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UNSAON PAGGAMIT KINI NGA MANWAL 

 

 

 

PORMAT SA MANWAL  
 

 

Ang matag leksyon naglangkob sa: 

 

Mga Tumong: Kini mao ang mga kalab-oton nga kinahanglang makab-ot pinaagi sa pagtuon 

sa kapitulo. Basaha una usa magsugod sa leksyon. 

 

Sag-uluhong Bersikulo: Kini nga bersikulo nagpatigbabaw sa mga nag-unang konsepto sa 

kapitulo.Sag-uloha kini. 

 

Hisgutan sa Kapitulo: Tun-i ang matag seksyon. Gamita ang inyong Biblia sa pagtan-aw sa 

bisan unsa nga pakisayran nga wala iimprinta sa manwal. 

 

Kinaugalingong Eksamen: Kuhaa kini nga eksamen pagkatapos magatu-on sa kapitulo. Su 

layi sa pagtubag ang mga pangutana sa walay paggamit sa inyong Biblia o niini nga manwal.  

Sa diha nga kamo matapos na sa kinaugalingong eksamen, i-tsek ang inyong mga tubag diha 

sa tubag nga seksyon nga gihatag sa katapusan sa basahon. 

 

Alang sa Dugang Pagtuon: Kini nga seksyon makatabang kaninyo nga mopadayon sa in 

yong pagtuon sa Pulong sa Dios, ipalambo ang inyong mga kahanas sa pagtuon, ug gamita 

ang inyong nakat-onan sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada 

wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina 

hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa 

gisugo. 

 

 

DUGANG MATERYALES NGA GIKINAHANGLAN 
 

Kinahanglanon ninyo ang King James nga hubad sa Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



MGA SUGYOT ALANG SA GRUPONG PAGTUON 
 

UNANG PANAGTIGOM 

 

Pagsugod: Sugdan sa pag-ampo ug magpaila-ila. Mag-inilhanay sa usag-usa ug itala ang 

mga estudyante. 

 

Paghimo ug mga pamaagi alang sa Grupo:  Seguradohon kon kinsa ang mogiya sa mga 

miting, ang panahon, dapit, ug mga petsa alang sa sunod pa nga mga sesyon. 

 

Pagdayeg ug Pagsimba: Dapita ang presensya sa Balaang Espiritu sa inyong sesyon sa pag 

bansay. 

 

Iapod-apod ang mga Manwal sa mga Estudyante: Ipaila ang titulo sa manwal, pormat, ug 

mga tumong sa kurso nga gihatag sa unang pipila ka mga pahina sa manwal. 

 

Himoa ang Unang Buluhaton:  Ipabasa sa mga estudyante ang mga kapitulo nga nakatuka 

ug ipakuha ang kinaugalingong eksamen sa dili pa ang sunod nga panagkita. Ang gidaghanon 

sa mga kapitulo nga ituka matag miting mag-agad sa gitas-on sa mga kapitulo, sa sulod niini, 

ug sa mga abilidad sa inyong grupo. 

 

IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM 

 

Pagsugod: Pag-ampo. Pag-abi-abi ug irehistro ang mga bag-ong estudyante ug iapod-apod sa 

kanila ang manwal. Kuhaa ang listahan sa mitambong. Tagai ug panahon sa pagdayeg ug pag 

simba. 

 

Balikan Pagtuon: Ipresentar ang usa ka mubo nga kinatibuk-an sa gitun-an sa naunang 

miting. 

 

Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo gamit ang mga oluhan nga adunay dagkong 

mga letra ingon nga  latid sa usa ka pagtulun-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna 

bay mga pangutana o mga komentaryo sa ilang gitun-an. Iaplikar ang leksyon sa mga kinabu 

hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante. 

 

Kinaugalingong eksamen: Balikan ang kinaugalingong eksamen sa mga estudyante nga na 

tapos. (Pahinumdom: Kon dili ninyo gusto nga ang mga estudyante adunay sumbanan sa mga 

tubag sa kinaugalingong eksamen, mahimong pilason ang mga panid sa tubag sa likod sa ma 

tag manwal.) 

 

Alang sa Dugang Pagtuon:  Mahimo nga buhaton kini nga mga proyekto sa usa ka grupo o 

sa indibidwal nga basehan. 

 

Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada 

wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina 

hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa 

gisugo.    
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PASIUNA 
 

Kamo magsugod sa usa ka kulbahinam nga espirituhanong pangahas. Pinaagi sa mga panid 

niini nga manwal kamo makakat-on mahitungod sa usa ka gamhanan nga labaw sa kinaiya 

han nga kapanguhaan nga mapuslan sa Lawas ni Kristo, kanang mapangamuyoong pag-

ampo. 

 

Niini nga pagtuon kamo makakat-on kon unsa ang mapangamuyoong pag-ampo ug unsaon 

pagbuhat niini nga epektibo nga nagagamit sa kusganon nga espirituhanong mga kapangu 

haan nga gipiyal alang niini nga katuyoan. Kamo makakat-on kon unsa ang i-ampo, unsaon 

sa pagbuntog sa mga babag sa mapangamuyoong pag-ampo, ug unsaon pagsugod ug pagpa 

dayon. 

 

Ang inyong espirituhanong kinabuhi ug ministeryo dili na sama ra sa gihapon. Andam na ba 

mo sa pagsugod sa inyong panaw niining kulbahinam nga espirituhanong destinasyon? 

 

Adunay usa ka dapit diin kamo dili makahimo sa paghikap sa mga mata 

Sa gibutaan nga mga tawo ngadto sa diha-diha nga hingpit nga panan-aw; 

Adunay usa ka dapit diin kamo dili maka-ingon, “Bumangon ka!" 

Sa himalatyong binihag, nga gigapos sa mga talikala sa kagabhion. 

 

Adunay usa ka dapit diin kamo dili makakab-ot sa mga tindahan 

Sa nakatago nga bulawan ug ipahigawas kini alang sa Ginoo; 

Adunay usa ka dapit sa ibabaw sa pipila ka mga malayo nga kabaybayonan 

Diin kamo dili makahimo sa pagpadala sa mamomoo ug sa Pulong; 

Adunay usa ka dapit diin ang makalangit nga makigbisogong gahum  

Makatubag sa pagbuhat sa inyong mapugsanon nga hangyo; 

 

Adunay usa ka dapit -usa ka hilom nga panagtagbo nga panahon- 

Diin ang Dios mismo sa iyang kaugalingon manaug ug makig-away alang kaninyo. 

Hain ang natagong dapit? Kamo mangutana, sa diin? 

Oh kalag, kini mao ang dapit nga tinago sa pag-ampo! 

 

 

 

-Tagsulat nga wala Mailhi 
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MGA TUMONG SA KURSO 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

          Pagpatin-aw sa pag-ampo. 

          Pagpasabot giunsa ang pag-ampo pagtubag. 

          Pagtingob sa papel sa pag-ampo diha sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. 

          Pag-ila sa mga ang-ang sa pag-ampo. 

          Pag-ila sa nagkalain-laing mga matang sa pag-ampo. 

          Pagpatin-aw sa mapangamuyoong pag-ampo. 

          Pagpasabot sa Bibliyanhong basehan sa magtotoo nga ministeryo ingon nga  

            usa ka tigpangamuyo. 

          Pag-ila kang Jesu-Kristo ingon nga atong modelo alang sa pangamuyo. 

          Paghulagway unsaon pagbuhat ang pangamuyo. 

          Pagpasabot ngano nga ang pangamuyo importante. 

          Paggamit sa espirituhanong mga kapanguhaan alang sa pangamuyo, lakip na  

ang pagkatinugyanan sa gahum ug awtoridad, paggapos ug paghubad, ang  

ngalan ni Jesus, ang dugo ni Jesus, ug pagpuasa. 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi mangamuyo 

 Pagtingob sa mga prinsipyo alang sa epektibo nga pangamuyo. 

 Pag-ila kon unsa ang ipangamuyo. 

 Paggamit sa mga saad sa Dios ngadto sa pangamuyo. 

 Pag-ila ug pagwagtang sa mga babag sa epektibo nga pagpangamuyo. 

 Paghibalo kanus-a dili mag-ampo. 

 Paghatag ug mga pakisayran sa Kasulatan alang sa modelo nga pag-ampo. 

 Pagpasabot ngano nga ang pag-ampo sa Ginoo maoy usa ka pag-ampo sa 

pangamuyo. 

 Pagsaysay sa modelo nga pag-ampo gikan sa panumduman. 

 Paggamit sa modelo nga pag-ampo ingon nga usa ka giya alang sa pangamu 

yo. 

 Pagpatin-aw sa kapukawan. 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi nga kita makaandam alang sa kapukawan. 

 Pag-ila sa diha nga ang pagkapukaw gikinahanglan. 

 Pag-ila sa mga ebidensiya sa nagakabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang. 

 Pagtingob sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan. 

 Pag-ila sa mga babag sa pagkapukaw. 

 Pagpasabot kon unsaon sa paggamit sa "Diosnong plano sa kapukawan" sa 

pagpangamuyo alang sa kapukawan. 

 Pagbuhat ug usa ka plano alang sa organisadong pag-ampo. 

 Paghimo sa usa ka personal nga manwal sa pag-ampo. 

 Pakigbahin sa internasyonal nga pangamuyo. 

 Pag-ila sa mga problema ug mga solusyon alang sa pagsugod ug pagpadayon. 

 Pagtugyan sa inyong kaugalingon sa ministeryo sa pangamuyo. 
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KAPITULO 1 

 

USA KA PASIUNA SA PAG-AMPO 

 
MGA TUMONG: 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpatin-aw sa pag-ampo. 

 Pagpasabot giunsa ang pag-ampo pagtubag. 

 Pagtingob sa papel sa pag-ampo diha sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. 

 Pag-ila sa mga ang-ang sa pag-ampo. 

 Pag-ila sa nagkalain-laing mga matang sa pag-ampo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag;   pagtuktok, ug 

kini pagaablihan alang kaninyo: 

 

Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita makakaplag, 

ug kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. (Mateo 7: 7-8) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo nagpaila sa hilisgutan sa pag-ampo. Kamo makakat-on sa kahulogan sa 

pag -ampo ug ang kamahinungdanon nga gibutang ni Jesus niini. Kamo makakat-on giunsa 

ang pag-ampo pagtubag ug ang mga lain-laing mga ang-ang ug matang sa pag-ampo. 

