniliay sa pagka president sa Estados 
Unidos. Dayag kaayo sa tibuok proseso sa 
kampanya, diin pipila ka mga kandidato 
nagsugod  na sa milabay nga upat ka tuig, 
nga ang eleksyon karon talagsaon sa daghang 
paagi. Apan subo tungod, kay kini nga 
pagkatalagsaon giisip sa kadaghanan nga 
mga negatibo. Kini miresulta sa daghan nga 
kahadlok ug kakulba taliwala sa mga botante, 
kon unsa man ang resulta sa Nobyembre. 
Alang sa kadaghanan, kini mao tingali 
ang labing makalibog ug makalilisang nga 
eleksyon sa ilang tibuok kinabuhi. 

Hatagan nato ug pagtagad ang mga 
pananglitan sa bag-ohay nga mga panghitabo 
sa sulod sa atong kaugalingon nga nasud: 
Ang pagpatay sa Hunyo sa kap-atan ug siyam 
ka mga tawo sa usa ka naytklab sa Orlando 
sa usa ka mamumuno, nga miunong ngadto 
sa Islamic State; ang padayon nga mga isyu 
sa moralidad ug kontrobersiya nga naglibot 
sa giingong mga katungod sa mga LGBT 
nga komunidad; ang wala mahibaw-i nga 
posibilidad sa ekonomikanhong pagkahugno 
sa Estados Unidos gikan sa bag-ohay pa 
lamang nga pagboto sa United Kingdom sa 
paggawas sa European Union; sa pagkunhod 

sa relasyon sa kaliwat sulod sa nasud, sama sa gipakita sa sa pagpatay 
sa mga itom sa puti nga mga opisyal sa kapolisan, ug ang dayag nga 

“Ingon nga sa Dios 
kamo mga pinili, 

balaan ug hinigugma, 
nan, isul-ob ninyo 

ang pagkamabination, 
pagkamapuangoron, 
pagkamapaubsanon, 
kaaghop, ug pailub, 
nga mag-inantusay 

ang usa sa usa 
kaninyo, ug nga kon 

aduna may pagmahay 
sa usa batok sa usa, 

magpinasayloay ang 
usa sa usa; maingon 

nga ang Ginoo 
nakapasaylo kaninyo, 

nan kinahanglan 
kamo usab 

magapasaylo.Ug labaw 
niining tanan, isul-ob 
ninyo ang gugma nga 
mao ang magabugkos 

sa tanan ngadto sa 
usa ka hingpit nga 

panagkaangay. 

—Colossas 3:12-14
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pagbalos, ang pagpatay sa lima ka mga opisyal sa kapulisan sa Dallas 
sa sayong bahin sa Hulyo; ug ang walay katapusang-nagtubo nga 
problema sa immigration, diin kini gibanabana sa karon nga panahon 
nga miabot na sa 11 ka milyones nga mga tawo nga nagpuyo sa Estados 
Unidos nga ilegal.

Kini nga talagsaon ug malisod nga mga problema wala pa nagapil sa 
daghanan pang mga kalisdanan, daghan niini ang anaa na sa krisis, sa 
uban nga parte sa kalibutan. Sa pagkatinuod, dili gayud mahulagway 
pinaagi sa mga pulong ang mga makalilisang nga mga butang nga 
nagakahitabo sa adlaw-adlaw niining masakiton sa sala ug himalatyon 
nga kalibutan nga diin atong gipuy-an karon.

Kon ang mga problema nga giatubang sa nasud ug sa kalibutan 
talagsaon lamang sa karon, mao usab ang mga solusyon gisugyot sa mga 
kandidato sa pagkapresidente. Dugang pa, kadaghanan niini, ang mga 
solusyon nga gitanyag sa usa ka kandidato bug-os nga lahi sa gitanyag 
sa kaatbang niini. Ang usa nag-ingon nga kita kinahanglan magtukod sa 
usa ka kuta aron dili makasulod ang mga iligal nga mga imigrante---ang 
usa nag-ingon nga kinahanglan nga inklusibo kita sa tanan nga mosulod 
sa atong mga utlanan. Ang usa nag-ingon nga ang mga pagpamatay 
nga atong nasaksihan sa bag-ohay nga mga bulan kinahanglan nga 
moresulta sa mas istrikto nga pagkontrolar sa mga armas ang usa nag-
ingon nga ang mga masinundanon nga mga lungsoranon kinahanglan 
nga makaangkon sa armas nga masayon alang sa ilang kaugalingon nga 
pagpanalipod. Ang usa nag-ingon nga kadaghanan sa internasyonal nga 
trade agreements sa atong nasud hunungon tungod kay kini nagkuha 
sa mga trabaho alang sa mga Amerikano-ang lain nag-ingon nga kini 
nga mga kasabutan mao ang mga gikinahanglan ug importante alang sa 
global nga ekonomiya diin kita nagpuyo.

Ang laing klaro nga talagsaon nga kalidad sa eleksyon niini nga tuig 
mao ang mga kandidato mismo. Si Hillary Clinton mao ang unang 
babaye nga nominado gikan sa iyang partido alang sa pagka presidente 
sa Estados Unidos. Si Donald Trump, sa laing bahin, usa ka negosyante 
ug real estate mogul, nga walay kasinatian sa politika. Siya usab 
adunay usa ka kinaiya sa pagsulti sa mga masakit ug makantalitahong 
pinulongan ngadto sa kang bisan kinsa nga dili mouyon kaniya, sa 
walay pagtagad kon unsa ug asa sila nga partido. Isip resulta, bisan 
tuod siya milansar isip Republikano, siya wala gi-endorso sa pipila ka 
labing gamhanan nga mga indibidwal sa mao nga partido.
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NEGATIBO DAGHAN
Tingali ang labing pagsugilong komentaryo sa talagsaon nga kinaiya 

sa eleksyon niini nga tuig mao nga ang “negatibo” nga ratings sa mga 
kandidato taas kaayo sa kasaysayan. Sa usa ka bag-o nga survey, ang 
kadaghanan gikan sa 51% ngadto sa 60% nagpahayag sa kakulang sa 
pagsalig sa duha, Hillary Clinton ug Donald Trump sa kritikal nga mga 
isyu sa Estados Unidos nga ekonomikanhon, immigration, ug terorismo. 
Daghan usab ang nagpahayag sa opinyon nga ang mga langyaw nga mga 
lider gamay o walay pagtahod, o negatibo ang panglantaw ngadto sa 
duha ka mga kandidato.

Alang sa sinsero nga mga Bible Students, walay Democratiko  o 
Republikano nga kandidato alang niining piniliay sa pagka president ang 
nagiyahan sa mga baruganan sa pagkamatarung ug hustisya sa Diyos 
ingon sa gilatid diha sa Kasulatan. Ang mga hiyas nga gisitar diha sa 
atong pag-abli nga teksto-kalooy, kalolot, pagpaubos, pagkaaghup, 
pagkamapailubon, pagkamainantuson, pagpasaylo, ug gugma-nga gisulti 
ni Pablo nga gikinahanglan sa “pinili sa Diyos” – ang hilabihan nga 
kulang sa politikanhong palibot karon. 

Dugang pa, ang mga pulong ni Jesus nga “ang mga kabus sa espiritu,” 
“ang mga maaghop,” “ang maluluy-on,” “ang putli sa kasingkasing,” ug 
“ang mga tigpasiugda sa kalinaw,” ang  giisip “bulahan” sa atubangan 
sa Diyos ang dili-matugkad sa konteksto sa modernong politika. (Mat. 
5: 3-9) Bisan kon kini dili mao, ang tawhanong kaalam sa potensyal 
nga mga lider dili makahimo sa pagwagtang sa kahakog gikan sa mga 
kasingkasing niadtong sila unta magmando. Sa pagkatinuod, ang mga 
botante sa ilang mga kaugalingon nadaot pinaagi sa sama nga kakulang 
sa samag mga baruganan sama sa mga kandidato nga nagtinguha sa 
katungdanan. Mao kini nga ngano nga bisan sa diin adunay usa ka dagway 
sa usa ka plano alang sa tawhanong kaayohan, kini dili malikayan nga 
adunay kapakyasan.

ANG DIYOS ADUNAY PLANO
Ang Diyos adunay usa ka plano, hinoona, nga naglakip sa gikinahanglan 

nga kaalam ug gahum sa pagpatuman niini. Sa diha nga ang iyang 
gitakdang panahon moabot sa pagpahimutang niini alang sa kalibotan 
sa katawhan, ang mga problema sa mga tinunglo sa sala ug himalatyon 
nga kaliwatan sa tawo masulbad, dili sumala sa napukan nga abilidad 
sa tawo, kondili pinaagi sa balaan nga gahum sa Makagagahum nga 
Magbubuhat. Si Jesus mao ang mangulo sa pagimplementar sa iyang 
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plano, ug mahitungod kaniya ang Kasulatan nag-ingon: “Ug may 
mogula nga usa ka, saha gikan sa punoan ni Isai, ug mobunga ang usa 
ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Ug ang Espiritu ni Jehova mopuyo 
sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pagsabut, ang espiritu sa 
pagtambag ug kagahum, ang espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok kang 
Jehova. Ug ang iyang kalipay anaa sa kahadlok kang Jehova; ug siya dili 
magahukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, ni mosaway siya 
sumala sa mabati sa iyang mga igdulungog; Kondili uban ang justicia 
magahukom siya sa mga kabus, ug pakanaugan niya sa hukom uban ang 
katul-id kadtong mga mapainubsanon sa yuta: ug pagahampakon niya 
ang yuta sa baras sa iyang baba; ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga 
ngabil pagapatyon niya ang tawong dautan.” - Isaias 11: 1-4

Ang ekspresyon nga, “siya mohampak sa yuta uban sa baras sa iyang 
baba, ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil siya mopatay sa mga 
dautan,” usa lamang ka simbolikanhong  paagi sa pagsulti  sa kamatuoran 
nga kini nga pulong sa Diyos nga magmamando ug awtoridad kinahanglan 
nga tumanon sa tanang mga tawo nga gusto nga magpadayon nga mabuhi-
ang “sungkod sa iyang baba” ug ang “gininhawa sa iyang mga ngabil” 
nagsimbolo sa iyang awtoridad nga sugo. Kini nga awtoridad ug ang 
gahum sa pagpatuman niini mahinungdanon kaayo nga bahin sa usa ka 
pagmando nga molampos gayud. Ang yano nga pagdapig alang sa mga 
kabus ug sa paghatag sa matarung nga paghukom  taliwala sa katawohan 
dili igo sa pagtuman sa buhat nga giplano sa Maglalalang alang sa iyang 
representante sa pagtuman.  

ELEKSYON SA DIYOS
Si Kristo Jesus, ang pangulo nga tigpahigayon sa dakung plano sa 

Diyos alang sa pagsulbad sa mga problema sa tawo, mao ang usa ka pinili 
nga opisyal, apan ang iyang eleksyon dili pinaagi sa tawo, ni pinaagi sa 
mga gusto sa mga tawo. Siya napili, o pinili, pinaagi sa iyang Langitnong 
Amahan, ang Maglalalang. Mahitungod niini, ang Diyos miingon, “Tan-
awa ang akong sulogoon, nga akong ginapataas; ang akong pinili, nga 
kaniya ang akong kalag nagakalipay: Gibutang ko ang akong espiritu 
sa ibabaw kaniya: siya magadala ug hustisya sa mga Gentil. Siya dili 
mosinggit ni mopataas sa iyang tingog ni mopabati niini diha sa dalan. 
Sa usa ka nabasag nga bagakay dili siya mobali, ug sa pabilo nga nagaaso 
dili siya mopalong: siya magadala ug justicia diha sa kamatuoran. Siya 
dili mapakyas ni maluya, hangtud nga mapahaluna na niya ang justicia 
sa yuta; ug ang mga pulo magahulat sa iyang Kasugoan.”- Isaias 42: 1 
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Si Jesus dili lamang ang “pinili” nga magmamando nianang talagsaon 
nga umaabot nga kagamhanan, bisan tuod siya mao ang pangulo---“ang 
gobyerno anaa ibabaw sa iyang abaga.” (Isa 9.: 6) Siya adunay mga 
kauban, nga gitawag sa Bibliya ug “mga hari ug mga pari” nga magahari 
uban kang Kristo. (Pinadayag 5:10; 20: 4,6) Ang Kasulatan naghisgot 
usab niini nga mga “isig ka-manununod” uban ni Jesus. (Roma 8:17) Si 
Propeta Isaias naghisgot sa mga kahikayan sa umaabot nga kagamhanan 
nga gotawag ug “Sion.” Atong kutloon, “Mao kini ang giingon sa Ginoong 
Jehova: Ania karon, gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukoranan 
ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga 
bato sa pamag-ang, ang usa ka patukoranan nga malig-on: kadtong motoo 
dili magadali. Paghukom usab ko nga latid, ug ang pagkamatarung mao 
ang pamato; ug ang graniso molaglag sa dalangpanan sa kabakakan, ug 
ang mga tubig mosalanap sa dapit nga tagoanan.”- Isaias 28: 16,17 