 

ANG KATIN-AWAN SA PAG-AMPO 

 

Ang pag-ampo mao ang pagpakigsulti sa Dios. Kini nagkinahanglan ug lain-laing mga ma 

tang, apan sa yano kini mahitabo sa diha nga ang tawo makigsulti sa Dios ug ang Dios makig 

sulti sa tawo. Ang pag-ampo gihulagway nga: 

 

Nagatawag sa ngalan sa Ginoo:  Genesis 12: 8 

Nagahilak ngadto sa Dios:   Salmo 27: 7; 34: 6 

Nagaduol ngadto sa Dios:   Salmo 73:28; Hebreohanon 10:22 

Nagatan-aw sa:    Salmo 5: 3 

Nagabayaw sa kalag:    Salmo 25: 1 

Nagabayaw sa kasingkasing:   Lamentaciones 3:41 

Nagabubo sa kasingkasing:   Salmo 62: 8 

Nagabubo sa kalag:    I Samuel 1:15 

Nagatuaw sa Langit:    II Cronicas 32:20 

Nagahangyo sa Ginoo:   Exodo 32:11 

Nagapangita sa Dios:    Job 8: 5 

Nagapangita sa nawong sa Ginoo:  Salmo 27: 8 

Nagahimo sa pagpangaliyupo:  Job 8: 5; Jeremias 36: 7 
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Ang pag-ampo dili lamang pagpakigsulti sa Dios, apan kini naglakip sa pagpatalinghog usab.  

Ang pag-ampo maoy panag-istoryahanay, ug ang usa ka nag-inusara nga panag-istoryahanay 

dili molungtad ug dugay. Sa diha nga kamo mag-ampo, paabuta nga ang Dios makigsulti ka 

ninyo.  Kasagaran siya mobuhat niini pinaagi sa iyang nahasulat nga Pulong o pinaagi sa usa 

ka "gamay nga tingog" nga daw "nagsulti" sa inyong kasingkasing. Usahay siya mohatag ka 

ninyo ug usa ka panan-awon o pagsaysay sa kahulogan diha sa inyong espiritu kon unsa ang 

inyong gi-ampo diha sa inyong langitnon nga pag-ampo sa pinulongan. 

 

Ayaw pagdali sa pagsulod ug ihulog ang inyong tanan nga mga hangyo sa Dios ug unya hu 

manon ang inyong pag-ampo. Paghatag ug panahon alang kaniya sa pagpakigsulti kaninyo. 

Siya mohatag sa mga tubag sa inyong mga pangutana, giya alang sa adlaw nga umaabot, ug 

motabang kaninyo sa paghan- ay sa inyong mga prayoridad. Usahay siya mohatag kaninyo ug 

usa ka espesyal nga mensahe sa paglig-on aron mosangyaw sa usa ka tawo nga inyong gipa 

ngamuyo. 

 

Kon mag-ampo kamo, walay usa nga gikauyonan nga postura sa pag-ampo. Kamo mahimong 

mag-ampo samtang: 

 

Nagatindog:        I Mga Hari 8:22; Marcos 11:25 

Nagayukbo:        Salmo 95: 6 

Nagaluhod:        II Cronicas 6:13; Salmo 95: 6; Lucas 22:41;  

     Buha 20:36 

Nagahapa:        Numeros 16:22; Josue 5:14; 

                                                                 I Mga Cronicas 21:16; Mateo 26:39 

Nagabayaw sa mga kamot:      Isaias 1:15; II Cronicas 6:13 

Nagapataas sa mga kamot:          Salmo 28: 2; Lamentaciones 2:19; I Timoteo 2: 8 

 

GIUNSA ANG PAG-AMPO PAGTUBAG 

 

Ang Biblia nagpadayag nga ang pag-ampo gitubag: 

 

Diha-diha dayon nga mga panahon:  Isaias 65:24; Daniel 9: 21-23 

Nalangan nga mga panahon:   Lucas 18: 7 

Lahi sa atong mga gitinguha:   II Mga Taga Corinto 12: 8-9 

Labaw pa sa atong mga gilauman:  Jeremias 33: 3; Taga-Efeso 3:20 

 

ANG PAG-AMPO NGA KINABUHI NI JESUS 

 

Ang pag-ampo kinahanglan nga importante sa ato tungod kay kini importante kang Ginoong 

Jesus. Si Jesus mao ang atong labing dako nga modelo sa mapangamuyoong pag-ampo. Tun-i 

ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran mahitungod sa pag-ampo sa kinabuhi ni 

Jesus: 

 

SI JESUS GIHIMO NGA ANG PAG-AMPO USA KA PRAYORIDAD: 

 

-Siya nag-ampo bisan unsa nga panahon sa adlaw o sa gabii: Lucas 6: 12-13 

-Ang pag-ampo mas prayoridad pa kay sa pagkaon:   Juan 4: 31-32 
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-Ang pag-ampo mas prayoridad pa kay sa negosyo:   Juan 4: 31-32 

-Siya nagtudlo sa pag-ampo ngadto sa iyang mga tinun-an:  Mateo 6: 9-13 

 

ANG PAG-AMPO NAG-UBAN SA BISAN UNSANG MAHINUNGDANONG 

PANGHITABO SA IYANG KINABUHI: 

 

-Diha sa iyang bautismo:    Lucas 3: 21-22 

-Panahon sa unang panaw sa ministeryo:       Marcos 1:35; Lucas 5:16 

-Sa wala pa pilia ang mga tinun-an:       Lucas 6: 12-13 

-Sa wala pa / human sa pagpakaon sa 5,000:      Mateo 14: 19, 23; Marcos 6: 41, 46; 

Juan 6: 11, 14-15 

-Human sa pagpakaon sa 4,000:   Mateo 15:36; Marcos 8: 6, 7 

-Sa wala pa mosugid ni Pedro:   Lucas 9:20 

-Sa wala pa ang pagkausab sa dagway:  Lucas 9: 28, 29 

-Diha sa pagbalik sa kapitoan:   Mateo 11:25; Lucas 10:21 

-Diha sa lubnganan ni Lazaro:   Juan 11: 41-42 

-Diha sa panalangin sa mga anak:        Mateo 19:13 

-Diha sa pag-abot sa pipila ka mga Gresyanhon:   Juan 12: 27-28 

-Alang kang Pedro:     Lucas 22:32 

-Alang sa paghatag sa Espiritu Santo:  Juan 14:16 

-Sa dalan paingon sa Emmaus:   Lucas 24: 30-31 

-Sa wala pa siya mokayab:          Lucas 24: 50-53 

-Alang sa iyang mga sumusunod:         Juan 17 

-Sa wala pa ang iyang labing dako nga pagsulay:   Mateo 26: 26-27; 

Marcos 14: 22-23; Lucas 22: 17-19 

 

MGA ANG-ANG SA PAG-AMPO 

 

Adunay tulo ka mga ang-ang sa gikusgon sa pag-ampo: Pagpangayo, pagpangita, ug pagpa 

nuktok: 

 

Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag;   pagtuktok, ug 

kini pagaablihan alang kaninyo: 

 

Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita makakaplag, 

ug kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. (Mateo 7: 7-8) 

 

Ang pagpangayo mao ang unang ang-ang sa pag-ampo. Kini nagapresentar lamang sa usa ka 

hangyo ngadto sa Dios ug nagadawat sa diha-diha nga tubag. Aron nga makadawat, ang kon 

disyon mao nga mangayo: 

 

... kamo wala, tungod kay kamo wala mangayo. (Santiago 4: 2) 

 

Ang pagpangita maoy usa ka mas lawom nga ang-ang sa pag-ampo. Kini mao ang ang-ang sa 

pag-ampo diin ang mga tubag dili ingon ka diha-diha sama sa pagpangayo nga ang-ang. Ang 

120 nagtigom sa sulod sa itaas nga lawak diin sila nagpadayon sa pag-ampo kini mao ang usa 

ka panig-ingnan sa pagpangita. Kini nga mga lalaki ug mga babaye nangita sa katumanan sa 

saad sa Balaan nga Espiritu ug nagpadayon sa pagpangita hangtod nga ang tubag miabot 

(Buhat 1-2). 
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Ang pagpanuktok mao ang usa ka mas lawom nga ang-ang. Kini mao ang pag-ampo nga ma 

kanunayon sa diha nga ang mga tubag madugay sa pag-abot. Kini gihulagway pinaagi sa sam 

bingay ni Jesus nga gisulti diha sa Lucas 11: 5-10. Kini usab gihulagway pinaagi sa paglahu 

tay ni Daniel nga nagpadayon sa "pagpanuktok" bisan pa sa kamatuoran nga siya nakakita 

nga walay makita nga mga resulta tungod kay si Satanas mibabag sa tubag gikan sa Dios 

(Daniel 10). 

 

MGA MATANG SA PAG-AMPO 

 

Si Pablo nagtawag alang sa mga magtotoo sa pag-ampo kanunay uban sa "tanang pag-ampo" 

(Mga Taga-Efeso 6:18). Ang laing hubad sa Biblia mabasa nga "pag-ampo uban sa tanang ma 

tang sa pag-ampo" (Goodspeed nga hubad). Kini nagtumong sa nagkalain-laing matang sa 

pag-ampo nga naglakip sa: 

 

1. PAGSIMBA UG PAGDAYEG: 

 

Kamo mosulod ngadto sa presensya sa Dios uban sa pagsimba ug pagdayeg: 

 

Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat, ug ngadto 

sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto 

kaniya, ug dayegon ninyo ang iyang ngalan. (Salmo 100: 4) 

 

Ang pagsimba mao ang paghatag sa pasidungog ug debosyon. Ang pagdayeg mao ang pagpa 

salamat ug usa ka pagpahayag sa pagtamud dili lamang alang sa gibuhat sa Dios apan alang 

kon kinsa siya. Kamo magasimba sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran: 

 

Apan moabot ang takna, ug karon miabot na, nga ang mga matuod nga magsi 

simba magasimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran, kay mao kana 

ang ginapangita sa Amahan nga mga magsisimba kaniya. 

 

Ang Dios Espiritu man, ug kinahanglan nga ang mga magasimba kaniya manag 

simba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4: 23-24) 

      

Ang pagsimba sa Dios diha sa kamatuoran nagpasabot nga kamo mosimba kaniya pinasukad 

sa unsa ang gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Ang pagsimba kaniya diha sa Espiritu mao 

ang pagbuhat sa tinuuray  diha sa gahum sa Balaang Espiritu, gikan sa kinahiladman sa in 

yong pagkatawo, sa pagbutang kaniya nga una labaw sa tanan. Sa diha nga kamo nagsimba di 

ha sa Espiritu, kamo mitugot sa Balaang Espiritu sa paggiya sa inyong pagsimba. Kamo wala 

mogamit sa hinimo-sa-tawo nga pormula o mga rituwal sa pagsimba. Kamo wala lang maga 

balik-balik sa mga himno o mga pag-ampo uban sa inyong hunahuna nga anaa sa laing dapit. 