Sa Pinadayag 14: 1 adunay usa ka simbolikanhong ilustrasyon ni Jesus 
ug sa iyang mga kauban sa gingharian sa “bukid sa Sion.” Dihi si Jesus 
gihulagway  nga ingon sa usa ka “Kordero,” tungod kay iyang gihatag 
ang iyang kaugalingon nga halad alang sa mga sala sa kalibutan. Ang 
teksto mabasa, “Ako mitan-aw, ug, ania karon, ang usa ka Kordero nga 
nagatindog sa ibabaw sa bukid sa Sion, ug uban kaniya usa ka gatus 
kap-atan ug upat ka libo, makaangkon sa ngalan sa iyang Amahan nga 
nahisulat sa ilang mga agtang.” 

Mahitungod sa mga tawo nga anaa uban sa Kordero sa “bukid sa Sion,” 
ang bersikulo 4 mabasa, “Kini mao sila ang nanagsunod sa Kordero bisan 
asa siya moadto. Kini sila gilukat gikan sa taliwala sa mga tawo, nga ang 
unang mga bunga ngadto sa Diyos ug alang sa Kordero. “Usa sa mga 
makapaikag nga mga punto nga gihisgotan dinhi mao nga ang mga tawo 
nga anaa uban sa Kordero sa “bukid sa Sion,” mao ang didto tungod kay 
sila nagsunod kaniya “bisan asa siya moadto.” Kini nagpasabot nga sa 
pagsunod kaniya, sila nahimong sama kaniya.  

ELEKSYON DAAN NA NAHIBALOAN SA DIYOS
Aduna kitay laing reperensiya mahitungod niining mao nga klase, nga 

sila  “nga gipili sumala sa nahibaloan nang daan sa Diyos nga Amahan.” 
Dinhi kita adunay usa ka tino nga pamahayag nga kadtong nakig-uban ni 
Jesus ingon nga iyang isigkamanununod ang mga napili , o pinili, niini 
nga posisyon pinaagi sa Diyos nga Amahan.  Si Pedro nagpatin-aw nga 
kini mao sumala sa paglihok sa nahibaloan nang daan sa Diyos. Si Pablo 
naghisgot usab niini nga pagkahibalo-daan, nga nag-ingon, “Kinsa siya 
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nagbuhat [Diyos] daan, siya usab daan nga mahisama sila sa dagway sa 
iyang Anak.” - Roma. 8:29

Ang pagkahibalo na daan sa Diyos o predestinasyon nga gipamulong ni 
Pedro ug Pablo sa Kasulatan dili nato isipon nga para sa mga indibiduwal 
mismo, kondili sa mga termino sa ilang pagpili. Sila kinahanglan nga 
“mahisama sa panagway sa iyang Anak.” Kadto lamang mga tawo 
nga nagtinguha sa paghimo niini nga gitino nang daan kwalipikasyon 
adunay bahin diha sa eleksyon sa Dios, ug kon matinud-anon, makab-ot 
ang gibayaw nga posisyon sa mga buhi ug sa paghari uban kang Kristo. 
Kini, sa pagkatinuod, ang Diyos ang “magkabig” niini ngadto kaniya, 
ug mihatag ngadto kanila sa imbitasyon sa pag-apil alang niining hataas 
nga posisyon. Dili sila ang kaugalingon nga nagpahayag sa pagkandidato 
alang sa pagmando sa Mesiyanikong gingharian, apan “mag-aambit sa 
langitnon nga pagtawag.”—Juan 6:44; Hebreohanon 3: 1  

Ang “pagtawag” sa Diyos dili igo, o bastante aron sa pagdaug sa 
iyang eleksyon. Si Pedro misulat, “Busa ang labi, mga igsoon, kakugi sa 
paghimo sa pagtawag ug sa pagpili kaninyo: kay kong pagabuhaton ninyo 
kining mga butanga, dili gayud kamo mahulog; Kay sa ingon ang usa ka 
pultahan nga alagad kaninyo sa madagayaon ngadto sa walay katapusan 
nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo.” (II 
Pedro 1:10,11) “Kini nga mga butang” matod pa ni Pedro kinahanglan 
nga atong buhaton aron sa paghimo sa atong “pagkapinili nga segurado” 
mao ang mga kalamboan sa mga nagkalain-laing grasya sa kinaiya nga 
gihulagway sa miaging mga bersikulo- “moral nga kahamili , kahibalo, 
...pagpugong sa kaugalingon, paglahutay, ... pagkadiosnon, inigsoon nga 
pagkamabination, ... ug gugma.”- bersikulo 5-7 

Tin-aw gikan niini nga kita dili makahimo sa atong “pagkapinili nga 
segurado” pinaagi sa pagpangita sa mga boto, o pag-uyon, sa mga tawo. 
Pinaagi sa pagkamatinumanon sa kabubut-on sa Diyos, ug nangita sa 
iyang pag-uyon, bisan pa niana, kita, pinaagi sa iyang grasya, makabati 
sa iyang mga pulong, “Maayong pagkabuhat, maayo ug kasaligan nga 
ulipon: ikaw matinud-anon sa pipila ka mga butang, himoon ko kanimo 
nga pangulo ibabaw sa daghan.”(Mat. 25:21)  Ang matag usa kanato nga 
mabuhi ug magahari uban ni Kristo ang magbuhat niini tungod kay siya 
naghimo sa iyang “pagtawag ug pagkapinili nga segurado.” Pinadayag 
17:14, kini nga klase  ang usab gihulagway uban sa Kordero, ug ang 
pamahayag mahitungod kanila mao nga sila “gitawag, ug mga pinili, ug 
mga matinumanon.” 
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MGA ADLA PAMUB-AN “PINAAGI’ SA MGA PINILI
Ang balaanong mga piniling mamumuno sa maabot nga gingharian sa 

Diyos ang gihisgotan diha sa dakong propesiya sa atong Ginoo. Dinhi, 
si Jesus nagsulti mahitungod sa usa ka panahon sa “dakong kasakitan, 
nga ang ingon wala sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtud karon, ug 
nga dili na gayud mahatabo.” (Mat. 24:21) Kini usa ka kinutlo, sa bahin, 
gikan sa Propetang Daniel, nga naghisgot sa usa ka dako nga “panahon 
sa kasamok” nga resulta sa mga nanagtindog nga “Miguel.”-Dan. 12: 1 

Kana mao, nga siya mao ang usa nga gigamit sa Dios sa pagsulti ug 
paglihok alang kaniya, aron sa pagtuman sa iyang mga katuyoan. Si 
Jesus mao ang usa. Unsa ang gihisgotan ni Daniel nga usa ka “panahon 
sa kasamok” ang gihulagway ni Jesus ingon nga usa ka panahon sa 
“dakong kasakitan.” Ang tagna ni Daniel nagpahayag nga kini mahimo 
nga usa ka panahon sa kasamok “sama sa wala pa gayud mahitabo 
sukad nga may usa ka nasud,’ ug dinhi si Jesus midugang, “dili, ni 
sa walay katapusan mahimo” pag-usab. Busa, gibutang ni Jesus ang 
katumanan niini nga propesiya ingon sa wala pa ang pagtukod sa iyang 
mahimayaong Mesiyanikong gingharian, nga maoy magtapos sa tanan 
nga mga kasamok. 

Si Jesus usab nipasabot kon unsa ka grabe kini nga kasamok, nga 
nag-ingon, “Ug kon ang gidaghanon niadtong mga adlawa wala pa 
pagkubsi, wala untay tawong maluwas; apan tungod sa iyang mga pinili, 
ang gidaghanon niadtong mga adlawa pagakubsan.”  (Mat. 24:22) Kini 
mao pinulongan karon, sa diha nga ang kinatibuk-ang kalaglagan sa 
tawhanong kaliwat  ang gihulga, pinaagi sa nukleyar nga mga hinagiban, 
polusyon sa kalikopan, o uban pang mga panghitabo. Adunay daw gamay 
nga pagduha-duha nga si Jesus nagtumong niini karon nga  panahon diin 
kita nagpuyo.

Salamat, nga si Jesus wala mobiya kanato sa usa ka walay paglaum 
nga hulagway sa kahimtang. Human mamulong nga gawas kon kini nga 
mga mga adlaw sa kagul-anan kinahanglan pamub-on, ang tanan nga 
unod pagalaglagon, siya nagpadayon sa samang bersikulo pinaagi sa 
pag-ingon, “Apan alang sa mga pinili kini nga mga adlaw pamub-an.” 
Ang hugpong sa mga pulong “alang sa mga pinili” nga makita sa King 
James Version mas maayong gihubad sa “pinaagi sa mga pinili,” sama 
sa gisugyot sa Strong’s Greek Dictionary ug Thayer’s Greek Definitions. 
Busa, ang tibuok hugpong sa mga pulong  mas maayo nga hubaron nga, 
“Pinaagi sa mga pinili ang mga adlaw pamub-an.” 
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ELEKSYON SA DIYOS—DILI SA TAWO
Nalipay kita nga ang Diyos wala mag-agad sa mga boto sa katawhan sa 

pagpili sa iyang mga punoan sa kalibutan nga moabut. Mapasalamaton 
kita nga siya nga mibasa sa mga kasingkasing, ug makahimo sa paghatag 
sa kalig-on ug abilidad bisan sa mga mahuyang, mao ang maghimo sa 
iyang kaugalingon nga pagpili. Sa kataposan, sa dihang ang tanan nga 
mga tawo nga iyang gitawag ug gipili naghimo sa ilang pagkatinawag ug 
pagkapinili pinaagi sa pagkamatinud-anon ngadto sa Diyos ug sa iyang 
walay katapusan nga mga baruganan sa pagkamatarung, ang dugay nang 
gisaad nga gingharian sa kalinaw ug kalipay moabut na sa katawhan.

Adunay daghan nga mga kahadlok ug pagduhaduha ingon nga 
nagakahiduol na ang presidential election niini nga tuig, ug adunay gamay 
lamang nga rason  sa pagpaabut sa positibo nga kausaban sa kalibutan, sa 
walay pagtagad kon kinsa ang mapili sa Nobyembre. Pagkalahi na unya, 
kon ang gingharian sa Diyos matukod na dinhi sa yuta, ug matuman ang  
pag-ampo nga gilitok sa dili maihap nga mga minilyon sa milabay nga 
duha ka libo ka tuig, “Umabot kanamo ang imong gingharian. Ang imong 
pagbuot matuman dinhi sa yuta, ingon man kini sa langit.”- Mat. 6:10  ■
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Ang MALINAWON NGA GINGHARIAN. 
Ang Bulawang Panahon. Ang Milenyum. Kini 
nga mga ngalan ang gigamit sa paghisgot sa 
mga maanindot nga panan-awon sa gingharian 
sa atong Yabeng Bersikulo-Ang gingharian sa 
Diyos dinhi sa yuta. Sa Kasulatan, ang “bukid” 
kanunay nagsimbolo sa usa ka gingharian. 
Handurawa ang usa ka gingharian sa tibook 
kalibutan diin walay usa nga nagtinguha sa pag 
among-among kang bisan kinsa ug ang makadaot 
nga mga pwersa nga gigamit sa  panagbangi sa 
tawo ang nahanaw na. Handurawa ang usa ka 
kalibotan diin ang tanan nga katawhan bug-os 

nga nalamdagan pinaagi sa kahibalo sa Ginoo, ug diin ang gugma, kaalam, 
ug hustisya ang mag giya sa matag motibo ug aksyon.  