 

Hinonoa, kamo mi-abli sa kinasulorang mga bahin sa inyong kasingkasing ug hunahuna, ug 

mipatugbaw sa pagdayeg ug pagsimba kaniya diha sa inyong kaugalingon nga mga pulong.  

Usahay, ang Balaan nga Espiritu mo-okupar sa hingpit ug kamo mosugod sa pagsimba diha 

sa "laing mga pinulongan" sa inyong pag-ampo nga pinulongan. 
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Pagdayeg ug pagsimba mahimong uban sa: 

 

Pag-awit:     Salmo 9: 2, 11; 40: 3; Marcos 14:26 

Madungog nga pagdayeg:   Salmo 103: 1 

Pagsinggit:     Salmo 47: 1 

Pagbayaw sa mga kamot:   Salmo 63: 4; 134: 2; I Timoteo 2: 8 

Pagpalakpak:     Salmo 47: 1 

Mga instrumento sa musika:   Salmo 150: 3-5 

Pagtindog:     II Cronicas 20:19 

Pagyukbo:     Salmo 95: 6 

Pagsayaw;     Salmo 149: 3 

Pagluhod:     Salmo 95: 6 

Paghigda:     Salmo 149: 5 

 

2. PASALIG: 

 

Kini mao ang pag-ampo sa pagtugyan sa inyong kinabuhi ug kabubut-on ngadto sa Dios. Kini 

naglakip sa pag-ampo sa pagpahinungod ug dedikasyon ngadto sa Dios, sa iyang buluhaton, 

ug sa iyang mga katuyoan. 

 

3. PETISYON: 

Ang mga pag-ampo sa petisyon mao ang mga hangyo. Ang mga hangyo kinahanglan nga hi 

moon sumala sa kabubut-on sa Dios ingon nga gipadayag sa iyang nahasulat nga Pulong.  

Ang mga petisyon mahimong diha sa mga ang-ang sa pagpangayo, pagpangita, o pagpanuk 

tok. Pangaliyupo mao ang lain nga pulong alang niini nga matang sa pag-ampo. Ang pulong 

nga pangaliyupo nagpasabot nga "nangamuyo sa Dios o hugot nga mo-apelar ngadto kaniya 

alang sa usa ka panginahanglan. 

 

4. PAGSUGID UG PAGHINULSOL: 

 

Ang usa ka pag-ampo sa pagsugid mao ang paghinulsol ug pagpangayo sa kapasayloan sa 

sala: 

 

Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopa 

saylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili-

maka tarunganon. (Juan 1: 9) 

 

5. PANGAMUYO: 

 

Ang pangamuyo mao ang pag-ampo alang sa uban. Ang usa ka tigpangamuyo mao ang usa 

nga mikuha sa dapit sa lain o naghangyo sa panginahanglan sa uban. Niini nga matang sa pag 

-ampo ang nahibilin niini nga manwal nakatumong. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang pag-ampo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Ipasabot giunsa ang pag-ampo pagtubag. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Itingob ang papel sa pag-ampo diha sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Ipaila ug ipatin-aw ang mga ang-ang sa pag-ampo nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

________________________________________________________________________ 

 

6. Isulat sa usa ka laktod nga kaasuyan ang lima ka matang sa pag-ampo nga gihisgotan 

niini nga kapitulo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 

1. Ania ang usa ka giya sa pag-ampo sa pagtabang kaninyo sa pag-ampo alang sa mga 

kontinente ug sa kalibutan: 

 

Sa Lunes:   Pag-ampo alang sa Asia 

Sa Martes:   Pag-ampo alang sa Europa 

Sa Miyerkules:  Pag-ampo alang sa Africa 

Sa Huwebes:   Pag-ampo alang sa North America 

Sa Biyernes:   Pag-ampo alang sa Latin America 

Sa Sábado:   Pag-ampo alang sa Oceania (Isla nga mga nasud) 

Sa Domingo:   Pag-ampo alang sa tibook nga kalibutan 

 

2. Tun-i ang mosunod nga mga Kasulatan pag-usab ug unya eksperimentohi pinaagi sa 

pag-ampo diha sa lain-laing mga posisyon: 

 

Nagatindog:        I Mga Hari 8:22; Marcos 11:25 

Nagayukbo:        Salmo 95: 6 

Nagaluhod:        II Cronicas 6:13; Salmo 95: 6; Lucas 22:41; 

     Buhat 20:36 

Nagahapa:        Numeros 16:22; Josue 5:14; 

                                                                 I Mga Cronicas 21:16; Mateo 26:39 

Nagabayaw sa mga kamot:      Isaias 1:15; II Cronicas 6:13 

Nagapataas sa mga kamot:          Salmo 28: 2; Lamentaciones 2:19; I Timoteo 2: 8 

 

3. Tun-i ang mosunod nga mga bersikulo pag-usab ug unya eksperimentohi pinaagi sa 

pagdayeg ug pagsimba sa Dios diha sa nagkalain-laing mga paagi nga sa Kasulatan 

gigiya: 

 

Pag-awit:    Salmo 9: 2, 11; 40: 3; Marcos 14:26 

Madungog nga pagdayeg:  Salmo 103: 1 

Pagsinggit:    Salmo 47: 1 

Pagbayaw sa mga kamot:  Salmo 63: 4; 134: 2; I Timoteo 2: 8 

Pagpalakpak:    Salmo 47: 1 

Mga instrumento sa musika:  Salmo 150: 3-5 

Pagtindog:    II Cronicas 20:19 

Pagyukbo:    Salmo 95: 6 

Pagsayaw;    Salmo 149: 3 

Pagluhod:    Salmo 95: 6 

Paghigda:    Salmo 149: 5 
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KAPITULO 2 

 

MAPANGAMUYOONG PAG-AMPO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpatin-aw sa mapangamuyoong pag-ampo. 

 Pagpasabot sa Bibliyanhong basehan sa magtotoo nga ministeryo ingon nga usa ka 

tigpangamuyo. 

 Pag-ila kang Jesu-Kristo ingon nga atong modelo alang sa pangamuyo. 

 Pagpasabot unsaon sa pagpangamuyo. 

 Pagpasabot ngano nga ang pangamuyo importante. 

. 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Busa siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nanagduol ngadto sa 

Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang 

kanila. (Hebreohanon 7:25) 
 

PASIUNA 

 

Sa niaging leksyon kamo nakakat-on nga ang pangamuyo mao ang pag-ampo alang sa uban.  

Ang usa ka tigpangamuyo mao ang usa nga mikuha sa dapit sa lain o naghangyo sa pangina 

hanglan sa uban. Kon kamo mag-ampo niini nga paagi, kamo nangamuyo: 

 

"Pangamuyo mahimong ipatin-aw ingon nga balaan, nagatoo, nagalahutay sa pag-

ampo diin ang usa ka tawo naghangyo sa Dios alang sa lain o sa uban nga nawad-an 

sa paglaum sa panginahanglan sa Diosnong pagpataliwala." (Full Life nga Biblia) 

 

Kini nga matang sa pag-ampo nga ang nahibilin niini nga manwal nakatumong. Niini nga lek 

syon kamo makakat-on sa Bibliyanhong basehan sa pangamuyo ug bahin sa atong modelo 

alang sa pangamuyo, ang Ginoong Jesu-Kristo. Kamo usab makakat-on unsaon sa pagbuhat 

sa pangamuyo ug ngano nga kini usa ka importante nga ministeryo. 

 

ANG BIBLIYANHONG BASEHAN SA PANGAMUYO 

 

Ang Bibliyanhong basehan alang sa magtotoo sa Bag-ong Tugon nga ministeryo sa mapanga 

muyoong pag-ampo mao ang atong balaan nga tawag ingon nga mga sacerdote ngadto sa 

Dios. Ang Pulong sa Dios nag-ingon nga kita usa ka balaan nga pagkasacerdote (I Pedro 2:5), 

usa ka harianong pagkasacerdote (I Pedro 2: 9), ug usa ka gingharian sa mga sacerdote 

(Pinadayag 1: 5). 

 

Ang kaagi alang sa pagsabot niini nga pagtawag sa saserdoteng pangamuyo makita diha sa 

Daang Tugon nga panig-ingnan sa Levitihanong pagkasacerdote.   
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Ang responsibilidad sa sacerdote mao ang pagtindog sa atubangan sa ug sa taliwala sa. Siya 

mitindog sa atubangan sa Dios sa pag-alagad kaniya uban sa mga sakripisyo ug mga halad.  

Ang mga sacerdote usab nagtindog sa taliwala sa usa ka matarung nga Dios ug sa makasasala 

nga tawo nga nagatagbo kanila nga hiniusa didto sa dapit sa halaran sa dugo. 

 

Hebreohanon 7: 11-19 nagpasabot sa kalainan tali sa Daan ug Bag-ong Tugon nga ministeryo 

sa sacerdote. Ang Daang Tugon nga Levitihanong pagkasacerdote gipasa gikan sa kaliwatan 

ngadto sa kaliwatan pinaagi sa mga kaliwat sa tribo ni Levi. "Ang Melchizedek nga pagkasa 

cerdote" nga gihisgotan niini nga tudling, mao ang "bag-ong han-ay" sa espirituhanon nga 

mga sacerdote diin si Ginoong Jesus mao ang Labawng Pari. Kini mao ang gipasa kanato pi 

naagi sa iyang dugo ug sa atong espirituhanon nga pagkatawo ingon nga bag-ong mga binu 

hat diha kang Kristo. 