Tin-aw nga, ang maong kalinaw ug kalamdagan ang dili nato makita 
sa kalibutan karon. Ang nag indigay nga mga ideyolohiya-relihiyoso, 
politikal,  sosyal, ug ekonomikanhon- ang nag sugnod sa  makuyaw nga 
panagbangi ibabaw sa kalibutan karon. Mga taho sa mga nagkalain laing  
paksyon  ang nakapasakit ug naggun-ob sa uag’g usa ngao anaa sa inadlaw-
adlaw nga balita. Walay panagsabot sa kon kinsa gayud ang Diyos, unsa 
ang iyang mga sukdanan, o kon siya matood ba gayod. Kining tanan nga 
kahimtang ang nakapasubo sa mga tawo nga nahigugma sa Diyos ug sa 
iyang pagkamatarung. Sila nagapadayon sa pag-ampo, “Moabot kanano 
ang imong gingharian. Matuman ang imong pagboot dinhi sa yuta, maingon 
man sa langit.” (Mat. 6:10) Kini nga pag-ampo, nga gitudlo kanato ni Jesus, 
ang angayan sa diha nga siya mao ang usa nga gipamatud-an ni Isaias nga 
nga maoy magdala sa malungtaron nga kalinaw ug pagkamatarung sa 
kalibutan. Siya ang magtukod sa gingharian sa Diyos, ug nagpasalig nga 
ang iyang kabubut-on pagabuhaton dinhi “sa yuta.”

 “Ang espiritu ni Jehova mopuyo sa ibabaw kaniya, ang espiritu sa kaalam 
ug sa pagsabut, ang espiritu sa pagtambag ug kagahum, ang espiritu sa 

Yabeng Bersikulo: 
“They shall not hurt 
nor destroy in all my 

holy mountain: for the 
earth shall be full of 
the knowledge of the 
LORD, as the waters 

cover the sea.”
—Isaiah 11:9

Piniling Kasulatan:
Isaiah1-9

Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Septyembre 4, 2016

Ang Malinawon nga Gingharian



Septyembre 2016Ang Banagbanag 12

kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo. Ug siya nagakalipay sa kahadlok kang 
Jehova, Ug siya dili magahukom sumala sa pagtan-aw sa iyang mga mata, 
ni sa paghimo sa usa ka desisyon sa kon unsa ang iyang madungog; Apan 
uban sa pagkamatarung siya mohukom sa mga kabus, Ug sa paghukom 
uban sa hustisya alang sa mga sinakit sa yuta; Ug pagahampakon niya ang 
yuta sa baras sa iyang baba, Ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabil 
siya mopatay sa mga dautan.”- Isaias 11: 2-4, New American Standard 
Bible 

When Jesus judges the earth in righteousness, it is not an occasion for 
dread or fear. His judging will not be as a criminal case, in which we are the 
“defendant,” but as a civil case, in which we are the “plaintiff”—seeking 
deliverance. His rule over earth is not for the purpose of hurting, destroying, 
or oppressing. It is to bring peace and liberty. Jesus’ noble character is 
above reproach. In the peaceable kingdom, his words will be irresistible 
and powerful. They will “strike the earth”—that is, society—causing real 
change for the betterment and blessing of all. His words will cause mankind 
to repent, and cease from evil. In this sense, the wicked will be “slain” in 
that they leave behind sinful ways and no longer practice evil.  Sa dihang 
si Jesus magahukom dinhi sa yuta diha sa pagkamatarung, kini dili usa 
ka higayon alang sa kahadlok. Ang iyang paghukom dili sama sa usa ka 
kriminal nga kaso, nga kita mao ang mga “sinumbong,” apan ingon sa usa 
ka sibil nga kaso, nga kita ang “tagdemanda” – nga nangita sa kaluwasan. 
Ang  iyang pagmando sa ibabaw sa yuta dili alang sa katuyoan sa pagdaut, 
paglaglag, o nagalupig. Kini mao ang pagdala sa kalinaw ug kagawasan. 
Ang halangdon nga kinaiya ni Jesus hilabihan kamaayo. Sa makigdaiton 
nga gingharian, ang iyang mga pulong gamhanan ug dili masalikway. Sila 
“magahampak sa yuta” -nga mao, ang katilingban- nga maghimo sa tinuod 
nga kausaban alang sa kaayohan ug panalangin sa tanan. Ang iyang mga 
pulong ang makapausab sa katawhan ngadto sa paghinulsol, ug mohunong 
sa paghimo sa dautan. Niini nga diwa, ang mga dautan ang “gipatay” ug 
nga sila mobiya sa pagkamakasasala ug dili na magahimo sa dautan.