 

ANG MODELONG TIGPANGAMUYO 

 

Ang Biblia nagrekord nga ang katuyoan sa Dios sa pagpadala ni Jesus mao nga alang kaniya 

sa pag-alagad ingon nga usa ka tigpangamuyo: 

 

Ug siya nakakita nga walay tawo, ug nahibulong nga walay nagpataliwala: busa 

ang iyang kaugalingon nga bukton nagadala ug kaluwasan kaniya, ug ang iyang 
pagkamatarung, mao ang nagpalig-on kaniya. (Isaias 59:16) 

 

Si Jesus mibarug sa atubangan sa Dios ug sa taliwala kaniya ug sa makasasala nga tawo,  

sama sa gibuhat sa mga sacerdote sa Daang Tugon: 

 

Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala (tigpangamuyo) taliwala sa Dios 

ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus. (I Timoteo 2: 5) 

 

... Si Kristo ang namatay, oo hinoon, nga nabanhaw pag-usab, nga atua sa toong 
kamot sa Dios, nga nagahimo usab sa pagpangamuyo alang kanato.  (Roma 8:34) 

 

Busa siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nanagduol ngadto sa 

Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang 

kanila. (Hebreohanon 7:25) 
 

Si Jesus ang nagdala sa makasasala nga tawo ug sa usa ka matarung nga Dios nga nag-uban 

diha sa dapit sa halaran sa dugo alang sa sala. Dili na ang dugo sa mga mananap ang gikina 

hanglan ingon sa Daang Tugon. Kita karon makahimo na  sa pagduol sa Dios nga nakabasi sa 

dugo ni Jesus nga giula sa krus sa Kalbaryo alang sa kapasayloan sa mga sala. Tungod sa du 

go ni Jesus, kamo makahimo sa pagduol sa Dios nga walay pagkahadlok ug walay pagkamau 

lawon (Hebreohanon 4: 14-16). 

 

Si Jesus maoy tigpangamuyo samtang dinhi pa siya sa yuta. Siya nag-ampo alang niadtong 

mga masakiton ug gipanag-iya sa mga demonyo. Siya nag-ampo alang sa iyang mga tinun-

an. Siya pa gani nag-ampo alang kaninyo sa diha nga siya nangamuyo alang sa tanan nga mi 

too kaniya. Si Je sus nagpadayon sa iyang ministeryo sa pagpangamuyo human sa iyang ka 

matayon ug pagkabanhaw sa diha nga siya mibalik ngadto sa Langit. Siya karon nag-alagad 

ingon nga atong tigpangamuyo sa Langit. 
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UNSAON SA PAGPANGAMUYO 

 

Ingon sa mga tigpangamuyo nga nagasunod sa Daang Tugon nga buluhaton sa mga sacerdote 

ug sa Bag-ong Tugon nga sumbanan ni Jesus, kita mobarug sa atubangan sa Dios ug sa tali 

wala sa usa ka matarung nga Dios ug sa makasasala nga tawo. Aron mahimong epektibo nga 

nagatindog "tali sa" kita kinahanglan gayud nga una nga mobarug sa "atubangan” sa Dios sa 

pag-ugmad sa kasuod nga gikinahanglan sa pagtuman niini nga tahas. 

 

Ang Numeros 14 mao ang usa sa labing dako nga mga asoy sa mapangamuyoong pag-ampo 

nga narekord sa Biblia. Si Moises nakahimo sa pagbarug taliwala sa Dios ug sa makasasala 

nga tawo tungod kay siya mitindog sa "atubangan" kaniya ug may naugmad nga kasuod.  Nu 

meros 12: 8 nagrekord nga ang Dios nakigsulti kang Moises ingon nga higala ngadto sa higa 

la ug dili pinaagi sa mga panan-awon ug sa mga damgo sama sa iyang gibuhat sa ubang mga 

manalagna. 

 

Ingon sa Bag-ong Tugon nga mga magtotoo kita wala na maghalad sa mga mananap sama sa 

mga panahon sa Daang Tugon. Kita mobarug sa atubangan sa Ginoo aron sa paghalad ug espi 

rituhanong mga halad sa pagdayeg (Hebreohanon 13: 5) ug sa paghalad sa atong kaugali 

ngong mga kinabuhi (Roma 12: 1). Kini gibase sa suod nga relasyon uban sa Dios nga kita 

makahimo sa pagbarug "tali" kaniya ug sa uban, naga-alagad ingon nga usa ka manlalaban, 

ug tigpangamuyo alang kanila. 

 

Si Pedro migamit sa duha ka mga pulong sa paghulagway niining pagkasacerdote nga minis 

teryo: "Balaan" ug "harianon”. Ang pagkabalaan gikinahanglan sa pagbarug sa atubangan sa 

Ginoo (Hebreohanon 12:14). Kita mohimo lamang niini basi sa pagkamatarung ni Kristo ug 

dili sa atong kaugalingon nga pagkamatarung.  Ang pagkaharianon gihubit sa harianong aw 

toridad nga gitugyan kanato ingon nga mga sakop sa "harianong pamilya," ingon sa ginasulti, 

uban sa lehitimong dalan sa tronong lawak sa Dios. 

 

Usahay kining pagkasacerdote nga pangamuyo pagabuhaton uban sa salabutan. Kini mahita 

bo sa diha nga kamo mangamuyo alang sa uban diha sa inyong kaugalingon nga mga lumad 

nga pinulongan ug kamo makasabot kon unsa ang inyong ginasulti: 

 

Busa, nagatambag ako, nga ang una sa tanan, mga pangamuyo, mga pag-ampo, 

mga paghangyo, ug sa paghatag sa mga pasalamat, nga alang sa tanan nga mga 

tawo. 

 

Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa awtoridad ... (ITimoteo 2: 1-2) 

Sa uban nga mga panahon, ang pangamuyo gihimo pinaagi sa Balaan nga Espiritu. Kini mahi 

mong uban sa mga pag-agulo nga resulta sa usa ka mabug-at nga espirituhanon nga palas-a 

non.  Kini mahimo usab nga sa usa ka dili masabtan nga sinultihan. Kon kini mahitabo, ang 

Balaang Espiritu mamulong pinaagi kaninyo sa pag-ampo direkta sa Dios sumala sa kabubut-

on sa Dios: 

 

Sa ingon usab nga paagi, ang Espiritu motabang sa atong kaluyahon; kay kita 

ugod dili man makamaong moampo ingon sa atong gikinahanglan; apan ang 

Espiritu sa iyang kaugalingon mao ang mangunay sa pagpangamuyo alang 

kanato uban ang mga pag-agulo nga dili ikalitok. (Roma 8:26) 
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Kay siya nga nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo kondili 

ngadto sa Dios, kay walay usa nga nakasabot kaniya; Apan, diha sa espiritu naga 

sulti siya ug mga tinago. (I Mga Taga Corinto 14: 2) 
 

Kamo wala makasabot niini nga matang sa pangamuyo uban sa inyong hunahuna, apan kini 

mao ang labing lawom nga ang-ang sa mapangamuyoong pag-ampo ug ang labing epektibo 

tungod kay kini gihimo "sumala sa kabubut-on sa Dios." Ang inyong hunahuna ug salabutan 

dili makaapekto sa mga pag-ampo nga   gi-ampo sa Espiritu Santo pinaagi kaninyo sa usa ka 

wala masabti nga sinultihan. [1] 

 

NGANONG ANG PANGAMUYO IMPORTANTE 

 

Ang pangamuyo sa walay duha-duha mahinungdanon tungod sa pagtagad ni Jesus nga gibu 

tang sa ibabaw niini diha sa iyang kaugalingon nga yutan-ong ministeryo. Ang importansya 

gipadayag usab sa rekord sa Biblia nga napuno sa mga istorya sa mga lalaki ug mga babaye 

nga nakasinati sa gamhanan nga mga resulta pinaagi sa epektibong pangamuyo. 

 

Pinaagi sa epektibong pangamuyo, kamo makangadto sa espirituwal sa bisan asa sa kalibu 

tan.  Ang inyong mga pag-ampo walay limitasyon sa gilay-on ingon nga sila makatuhop sa 

wala pa nawalihi nga mga nasud, ug makatabok pinaagi sa hiyograpiyanhon, kamatutoan, ug 

sa politikanhong mga babag. Kamo makaapekto sa padulngan sa mga indibidwal ug tibook 

nga mga nasud.  Kamo makatabang sa pagluwas sa mga kinabuhi ug mga kalag sa mga lalaki 

ug sa mga babaye, mga batang lalaki ug mga batang babaye ug mopakaylap sa Ebanghelyo sa 

Gingharian sa Dios sa tibook kalibutan samtang kamo nangamuyo sa pag-ampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

[1] Alang sa dugang nga impormasyon sa pagsulti sa lain nga mga pinulongan mokonsulta sa 

Harvestime International Institute sa kurso nga nag-ulohang "Ministeryo Sa Balaang 

Espiritu." 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang mapangamuyoong pag-ampo. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Ipasabot ang Bibliyanhong basehan sa magtotoo sa ministeryo ingon nga usa ka 

tigpangamuyo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kinsa ang atong modelo alang sa pangamuyo? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Ipasabot unsaon sa pagbuhat ang pangamuyo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ipasabot ngano nga ang pangamuyo importante. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Usa sa labing dako nga panig-ingnan sa pag-ampo mao ang pag-ampo ni Jesus nga narekord 

sa Juan 17. Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon niini nga pag-ampo: 

 

Si Jesus nag-ampo alang sa iyang kaugalingon:                Juan 17: 1-5 

 

Itingob ang iyang mga hangyo alang sa iyang kaugalingon: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si Jesus nag-ampo alang sa iyang labing duol nga mga tinun-an:         Juan 17: 6-19 

 

Itingob ang iyang mga hangyo alang sa iyang labing duol nga mga tinun-an: 

___________________________________________________________________________ 

 

Si Jesus nag-ampo alang sa iyang umaabot nga mga tinun-an:           Juan 17: 20-23 
 

Ilista ang mga piho nga mga hangyo nga gihimo si Jesus alang sa iyang umaabot nga mga 

tinun-an: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si Jesus mihuman pag-ampo:                    Juan 17: 24-26 
 

Itingob giunsa ni Jesus paghuman ang iyang pag-ampo: 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang iyang piho nga tinguha? 

___________________________________________________________________________ 

 

Unsa ang iyang gipahayag ngadto sa iyang mga sumusunod? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Unsay iyang gusto nga maana "kanila"? __________________________________________ 
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KAPITULO 3 
 

ESPIRITUHANONG KAPANGUHAAN ALANG SA PANGAMUYO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila sa espirituhanong mga kapanguhaan alang sa pangamuyo, lakip na ang: 

*   Pagkatinugyanan  sa gahum ug awtoridad. 

*   Paggapos ug paghubad. 

*   Ang Ngalan ni Jesus. 

*   Ang Dugo ni Jesus. 

*   Pagpuasa. 

 Paggamit niini nga espirituhanong mga kapanguhaan diha sa pangamuyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gitigom, ug 

gihatagan sila ug gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-

ayo sa mga sakit. (Lucas 9: 1) 

 

PASIUNA 

 

Ang Dios mihatag sa dako nga espirituhanong mga kapanguhaan alang niini nga ministeryo 

sa pangamuyo diin kita gipanagtawag. Niini nga leksyon kamo makakat-on unsaon sa pagga 

mit niini nga mga kapanguhaan nga naglakip sa pagkatinugyanan sa gahum ug awtoridad, 

paggapos ug paghubad, sa Ngalan ni Jesus, ang dugo ni Jesus ug ang pagpuasa. 

 

PAGKATINUGYANAN SA GAHUM UG AWTORIDAD 

 

Sa diha nga kita mangamuyo sa pag-ampo kita sa tinuod nakiggubat sa atong kaaway, si Sata 

nas, alang sa mga kalag sa mga lalaki ug sa mga babaye, mga batang lalaki ug mga batang ba 

baye, alang sa mga nasud, ug sa espirituhanon ug politikanhon nga mga lider. Kita wala mag 

buhat niini diha sa atong kaugalingon nga katakos o kusog, apan sa basehan sa espirituhanon 

nga gahum ug awtoridad nga gitugyan kanato pinaagi kang Jesus: 

 

Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gitigom, ug giha 

tagan sila ug gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo 

sa mga sakit. (Lucas 9: 1) 

 

Adunay usa ka kalainan tali sa awtoridad ug gahum. Tagda ang panig-ingnan sa usa ka pulis.  

Siya adunay usa ka tsapa ug usa ka uniporme nga mga simbolo sa iyang awtoridad.  Ang 

iyang awtoridad nagagikan sa posisyon nga iyang gihuptan sa gobyerno. Tungod kay dili ta 

nang tawo nagtahod niana nga awtoridad, ang pulis usab nagdala sa usa ka hinagiban ug ka 

na nga hinagiban mao ang iyang gahum. 
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 Ang inyong awtoridad ibabaw sa kaaway naggikan kang Jesu-Kristo ug ang inyong posisyon 

diha kaniya ingon nga usa ka magtotoo. Ang inyong gahum ibabaw sa kaaway miabot pinaa 

gi sa Balaang Espiritu: 

 

Ug tan-awa, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo; apan 

pabilin una kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtod nga kamo masul-uban sa 

gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49) 

 

Sama sa pulis, kamo kinahanglan gayud nga adunay parehong awtoridad ug gahum aron mahi 

mong epektibo sa pagpangamuyo, kay sa pagkatinuod kamo nagahimo sa espirituhanong gu 

bat uban kang Satanas. Ang mga magtotoo nakadawat sa awtoridad pinaagi sa bag-ong pag 

katawo nga kasinatian ug ang ilang posisyon diha kang Kristo apan ang uban wala gayud mo 

padayon sa pagdawat sa gahum sa Balaan nga Espiritu nga kinahanglan malangkob uban sa 

awtoridad aron mangamuyo nga epektibo. 

 

Si Satanas adunay limitado nga gahum, apan siya walay awtoridad. Si Jesus mihatag kanato 

sa parehong gahum ug awtoridad ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway. Ang gahum 

nga gihatag ni Jesus maoy giniyahang gahum nga gamiton alang sa piho nga mga katuyoan sa 

pagpangamuyo:  

 

GAHUM IBABAW SA KAAWAY: 

 

Kamo adunay awtoridad sa pagpangamuyo sa pag-ampo alang niadtong mga nagkinahanglan 

sa kaayohan ug kaluwasan: 

 

Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gitigom, ug 

gihatagan sila ug gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-

ayo sa mga sakit. (Lucas 9: 1) 

 

GAHUM IBABAW SA SALA: 

 

Kamo adunay awtoridad sa pagpangamuyo alang niadtong nagkinahanglan sa kaluwasan: 

 

Kang bisan kinsang mga sala ang inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila; ug 

kang bisan kinsang mga sala ang inyong pugngan, kana ginapugngan kanila.  

(Juan 20:23) 

 

GAHUM SA PAGPAKAYLAP SA EBANGHELYO: 

 

Kamo adunay awtoridad sa pag-ampo alang sa mga mamomoo aron sa pagpakaylap sa 

Ebanghelyo: 

 

Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Sa pagkamatuod ang anihon daghan, 

apan ang mga mamomoo diriyut.  

 

Busa pag-ampo sa Ginoo sa anihon nga magpadalag mga mamomoo ngadto sa 

iyang anihon. "(Mateo 9:37-38) 
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PAGGAPOS UG PAGHUBAD 
 

Ang termino nga "paggapos" nagagikan sa Hebreohanong pinulongan nga asar nagakahulo 

gan nga "pagbugkos, pagbilanggo, paghigot, pagbakos, pagsangon." Ang pulong makita sa 

gibana-ba na nga 70 ka beses diha sa Hebreohanong Daang Tugon ug kasagaran gigamit sa 

pagpaila sa paghigot sa mga kabayo ug mga asno (II Hari 7:10). 

 

Ang mga gisulti ni Jesus sa Mateo 12: 28-29 adunay dako nga kahulogan. 

 

Apan kong ako nagahingilin sa mga yawa pinaagi sa Espiritu sa Dios, sa pagkati 

nuod, ang gingharian sa Dios miabot diha kaninyo. 

 

O unsaon man sa tawo pagsulod sa balay sa usa ka tawong kusgan aron sa pag-

agaw sa iyang mga butang, gawas kon iya unang gapuson ang kusgan? Ug unya 

ugaling pagakawatan ang iyang balay. (Mateo 12: 28-29) 

 

Kini imposible nga makuha ang mga kabtangan sa kusgan nga tawo nga una sa tanan walay 

paggapos sa kusgan nga tawo. Si Jesus, sa paghisgot sa kusgan nga tawo, nagatumong kang 

Satanas. Kadtong mga kabtangan nga kuhaon gikan kaniya mao ang iyang labing bililhon nga 

mga kabtangan sa tanan, nawala nga mga indibiduwal nga naulipon pinaagi kaniya, lakip na 

niadtong "nademonyohan." 

 

Si Jesus mihatag sa mga magtotoo sa gahum sa paggapos ug sa paghubad: 

 

Ug ako magahatag kanimo sa mga yawi sa gingharian sa langit; ug bisan unsa 

nga imong gapuson sa yuta, pagagapuson sa langit; ug bisan unsay imong huba 

ran sa yuta pagahubaran sa langit. (Mateo 16:19) 
 

Si Jesus nagtudlo sa kamahinungdanon sa paggapos sa dautan nga mga espiritu sa dili pa isali 

bay sila sa gawas, apan ang prinsipyo sa paggapos ug paghubad gihatag labaw pa kay sa naga 

hingilin sa mga yawa. Kamo makahimo sa paggapos sa gahum sa kaaway sa pagpamuhat di 

ha sa inyong kinabuhi, sa panimalay, sa komunidad, ug sa pakig-ambitay sa simbahan. Kamo 

makahimo paghubad sa mga lalaki ug sa mga babaye gikan sa pagkaulipon sa sala, depre 

syon, ug pagkawalay kadasig gikan sa kaaway. Sa matag kahimtang ... matag problema, ma 

tag hagit ... adunay usa ka espirituhanon nga yawi. Ang yawi mao ang paggapos ug paghu 

bad pinaagi sa mapangamuyoong pag-ampo. 

 

ANG NGALAN NI JESUS 

 

Ang Ngalan ni Jesus mao ang awtoridad diin kita nangamuyo. Si Jesus misaad: 

 

Kong kamo mangayo bisan unsa sa akong ngalan, akong pagabuhaton kini. 

(Juan 14:14) 

 

... Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay 

inyong pangayoon sa Amahan diha sa akong ngalan, siya magahatag niini 

kaninyo.  (Juan 16:23) 
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Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo, SA AKONG NGALAN 

sila magahingilin sa mga yawa; sila mosulti ug bag-ong sinultihan; 
 

Sila makakupot sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo, 

dili kini makadaut kanila, sila mopandong sa mga kamot sa mga masakiton, ug 

sila mamaayo. (Marcos 16: 17-18) 

 

Ug si Jesus miduol ug misulti kanila nga nagaingon: Ang tibook nga gahum gitug 

yan kanako sa langit ug sa yuta. 

 
Busa panglakaw kamo, ug tudloi ang tanan nga mga nasud, nga magabautismo 

kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo; 
 

Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang, bisan unsa ang 

gisugo ko kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan 

hangtod sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20) 

 

Kamo manag-ampo, managsangyaw, managtudlo, managbautismo, managhingilin sa mga ya 

wa, managpangayo sa mga masakiton, ug managbuntog sa matag gahum sa kaaway pinaagi 

sa ngalan ni Jesus. Ang ngalan ni Jesus mao ang mas gamhanan pa kay sa bisan unsa pang 

lain nga ngalan: 

 

Ibabaw sa tanang pamunoan, ug gahum, ug kusog, ug pagbulot-an, ug sa tanan 

nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niini nga kalibutan, kondili usab 

niadtong umalabot. (Efeso 1:21) 

 

Tungod niini usab gibayaw siya sa Dios sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang 

ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan; 

 

Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod magapiko, sa mga butang 

sa langit, ug mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta; 

 

Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang sa 

himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 9-11) 

 

ANG DUGO NI JESUS 

 

Ang dugo ni Jesus mao ang lain pang gamhanan nga espirituhanong kapanguhaan nga maka 

pahimo kanato sa pagpangamuyo. Kay pinaagi sa iyang dugo nga kita adunay dalan ngadto sa 

Dios nga Amahan: 

 

Busa, mga igsoon, nga may pagpangahas kita sa pagsulod sa Labing Balaan 

pinaagi sa dugo ni Jesus, 

   

Pinaagi sa usa ka bag-o ug buhi nga dalan nga iyang gibalaan alang kanato, 

pinaagi sa tabil, nga mao ang iyang unod, 
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Ug may usa ka Labaw nga sacerdote ibabaw sa balay sa Dios. 
 

Manuol kita sa usa ka tinuod nga kasingkasing, nga sa hingpit nga kasigurohan 

sa pagtoo, sa nasabligan ang atong mga kasingkasing ngadto sa pagkahinlo gi 

kan sa dautan nga kaisipan ug ang atong mga lawas nadigo sa maputli nga tubig. 