 “Tungod niini usab, gibayaw sa Diyos kaniya, ug mihatag kaniya sa 
ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan, aron nga sa ngalan ni Jesus ang 
matag tuhod moluhod, sa mga tawo nga anaa sa langit ug sa yuta ug sa 
ilalum sa yuta, ug nga ang tanang dila magasugid nga si Jesucristo mao 
ang Ginoo, alang sa himaya sa Diyos nga Amahan.” (Filipos 2: 9-11., 
NASB). Isip mga konsagradong mga magtutuo, kita karon adunay usa 
ka ministeryo sa pagpasig-uli sa kalibutan. Busa, dili nato pasakitan ug 
gun-obon ang uban pinaagi sa atong mga pulong ug mga lihok. Hinunoa, 
himoa sila nga nahiuyon sa mga umaabot nga gingharian sa yuta.             ■
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Ang Bukid sa Diyos

ANG “BUKID” O GINGHARIAN sa Diyos 
mao na usab ang tema sa atong leksyon karon. 
Usa ka dakung kombira ang giandam sa Diyos, 
ug ang tanan nga mga katawhan ang gidapit sa 
pagtambong. Kini mao ang usa ka “kombira 
sa matambok nga mga butang, ... sa mga vino 
nga pinalugdang.” (Isaias 25: 6.) Kini nga 
sambingay naghulagway sa kabuhong sa mga 
panalangin sa Diyos nga iyang ibubo ibabaw sa 
tanan nga mga katawhan. Ang kinasingkasing 
ug maamomahon nga kamatuoran ang 
mahimong yano alang sa tanan. Sama sa 
mga vino nga pinalugdang-nga gitipigan ug 
maayo-ang mahinamon nga mga doktrina 
sa malinawon nga gingharian, nga sa walay 
katapusan gitipigan sa Diyos, ang maglipay sa 
kasingkasing sa mga tawo. “Hatagi ...sa vino 
niadtong ginapaitan sa mga kasingkasing. 
Paimna siya, aron malimot sa iyang kakabus, 
ug dili na makahinumdum sa iyag kagul-anan.” 

(Panulihon 31:6,7) Sa gingharian sa Diyos, human sa mga siglo sa 
pag-antos ug pag-agulo, ang katawhan sa katapusan mahikalimot na sa 
kakabus sa ilang makasasala nga kahimtang, ug sa “Mga pag-antos.”

Ang propesiya ni Isaias nagpakita sa susama nga leksyon diha sa 
sambingay ni Jesus sa nawala nga karnero. (Mat 18: 12-14.) Isip usa ka 
magbalantay sa karnero nga dili matagbaw sa pagdawat sa pagkawala sa 
bisan usa ka karnero mao usab ang Diyos nga “dili buot nga may bisan 
kinsa nga mawala.” (II Pedro 3:9) Siya naghimo sa “pista sa matambok 
nga mga butang” alang sa “tanan nga mga tawo.” Kini nahiuyon sa 
pagtolon-an ni Pablo mahitungod kang Jesu-Kristo nga mamatay ingon 

Yabeng Bersikulo: 
“Gilamoy niya ang 

kamatayon hangtud 
sa walay katapusan; 
ug ang Ginoo nga si 
Jehova mopahid sa 
mga luha gikan sa 

tanang mga nawong; 
ug ang kaulaw sa 
iyang katawohan 
pagakuhaon niya 

gikan sa halayo sa 
tibook nga yuta: kay si 
Jehova maoy nagsulti 

niini.” 

—Isaias 25:8

Piniling Kasulatan:

Isaias 25:6-9
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nga “usa ka lukat alang sa tanan”-dili lamang alang sa pipila.--I Timoteo 
2: 6  

Sa gingharian sa Diyos, ang “pandong nga nagatabon sa ibabaw sa tanan 
nga mga katawhan” iyang kuhaon. (Isaias 25: 7.) Kini mao ang tabon sa 
kaburong nga mipatigbabaw sa kalibutan karon. Kini siya pagakuhaon 
aron mapadayag ang usa ka mahigugmaon nga Diyos ngadto sa katawhan. 
Mao kini ang usa sa labing taas nga panghitabo sa kasaysayan sa tawo. 
Sa maong higayon walay kalisang, kondili katingala. Sa diha nga ang 
tinuod nga kinaiya sa Diyos yanong mapadayag na, ang  reaksiyon 
unya  sa katawhan mao ang gipahayag diha sa bersikulo 9: “Ania karon, 
kini mao ang atong Diyos; kita nanaghulat kaniya, ug siya magaluwas 
kanato: kini mao si Jehova; kita nanaghulat kaniya, mangalipay kita ug 
managmaya diha sa iyang kaluwasan.” Mao kini unya ang mahimong 
reaksyon sa katawhan nga gitagna na daan-sa dihang  ang Diyos sa 
kataposan ipadayag ngadto kanila. Ilang madiskubre ang Diyos nga ilang 
gipangandoy, ug makaamgo nga siya dili mabangis, dili mapanimaslon 
ngadto kanila. Hinunoa, siya mahigugmaon, matarung, maloloy-on, ug 
mabination.

Ang kalolot, kalooy, hustisya, ug gugma sa Diyos ang gipahayag diha sa 
bersikulo 8 sa panan-awon ni Isaias. Ang Diyos magagamit sa hustisya-
¬nga mtagbaw sa pagtubos halad ni Kristo alang sa kaayohan sa atong 
himalatyon nga kaliwat. Isip resuta, “siya magalamoy sa kamatayon sa 
kadaugan.” Sa iyang kalolot, ang Diyos mapinalanggaon nga “mopahid 
sa mga luha gikan sa tanang mga nawong”- walay usa nga mapasagdan. 
Ang iyang kalooy iipahayag pinaagi sa pagkuha sa “kaulaw sa iyang 
katawohan ... gikan tibook nga yuta.”  

Si Jesus ang magtuman sa pagbuhat sa pagdala sa nahulog nga kaliwatan 
sa tawo balik ngadto sa panag-uyon uban sa ilang Maglalalang. Ang resulta 
mao nga “ang Diyos ... mopuyo sa taliwala kanila [gipahiuli nga tawo], 
ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Diyos mismo anaa kanila, ug 
Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata; ug didto 
wala na unyay kamatayon; didto wala na bisan unsa nga pagbangotan, o 
paghilak, o kasakit; kay ang unang mga butang nangagi na.”(Pin 21: 3,4, 
New American Standard Bible) Magmadasigon kita gikan niining maong 
panan-awon ug sa paglaum sa mahangturong kaluwasan sa katawhan 
diha sa gingharian sa Diyos.          ■
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Pundasyon sa Kalibutan