 

Magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaum nga walay pagkatarug, kay siya 

nga misaad matinumanon. (Hebreohanon 10: 19-23) 
 

Ang "Labing Balaan" mao ang dapit diin ang Dios nagpuyo. Kita dili makaduol sa presensya 

sa Dios pinaagi sa mga relihiyosong rituwal o komplikado nga mga pamaagi. Kita makaduol 

niini pinaagi sa dugo ni Jesu-Kristo. 

 

Ang hilisgutan sa dugo maoy usa ka mapulang tanod nga nagalatas sa kinatibuk-an sa tibuok  

Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag. Ang Biblia nagtudlo nga ang kinabuhi sa tawo 

ug sa mga mananap anaa sa dugo (Levitico 17: 11, 14). Tungod kay ang silot sa sala mao ang 

kamatayon (Roma 6:23) ug tungod kay ang kinabuhi anaa sa dugo, ang Dios naglig-on sa 

prinsipyo nga ang pagpasaylo sa mga sala moabot lamang pinaagi sa pagpaagas sa dugo: 

 

Ug sumala sa kasugoan daw ang tanang mga butang gihinloan sa dugo, ug sa 

walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan (gikan sa sala). (Hebreohanon 9:22) 
 

Ang Dios nagbuhat sa unang halad sa dugo didto sa Tanaman sa Eden human sa sala ni Adan 

ug Eva sa dihang iyang gipatay ang mga mananap ug gibistihan ang magtiayon sa mga panit 

nga girepresentahan sa pagkamatarung ni Kristo. Ang kamahinungdanon sa mga halad sa du 

go gipasiugda pinaagi sa istorya ni Cain ug Abel, sa pakigsaad sa sirkunsisyon uban sa mga 

Israelinhon ug sa mga Levihanon nga mga seremonyas diha sa tabernakulo. Diha sa Daang 

Tugon ang dugo sa mga hayop gihalad ingon nga sakripisyo nga pabalik-balik sa matag higa 

yon nga ang tawo nakasala. Ang Hebreohanon 8 nagdetalye niini nga proseso ug naghulag 

way niini ingon nga"daan nga pakigsaad." 

 

Diha sa Bag-ong Tugon ang Dios mipadala kang Jesus aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa 

sala sa makausa ug alang sa tanan. Ang iyang dugo mao ang gihulagway ingon nga ang "bag-

ong pakigsaad" (Marcos 14:24) ug siya mao ang tigpataliwala niini nga bag-ong pakigsaad 

(Hebreohanon 8: 6). Kini naghimo sa daan nga pakigsaad nga karaan na, nga nagpasabot nga 

dili na gikinahanglan nga ang dugo sa mga mananap ihalad ingon nga usa ka halad alang sa 

sala: 

 

Dili uban sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating vaca, kondili pinaagi sa 

iyang kaugalingong dugo nga siya misulod sa labing balaan nga dapit sa maka 

usa alang sa tanan, sa nabatonan ang WALAY-KATAPUSAN nga pagtubos. 

(Hebreohanon9:12) 

 

Hebreohanon 12:24 nagpakita nga ang dugo ni Jesus nagsulti alang kanato ug kon unsa ang 

ginasugid naghatag ug bililhong walay katapusan nga mga benepisyo alang kanato. Sa diha 

nga si Pablo nagpahimatngon kanato sa "paghupot sa atong pagsugid" (Hebreohanon 10:22),  

kini may kalabutan sa pagbalik ngadto sa miaging mga bersikulo nga nagpakita nga kita 

adunay katungod sa pagduol sa Labing balaan. 
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Kamo mosulod sa presensya sa Dios sa pag-ampo sa sama nga paagi nga kamo naluwas, 

pinaagi sa pagsugid sa mga benepisyo sa dugo ni Jesus: 

 

... Kon imong isugid sa imong baba si Ginoong Jesus ug motoo ka sa imong 

kasing kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay, nan, 

maluwas ikaw. 

 

Kay uban sa kasingkasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung, ug uban sa 

baba ang pagsugid ginabuhat ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 9-10) 
 

Ang Dios molihok ingon nga tubag sa inyong mga pagsugid nga may awtoridad tungod kay 

kini gibasi sa kalig-onan sa dugo ni Jesus. Ang dugo nagpadayag nga kamo mosulod karon 

dayon ngadto sa labing balaan nga dapit diin ang Dios nagpuyo ug nag-alagad pinaagi sa 

pangamuyo. 

 

PAGPAUASA  

 

Laing espirituhanong kapanguhaan alang sa epektibo nga pangamuyo mao ang pagpuasa.  

Ang pagpuasa, sa labing yano nga kahulogan, pagpadayon nga walay kaon. Ang pagpuasa 

mao ang usa sa mga butang nga nagpamatuod kanato ingon nga mga ministro sa Dios (II 

Corinto 6: 3-10). Ang pag-ampo uban sa pagpuasa gihimo sa unang Iglesia (Buhat 14:23) ug 

si Pablo nagdasig kanato "sa paghatag sa atong mga kaugalingon" niini (I Corinto 7: 5). 

 

MATANG SA MGA PAGPUASA: 

 

Sumala sa Biblia adunay duha ka matang sa pagpuasa. Ang hingpit nga pagpuasa mao nga 

kamo dili mokaon o moinom sa bisan unsa. Usa ka panig-ingnan niini makita diha sa Buhat 

9: 9.  Ang tinipik nga pagpuasa mao ang pagpugong sa pagkaon.  Usa ka nga panig-ingnan 

niini anaa sa Daniel 10: 3. 

 

BIBLIYANHONG EHEMPLO SA PAGPUASA: 

 

-Ulipon ni Abraham nagpuasa samtang nangita sa husto nga pangasaw-onon alang kang Isaac  

  (Genesis 24:33). 

 

-Moises nagpuasa sulod sa 40 ka adlaw ug gabii samtang nagadawat sa mga pagpadayag sa  

  balaod ug sa mga tabernaculo (Exodo 34). 

 

-Hannah nagpuasa alang sa usa ka anak (11 Samuel 1: 7-8). 

-Nehemias nagpuasa alang sa pagpasig-uli sa Jerusalem (Nehemias 1: 4). 

-Ang mga Judio nagpuasa alang sa kaluwasan sa pagsunod sa dautan nga sugo ni Haman sa  

  kamatayon (Ester 4). 

 

-Ang tibuok ciudad sa Ninevah nagpuasa ingon nga tubag sa tawag ni Jonas alang sa paghi   

  nulsol (Jonas 3: 5-10). 

 

-David nagpuasa sa wala pa dawata ang iyang hinatag-sa-Dios nga destinasyon ingon nga  

  Hari sa Israel. (I Samuel 31) 
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-Daniel nagpuasa alang sa 21 ka adlaw ug sa katapusan nakadawat sa mensahe gikan sa Dios  

  nga naglusad sa kausaban alang sa mga Hebreohanon nga anaa sa pagkabinihag. 

 

-Jehoshaphat nagmantala ug pagpuasa sa dili pa ang gubat (2 Cronicas 20: 3). 

-Ezra nagtawag ug pagpuasa sa paghinulsol alang sa mga binihag sa suba sa Ahava  

 (Esdras 8-9). 

-Si Jesus nagpuasa sa wala pa mosugod sa iyang ministeryo (Mateo 4). 

-Ang Apostol Pablo nagpuasa human sa iyang pagkakabig (Buhat 9). 

 

-Kini mao ang higayon sa panahon sa pagpuasa nga si Pedro nakadawat sa iyang sugo sa pag 

  pakigbahin sa Ebanghelyo uban sa mga Gentil ug si Cornelio nag-andam sa pagdawat sa  

  pagpadayag (Buhat 10) 

 

-Ang mga tinun-an nagapuasa ug naga-ampo sa diha nga gilain sa Espiritu Santo si Pablo ug  

 si Bernabe alang sa misyonaryo nga pagpangalagad. (Buhat 13: 2). 

 

ANG KATUYOAN SA PAGPUASA: 

 

Ang pagpuasa dili makausab sa Dios. Kini makapausab kaninyo. Ang Dios may kalabutan ka 

ninyo basi sa inyong relasyon ngadto kaniya. Sa diha nga kamo ma-usab, nan ang paagi sa 

Dios sa pagtagad kaninyo maapektuhan. Kamo dili magpuasa aron sa pag-usab sa Dios tu 

ngod kay ang Dios dili ma-usab. Ang pagpuasa dili makapausab kon sa unsang paagi siya  

nagdumala kaninyo. Basaha ang libro ni Jonas alang sa usa ka panig-ingnan niini sa ciudad sa 

Ninevah. 

 

Sa usa ka higayon sa dihang ang mga tinun-an ni Jesus napakyas sa pagdala ug tabang sa usa 

ka giyawaan nga bata, si Jesus mipatin-aw nga "kining matanga" mogula lamang pinaagi sa 

pagpuasa ug pag-ampo (Marcos 9:29). Adunay pipila ka mga sitwasyon sa kinabuhi nga dili 

kamo makaatubang gawas sa pag-ampo ug pagpuasa. Mas labaw pa ingon nga ang katapusan 

sa kapanahonan nagsingabot, kita makasugat "niini nga matang" sa mga sitwasyon, kritikal 

nga mga problema nga kita wala pa gayud nakasinati. Ang atong kadaugan batok "niini nga 

matang"nanginahanglan sa pagpuasa. 

 

Adunay tino nga espirituhanong mga katuyoan alang sa pagpuasa. Kini importante nga kamo 

makasabot niini nga mga katuyoan. Kon kamo nagpuasa alang sa mga sayop nga mga rason o 

sa walay piho nga katuyoan, ang pagpuasa mahimong dili epektibo. Tun-i ang matag usa sa 

mosunod nga mga pakisayran.Sila nagpadayag nga ang mga tawo nagpuasa: 

 

-Ingon nga tubag sa usa ka mensahe gikan sa Dios:   Jonas 3: 5 

-Sa panahon sa kamingawan nga pagsulay:    Lucas 4: 1 

-Sa panahon sa hulga sa nasudnong katalagman o gubat:  II Mga Cronicas 20: 3 

-Sa dihang ang pagpadayag gikinahanglan gikan sa Dios:  Daniel 9: 3-4 

-Sa dihang nagahimo ug mga desisyon:         Buhat 13: 2-3 

-Sa dihang nagahimo sa espesyal nga mga hangyo sa  

  atubangan sa mga awtoridad:                    Ester 4:16 

-Sa pagpangandam alang sa komprontasyon  

  sa demonyohanong kalihokan:     Mark 9:29 

 

22 



-Sa pagpaubos sa kaugalingon:     Salmo 35:13; 69:10 

-Sa paghinulsol sa sala:      Joel 2:12 

-Sa pagpakaon sa mga kabus, sa pisikal ug sa espirituhanon: Isaias 58: 7 

-Aron madungog sa Dios:    II Samuel 12: 16, 22;   

                                                                                                       Jonas 3: 5, 10 

-Sa paghubad sa higot sa kadautan, pagtugbaw sa bug-at nga 

  mga palas-anon,pagpahigawas sa mga dinaugdaug, ug 

  pagbungkag sa tanan nga pagkaulipon:          Isaias 58: 6 

 
GITAS-ON SA PAGPUASA: 

 

Unsa ka dugay kamo magpuasa nag-agad kon unsa ang gisulti sa Dios sa inyong espiritu. Siya mo 

giya kaninyo sa pagpuasa sa usa ka mubo o taas nga panahon. Hinumdumi ang istorya ni Esau ug Ja 

cob? Si Jacob sa orihinal nagahimo sa usa ka kalan-on alang sa iyang kaugalingon apan gilimod ang 

iyang kaugalingon aron sa pag-angkon sa katungod sa pagkapanganay. Mas labi pang maayo kon si 

Esau nagpuasa sa kalan-on! 