ANG ATONG YABENG BERSIKULO 
nisubli sa mga pangutana diha sa Isaias 
40:21. Ang mga pangutana nagtumong 
ngadto sa mga Israelinhon nga nagsimba sa 
mga diosdios. Ang kakawangan sa pagsimba 
sa mga diosdios ang nakita na sa nagunang 
mga  kapitulo: “Ingon sa mga dios-dios, 
usa ka magbubuhat gitunaw kana, Usa ka 
magsasalsal sa bulawan nagahal mga palid 
niini sa bulawan, ug sa usa ka platero uso 
talikala nga salapi. Siya nga mao ang kaayo 
sa imol nga alang sa maong usa ka halad 
mopili sa usa ka kahoy nga dili madunot; 
Siya nagtinguha alang sa iyang kaugalingon 
nga usa ka batid nga magbubuhat aron sa 
pag-andam sa usa ka dios-dios nga dili 

matarog.”(bersikulo 19,20, New American Standard Bible) Ang mga 
magsisimba sa diosdios namuhunan ug dako sa ilang panahon ug salapi 
alang sa pagmugna sa ilang mga dios-dios. Dugang panahon ug salapi 
ang nasayang sa pag-alagad niini nga mga dios-dios. Apan, ang maong 
mga dios-dios walay kinabuhi ug busa walay pulos. Sila mga bato o mga 
kahoy lamang  nga walay bisan unsa nga mahimo alang sa mga tawo nga 
nagsimba kanila. “kita nasayud na nga ang diosdios dili tinuod, ug nga 
walay laing Dios gawas sa usa lamang.” - I Corinto 8: 4

Ang idolatriya sa Israel maoy usa ka sayop nga paggamit sa ilang 
mga kahinguhaan. Ang Ginoo namulong ngadto kanila, nga nagtinguha 
sa pag-awhag sa kasingkasing-pagpangita pagpamalandong. “Wala ba 
kamo makaila? wala ba kamo makadungog? wala ba kini ikasugilon 
kaninyo gikan pa sa sinugdan? wala ba kamo makasabut gikan pa sa 
mga pagkatukod sa yuta? Kini Siya mao ang nagalingkod ibabaw sa 

Yabeng Bersikulo: 
“Wala ba ikaw 

makaila? wala ba ikaw 
makadungog? Ang Dios 
nga walay katapusan, si 

Jehova, ang Magbubuhat 
sa kinatumyan sa yuta, 

dili maluya, ni kapuyan; 
walay makasusi sa iyang 

salabutan.? 

—Isaias 40:28

Piniling Kasulatan:

Isaias 40:21-31
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kalingin sa kalibutan, ug ang mga pumoluyo niini sama sa mga dulon; 
nga nagabuklad sa mga langit ingon sa usa ka tabil, ug nagaladlad kanila 
ingon sa usa ka balong-balong sa pagpuyo sa: Nga nagahimo sa mga 
principe sa pagkawalay kapuslanan; nga nagahimo sa mga maghuhukom 
sa yuta ingon nga kakawangan.” (Isa 40: 21-23.) Ang matood nga diwa, 
mao nga ang Diyos nag-ingon kanila, “Biyai ang inyong mga dios-dios,  
kay sila tanan walay hinungdan!”   

Busa ang Diyos nagpahayag sa iyang pagkagamhanan. Siya mao 
ang Maglalalang nga nagtukod sa patukoranan sa yuta-usa ka katakos 
nga dili mahimo sa gahum sa bisan unsa nga dios-dios. Siya mao ang 
Ginoo nga nagalingkod sa halayo sa ibabaw sa yuta, ang mga tawo, 
mga magmamando, ug mga kabalaka. Siya walay pagkakapoy ug dili 
gayud bation sa kakapoy. Ang iyang pagsabut sa tanang mga butang ang 
dili matugkad. Siya mao ang buhi nga Diyos nga makapanalangin sa 
katawhan sa matuod nga bahandi, kalinaw, ug sa kinabuhi nga buhong. 
Walay dios-dios nga kahoy o bato ang  makahatag niini nga mga butang. 

Kita, sama sa mga Israelinhon sa atong leksyon, mahimo nga matintal sa 
pagkaibog sa mga butang nga gihimo sa usa ka moderno nga “artesano,” 
“magsasalsal sa bulawan,” ug “platero” sa paglaum nga maghatag kanato 
sa kalipay. Niini nga paagi, ang mga butang niini nga yuta mahimo nato 
nga mga dios-dios. Bisan pa niana, ang mga kalipay nga makuha pinaagi 
sa materyal nga mga butang mao ang sagad dili magdugay. Ang mga 
butang nga atong ginasimba mawad-an sa ilang kasilaw. Pagkamaalamon 
ug haom ang  tambag ni Apostol Juan sa iyang unang sulat, “Mga anak, 
maglikay kamo gikan sa mga dios-dios.” - I Juan 5:21

Ingon nga mga Kristohanon, kita makaamgo nga ang Diyos lamang 
ang makahimo sa pagpanalangin. Walay bisan unsa dinhi sa kalibutan 
ang makahatag ug paghupay nga atong madawat gikan sa pakig-uban sa 
Diyos diha sa pag-ampo ug pagtuon sa iyang Pulong. Dili nato usikan ang 
atong panahon ug mga kapanguhaan sa yutan-ong mga kakawangan. Ang 
katapusang bersikulo sa atong leksyon mao ang usa sa labing bililhong 
mga saad sa Bibliya. “Sila nga nagahulat kang Jehova magabag-o sa 
ilang kusog; sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila 
manalagan, ug dili makapuyan; ug sila magalakaw, ug dili mangaluya.” 
(Isaias  40:31) Kabay pa nga ang atong hugot nga pagtuo magapasikad 
lamang sa mga pundasyon nga gihatag sa Diyos.                                ■
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Walay Katapusang Pakigsaad

Nakabaton kita sa mahinungdanong 
paglantaw ngadto sa hunahuna sa Diyos 
diha sa atong Yabeng Bersikulo. Siya 
nahigugma sa paghukom. Ang pulong nga 
gihubad gikan sa Hebreohanon alang sa 
“paghukom” mahimo usab nga hubaron nga 
“hustisya,” nga makita sa Exodo 23: 6, New 
American Standard Bible: “Dili mo balit-
aron ang katarungan nga angay sa imong 
igsoon nga kabus sa iyang panaglalis.” Ang 
salmista usab naggamit sa pulong niini nga 
paagi, “ang pagkamatarung ug ang hustisya 
mao ang patukoranan sa imong trono; Ang 
mahigugmaong-kalolot ug ang kamatuoran 
magauna sa atubangan mo.o- Sal. 89:14  