 

Kon kamo wala pa gayud nagpuasa magsugod pinaagi sa pagpuasa sa usa ka kan-anan. Sunod tingali 

kamo gusto nga mosulay sa pagpuasa gikan sa pagsalop sa adlaw sa usa ka adlaw ngadto sa pagsalop 

sa adlaw sa sunod nga gabii. Unya mahimo nga kamo modugang sa inyong mga pagpuasa sa dugang 

nga taas nga mga yugto sa panahon. Kamo kinahanglan nga kanunay moinom ug tubig sa taas nga 

mga pagpuasa.  Kamo mahimong walay pagkaon alang sa taas nga panahon, apan ang tubig gikina 

hanglan sa pagpadayon sa mga obra sa lawas. 

 

PUBLIKO UG PRIBADO NGA PAGPUASA: 

 

Ang pagpuasa usa ka personal nga butang tali sa usa ka tawo ug sa Dios. Kini pagabuhaton sa pribado 

ug dili ipanghambog 

 

Labut pa sa diha nga kamo magpuasa, nga dili ingon sa mga maut, nga masulub-on ang 

panagway; Kay sila magapadautdaut sa ilang mga nawong, aron sila makita sa mga ta 

wo nga nanagpuasa. sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, sila nakadawat na sa ilang 

balus. 

 

Apan ikaw, sa diha nga ikaw magpuasa, manghiso ka sa imong ulo, ug manghilam-os ka 

sa imong nawong; 
 

Aron ikaw dili makita sa mga tawo nga nagpuasa, apan ngadto sa imong Amahan nga 

anaa sa tago ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago, magabalus kanimo sa 

dayag. (Mateo 6: 16-18) 

 

Ang mga Lider mahimong motawag sa usa ka publiko nga pagpuasa ug mohangyo sa tibook nga sim 

bahan ng managhiusa diha sa pagpuasa:   

       

Patingoga ang trompeta didto sa Sion, managbalaan kamo sa usa ka pagpuasa, pagta 

wag ug usa ka maligdong nga pagkatigom. (Joel 2:15) 

 

PINILI SA DIOS NGA PAGPUASA: 

 

Ang Isaias 58 naghulagway sa "pinili" sa Dios o gitugotan sa Dios nga pagpuasa. Ang pinili nga 

pagpuasa sa Dios mao ang usa: 
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-Diin kamo magpaubos sa inyong kaugalingon sa atubangan sa Dios: Bersikulo 5 

-Maghubad sa mga higot sa kadautan: Bersikulo 6 

-Nga magpawalay bili sa bug-at nga mga palas-anon: Bersikulo 6 

-Nga nagapahigawas sa mga dinaugdaug; Bersikulo 6 

-Mitapos uban sa dili-hakog nga mga motibo ug mipadayag sa gugma nga putli: Bersikulo 7 

 

ANG RESULTA SA PAGPUASA: 

Sa diha nga kamo magpuasa, ang unang butang nga mahitabo mao nga ang Dios magsugod sa pagpa 

dayag sa iyang kaugalingon nganha kaninyo. Ang Amahan nag-ingon, "Unya ikaw motawag, ug si 

Jehova motubag; ikaw motu-aw, ug siya moingon: Ania ako ' "(Isaias 58: 9). Ang ubang mga resulta 

sa pagpuasa gihisgotan nga tinagsa sa Isaias 58 mao: 

 

-Pagsidldak: Bersikulo 8 ug 10 mipahayag nga ang mangitngit nga mga panahon sa inyong 

kinabuhi mahimong sama sa kaudtohon. Sa diha nga ang uban naghunahuna nga sila mipa 

long sa inyong espirituhanon nga kahayag, kini mobangon pag-usab ug mosidlak nga mai 

ngon sa kabuntagon. 

 

-Pagmando: Bersikulo 11 nagsaad nga "si Jehova magamando kaninyo sa kanunay." 

-Pagtagana: Bersikulo 11 nagaingon nga si Jehova “mobusog sa inyong kalag sa mga dapit 

nga mamala." (Mahimo kini nga materyal ug espirituhanon nga panahon sa kanihit.) Bersiku 

lo 11 usab naghulagway sa walay kinutuban nga espirituhanon nga mga kapanguhaan. Ikaw 

mahasama sa usa ka "maayong pinatubigan nga tanaman," ug "usa ka tuburan sa tubig, kan 

sang mga tubig walay paghubas.” 

 

-Pagkabatan-on: Bersikulo 11 nagaingon nga si Jehova"Molig-on sa imong mga bukog" ug 

bersikulo 8 nagmantala nga "ang imong pagkaayo motungha sa madali." 

 

-Pag-uli: Bersikulo 12 nagpakita nga ikaw ug ang imong espirituhanon nga binhi "motukod 

sa daan nga mga dapit nga biniyaan ... sa pagbangon sa mga patukoranan sa daghanan nga 

mga kaliwatan ... Ug ikaw pagatawgon nga Mag-aayo sa Nangatumpag, Ang mag-uuli sa mga 

alagian aron pagapuy-an.” 

 

KAPANGUHAAN ALANG SA PANGAMUYO 

 

Ang magtotoo adunay gamhanang espirituhanong mga kapanguhaan nga makahimo sa epektibo nga 

pagpangamuyo. Ingon sa inyong nakat-onan niini nga kapitulo, kini naglakip sa: 

 

-Pagkatinugyanan sa gahum ug awtoridad. 

-Paggapos ug paghubad. 

-Ang Ngalan ni Jesus. 

-Ang Dugo ni Jesus. 

-Pagpuasa. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Ipasabot ang kalainan tali sa espirituhanong gahum ug awtoridad. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang buot ipasabot sa paggapos sa usa ka butang sa espirituhanon nga paagi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang buot gipasabot sa paghubad sa usa ka butang sa espirituhanon nga paagi? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Unsa nga Kasulatan ang naghatag kanato sa awtoridad sa paggapos ug sa paghubad? 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ipasabot ngano nga ang ngalan ni Jesus mao ang usa ka gamhanan nga kapanguhaan 

alang sa pagpangamuyo. 

 

________________________________________________________________________ 

 

7. Ipasabot kon sa unsang paagi ang dugo ni Jesus usa ka kapanguhaan alang sa panga 

muyo.  

 

________________________________________________________________________ 

 
8. Ilista ug ipatin-aw ang duha ka matang sa mga pagpuasa sa Biblia. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Itingob ang mga katuyoan alang sa pagpuasa. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Unsang pakisayran sa Kasulatan ang naghubit sa "pinili" sa Dios nga pagpuasa? 

 

________________________________________________________________________ 

 

11. Unsa ang pipila sa mga positibo nga resulta sa pagpuasa? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Ang Ngalan ni Jesus mao ang awtoridad nga kita makapangamuyo sa Dios. Tun-i ang 

mosunod nga listahan sa iyang mga ngalan sa pagdugang sa inyong kahibalo sa dakong 

gahum nga dala diha sa ngalan ni "Jesus": 

 

Manlalaban       I Juan 2: 1 

Makagagahum sa ngatanan     Pinadayag 1: 8 

Alpha ug Omega      Pinadayag 21: 6 

Amen        Pinadayag 3:14 

Mag-uugmad / Maghihingpit sa atong Pagtoo  Hebreohanon 12: 2 

Tinubdan sa walay katapusang Kaluwasan   Hebreohanon 5: 9 

Gipanganak sa Dios      I Juan 5:18 

Hinigugma       Efeso 1: 6 

Sanga        Zacarias 3: 8 

Tinapay sa Kinabuhi      Juan 6:48 

Masidlak nga Bitoon sa Kabuntagon    Pinadayag 22:16 

Kapitan sa panon sa Ginoo     Josue 5:15 

Ulohang bato sa pamag-ang     I Pedro 2: 6 

Labaw sa Taliwala sa Napulo ka Libo   Awit ni Solomon 5:10 

Kristo        Juan 1:41 

Magtatambag       Isaias 9: 6 

Manluluwas       Roma 11:26 

Pultahan       Juan 10: 9 

Emmanuel       Mateo 1:23 

Kinabuhing Dayon      I Juan 5:20 

Matinud-anon ug Matuod     Pinadayag 19:11 

Matinud-anon nga Saksi     Pinadayag 1: 5 

Unang Anak       Hebreohanon 1: 6 

Una ug Ulahi       Pinadayag 22:13 

Mahimayaon nga Ginoo     Isaias 33:21 

Labawng Hataas nga Sacerdote    Hebreohanon 4:14 

Ulo sa Lawas       Colosas 1:18 

Ulo sa ibabaw sa tanan nga mga butang   Efeso 1:22 

Pangulong Bato      Salmo 118: 22 

Manununod sa tanang mga butang    Hebreohanon 1: 2 

Balaan sa Israel      Isaias 41:14 

Paglaum sa Himaya      Colosas 1:27 

Ako mao        Juan 8:58 

Larawan sa Dili Makita nga Dios    Colosas 1:15 

Jesu-Kristo atong Ginoo     Roma 1: 3 

Hari sa Himaya      Salmo 24: 7 

Kordero sa Dios      Juan 1:29 

Kahayag sa Kalibutan      Juan 8:12 

Lirio sa kawalogan      Awit ni Solomon 2: 1 

 Buhi nga tinapay       Juan 6:51 

Ginoong Dios nga Makagagahum     Pinadayag 4: 8 

Ginoo sa tanan       Buhat 10:36 
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Ginoo sa Atong Pagkamatarung    Jeremias 23: 6 