Busa, kon atong mabasa nga ang Diyos nahigugma sa paghukom 
kinahanglan nga tukma natong hunahunaon nga siya nahigugma sa 
hustisya. Siya nahigugma sa kon unsa ang matarung, ug maayo, ug 
maanyag. Ang paghatag sa gibug-aton dili nga siya nahigugma sa 
pagsilot. Hinunoa, siya nahigugma sa pagluwas gikan sa pagpanglupig 
ug pagtuboy sa unsay matarung ug balaan. Dugang pa sa paghigugma 
sa hustisya, nagadumot usab ang Diyos sa kasal-anan diha sa halad-nga-
sinunog. sSya nagadumot sa pagpanglimbong nga  gihalad kaniya. Ang 
iyang kaligutgut nagdilaab sa diha nga ang pagpakaaron-ingnon ang anaa 
sa pagsimba kaniya sa tawo. Ubos sa Balaod sa Pakigsaad sa Israel, kini 
gilauman nga ang mga halad ngadto sa Ginoo gikan sa labing maayo nga 
mga panon sa mga karnero ug sa mga unang bunga sa kaumahan.

Ang Propeta Malaquias naghatag kanato sa panabot kon ngano nga  
kini gikinahanglan. Sa umaabut nga adlaw ang Diyos maghimo sa iyang 
ngalan ug kinaiya nga maila sa tanan nga mga nasud sa yuta. Ang labing 
maayo nga posible nga mga halad kinahanglan nga ihatag-takus ug angay 
sa pagkadaku, kaluoy, ug gugma sa Diyos. Ang ubos nga mga halad 
makapakunhod kaniya diha sa mga mata sa katawhan. Atong mabasa, 

Yabeng Bersikulo:“ 
kay ako, si Jehova, 

nahagugma sa justicia, 
gidumtan ko ang 

pagpangawat inubanan 
sa kasal-anan; ug ako 

mohatag kanila sa ilang 
balus sa kamatuoran, ug 
ako magahimo ug walay-

katapusang tugon uban 
kanila.”

—Isaias 61:8
Piniling Kasulatan:

Isaias 61:1-4,8-11
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“Gikan sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini, ang ngalan 
ko mahimong daku taliwala sa mga nasud, ug sa tanan nga dapit ang 
incienso na nga igahalad sa akong ngalan, ug usa ka halad-pagkaon nga 
putli; kay ang akong ngalan mahimong daku taliwala sa mga Gentil, 
nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kamo nagpasipala niana, ... 
ug dad-on kamo sa unsa ang gikuha pinaagi sa pagpanulis, ug ang piang 
o masakiton; mao nga dad-on kamo sa mga halad-nga-! Dawaton ko ba 
kana gikan sa inyong kamot? nagaingon si Jehova. Apan tinunglo ang 
mangingilad nga adunay usa ka lalaki sa iyang panon, ug misaad niini, 
apan nagahalad ug usa ka ikasaway nga mananap ngadto sa Ginoo, kay 
ako usa ka dakung Hari, nagaingon si Jehova sa mga panon, ug ang akong 
ngalan makalilisang sa taliwala sa mga nasud.”- Malaquias 1: 11-14   

Ang tinuod, gibalaan nga mga katawhan sa Ginoo ang maghalad kaniya 
sa ilang mga labing maayo. Sila adunay usa ka katuyoan uban kaniya 
tungod kay ang iyang Balaang Espiritu anaa sa ibabaw  kanila. Sila, sama 
sa gibuhat ni Jesus, mahimong nag-angkon sa daghan nga mga pribilehiyo 
sa pagbaton sa Espiritu sa Diyos, ug halawom ang epekto niini. Ingon sa 
gipahayag diha sa mga bersikulo sa atong leksyon, ang Espiritu sa Diyos 
mao ang magtukmod kanila sa “pagwali sa maayong mga balita.” Sila 
maninguha sa “pagbugkos sa mga nadugmok nga kasingkasing.” Ang 
pamahayag sa kagawasan sa Diyos ang mopuno sa ilang mga baba. Kini 
mao ang ilang pribilehiyo sa paghatag  sa “katahum sa abo, ang lana 
sa kalipay, puli sa pagbalata, ang bisti sa pagdayeg alang sa espiritu sa 
kasub-anan.” Ang magabuhat niini mao ang mga anak sa Diyos, “ang 
binhi nga ginapanalanginan ni Jehova.”--Isaias 61: 1,3,9  

These faithful followers of the Master are also referred to in the Bible 
as “Abraham’s seed.” (Gal. 3:29) While their work for the Lord at the 
present time is important, it is also preparatory for greater things. These 
shall ultimately reign with Christ in God’s kingdom to bless “all the 
kindreds of the earth.” (Acts 3:25) They will promulgate the “everlasting 
covenant” of blessing, by which “the Lord GOD will cause righteousness 
and praise to spring forth before all the nations.”—Isa. 61:11 Kini nga mga 
matinud-anon nga mga sumusunod sa Ginoo usab gihisgotan sa Biblia 
ingon nga mga “binhi ni Abraham.” (Galacia 3:29) Samtang ang ilang 
buhat alang sa Ginoo sa karon nga panahon importante, kini usab maoy 
pagpangandam alang sa mas dako pa nga butang. Kini sila ang sa katapusan 
magahari uban kang Kristo diha sa gingharian sa Diyos sa pagpanalangin 
sa “tanan nga mga kaliwatan sa yuta.” (Buhat 3:25) Sila mopalugwa 
sa “walay katapusan nga pakigsaad” sa panalangin, nga “ang Ginoong 
Jehova magapaturok sa pagkamatarung ug pagdayeg sa tingpamulak sa 
atubangan sa tanan nga mga nasud.”- Isaias 61:11        ■