Gugma        1 Juan 4: 8 

Tawo sa mga Kasub-anan     Isaias 53: 3 

Agalon        Mateo 23:10 

Mesias        Daniel 9:25 

Labing Balaan       Daniel 9:24 

Nazaretnon       Mateo 2:23 

Usa ka Maalamon nga Dios      I Timoteo 1:17 

Ang atong pasko      I Corinto 5: 7 

Mananambal       Lucas 4:23 

Prinsipe sa Pakigdait      Isaias 9: 6 

Pagpasig-uli       Roma 3:25 

Manunubos       Isaias 59:20 

Pagkabanhaw       Juan 11:25 

Matarung nga Alagad      Isaias 53:11 

Bato (Rock)       I Corinto 10: 4 

Rosa sa Saron       Awit ni Solomon 2: 1 

Manluluwas sa Kalibutan     I Juan 4:14 

Magbalantay       Juan 10:11 

Anak sa Ginoo      Roma 1: 4 

Anak sa Tawo       Buhat 7:56 

Anak ni Maria       Marcos 6: 3 

Bato (Stone)       Mateo 21:42 

Sigurado nga Pundasyon     Isaias 28:16 

Magtutudlo       Juan 3: 2 

Kamatuoran       Juan 14: 6 

Dili maasoy nga Gasa      II Corinto 9:15 

Balagon sa parras      Juan 15: 1 

Dalan        Juan 14: 6 

Kahibulongan       Isaias 9: 6 

Pulong sa Dios      Pinadayag 19:13 
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KAPITULO 4 
 

UNSAON SA PAGPANGAMUYO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpasabot unsaon sa pagpangamuyo. 

 Pagtingob sa prinsipyo alang sa epektibong pangamuyo. 

 Pag-ila kon unsa ang ipangamuyo. 

 Paggamit sa mga saad sa Dios ngadto sa pagpangamuyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kini mao ang pagsalig sa atong pagduol sa Dios; nga kon mangayo kitag bisan 

unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.  

 

Ug kon kita nasayud nga siya nagapalinghog kanato-bisan unsa nga atong panga 

yoon-kita nasayud nga atong nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. 

 (I Juan 5: 14-15) 

 

PASIUNA 

 

Ang yawi nga elemento sa mapangamuyoong pag-ampo dili sa unsa nga kakusgon nga kita 

nag-ampo, ni sa unsa nga kaabtik sa atong mga pag-ampo (kini dili sa pag-ingon nga kini  

mga sayop), apan sa unsa ka sinsero ang atong mga hangyo sa diha nga kita mipahibalo kani 

la ngadto sa Dios. Kini maoy gikinahanglan nga ang himaya sa Dios mao ang katapusan sa 

atong mga pangamuyo tungod kay ang tumong ni Satanas mao ang pagpugong sa Dios nga 

mahimaya. Busa, kon kita adunay nag-unang tumong sa paghimaya sa Dios, ug itugyan ang 

atong tibook kalag ug pagkatawo sa mapangamuyoong pag-ampo, ang Dios mopakita sa 

iyang kaugalingon. "Unya kamo motawag kanako ug sa diha nga kamo mangita kanako uban 

sa inyong bug-os nga kasingkasing, ako hikaplagan ninyo ... "(Jeremias 29: 12-13). 

 

Ang pag-ampo kinahanglan nga itanyag diha sa pagtoo ug sumala sa kabubut-on sa Dios: 

 

Kini mao ang pagsalig sa atong pagduol sa Dios; nga kon mangayo kitag bisan 

unsa sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.  

 

Ug kon kita nasayud nga siya nagapalinghog kanato-bisan unsa nga atong panga 

yoon-kita nasayud nga atong nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. 

 (I Juan 5: 14-15) 

 

Niini nga leksyon kamo makakat-on kon unsay gitudlo sa Biblia mahitungod sa unsaon pag 

pagamuyo ug unsa ang ipangamuyo. Kamo usab makakat-on kon unsaon pagbasi sa inyong 

pangamuyo diha sa mga saad sa Pulong sa Dios. 
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UNSAON SA PAGPANGAMUYO 

 

Tan-awa ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran diha sa inyong Biblia. Kini nga mga 

tudling maghatag sa Bibliyanhong mga sumbanan alang sa pangamuyo: 

 

-Ang pag-ampo himoon ngadto sa Dios:    Salmo 5: 2 

-Ang kalidad kay sa gidaghanon gihatagan ug kabug-aton; 

 Ang pag-ampo dili malampuson tungod sa "daghang pagsulti": Mateo 6: 7 

-Ang walay sulod nga pagbalik-balik gidili, apan ang tim-os  Daniel 6:10; Lucas 

  nga pagbalik-balik gitugotan     11: 5-13; 18: 1-8 

-Pag-ampo uban sa pagsabot (sa usa ka nailhan nga dila):  Efeso 6:18 

-Pag-ampo diha sa Espiritu sa mga dila:    Roma 8:26; Judas 20 

-Pangamuyo sumala sa kabubut-on sa Dios:    I Juan 5: 14-15 

-Paag-ampo sa tago:       Mateo 6: 6 

-Pag-ampo kanunay:       Lucas 21:36; Efeso 6:18 

-Pag-ampo kanunay sa walay paghunong;               Roma 12:12;  

I Tesalonica 5:17 

-Pangamuyo sa Amahan diha sa ngalan ni Jesus:   Juan 14: 13-14 

-Pag-ampo uban sa usa ka mabinantayon nga kinaiya:  I Pedro 4: 7 

-Pag-ampo gamit ang panig-ingnan sa modelo nga pag-ampo: Mateo 6: 9-13 

-Pag-ampo uban sa mapasayloon nga espiritu:   Marcos 11:25 

-Pag-ampo uban sa pagpaubos:     Mateo 6: 7 

-Usahay ubani ang pag-ampo sa pagpuasa:    Mateo 17:21 

-Pangamuyo nga mainiton gayud;     Santiago 5:16;  

Colosas 4:12 

-Pag-ampo uban sa pagpasakop ngadto sa Dios:   Lucas 22:42 

-Gamita ang estratehiya sa paggapos ug paghubad sa pag-ampo:      Mateo 16:19 

 

MGA PRINSIPYO SA EPEKTIBONG PANGAMUYO 

 

Ania ang pipila ka mga prinsipyo sa epektibong pangamuyo nga gikuha gikan sa gihisgotan 

nga mga Kasulatan: 

 

1. Dayega ang Dios kong kinsa siya ug alang sa pribilehiyo sa pagpakigbahin sa sama 

nga talagsaong pangalagad ingon kang Ginoong Jesus (Hebreohanon 7:25). Dayega 

ang Dios alang sa mga pribilehiyo sa pagduyog uban kaniya diha sa mga kalihokan sa 

mga tawo pinaagi sa pag-ampo. 

2. Siguroha nga ang inyong kasingkasing mahinlo sa atubangan sa Dios pinaagi sa 

gihatag sa Espiritu Santo nga panahon sa paghikap, kon adunay bisan unsa nga wala 

ikasugid nga sala (Salmo 66:28; 29: 23-24). 

3. Ilha nga kamo dili gayud makahimo sa pag-ampo gawas sa direksyon ug kusog sa 

Espiritu Santo (Roma 8:26). Hangyoa ang Dios nga sa hingpit pagapugngan kamo 

pinaagi sa iyang Espiritu, tuohi pinaagi sa hugot nga pagtoo nga siya molihok, ug 

magpasalamat kaniya (Efeso 5:18). 

4. Atubang nga agresibo sa kaaway.  Makigbatok kaniya diha sa gamhanan sa tanan nga 

Ngalan ni Ginoong Jesu-Kristo ug sa "espada sa Espiritu" - ang Pulong sa Dios  

(Santiago 4: 7). 
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5. Mamatay sa inyong kaugalingon nga mga hunahuna, mga tinguha, ug mga palas-anon 

alang sa inyong gibati nga kamo kinahanglan nga mag-ampo (Proverbio 3: 5-6; 28:26; 

Isaias 55: 8). 

6. Dayega ang Dios karon diha sa pagtoo alang sa talagsaon nga panagkita sa pag-ampo 

nga pagabuhaton ninyo. Siya mao ang usa ka talagsaong Dios ug mobuhat sa usa ka 

butang nga nahiuyon sa iyang kinaiya. 

7. Paghulat sa atubangan sa Dios sa hilum nga pagdahom, nagapaminaw alang sa iyang 

direksyon (Salmo 62: 5; Miqueas 7: 7; Salmo 81: 11-13). 

8. Sa pagkamasinugtanon ug sa pagtoo, ipamulong kon unsa ang gibutang sa Dios sa 

inyong hunahuna, nga nagatoo (Juan 10:27). Padayon sa pagpangayo sa Dios alang sa 

direksyon, nagapaabot kaniya sa paghatag niini kaninyo. Siya molihok (Salmo 32: 8). 

Siguroha nga kamo dili mobalhin ngadto sa sunod nga hilisgutan hangtod nga inyong 

gihatagan ug panahon ang Dios nga mopahimutang sa tanan nga gusto niya nga isulti 

bahin sa palas-anon, ilabi na sa dihang naga-ampo sa usa ka grupo. Madasig ka sa 

mga kinabuhi ni Moises, Daniel, Pablo, ug Ana, nga nahibalo nga ang Dios naghatag 

ug pinadayag ngadto sa mga tawo nga naghimo sa pangamuyo nga usa ka paagi sa 

kinabuhi. 

9. Kon mahimo, ang inyong Biblia uban kaninyo kon gusto sa Dios nga mohatag 

kaninyo sa direksyon o kumpirmasyon gikan niini (Salmo 119: 10-15). 

10. Sa diha nga mohunong ang Dios sa pagdala sa mga butang ngadto sa inyong mga 

hunahuna aron i-ampo, humana pinaagi sa pagdayeg ug sa pagpasalamat kaniya sa 

unsa ang iyang gibuhat, nga nagapahinumdom sa inyong kaugalingon sa Roma 11:36, 

"Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug ngadto kaniya mao ang tanang mga butang.  

Kaniya ang himaya sa walay katapusan! Amen. "[1] 

 

UNSAY IPANGAMUYO 

 

Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran sa Biblia nga nagpadayag kong unsay inyong ipanga 

muyo: 

 

-Ang pakigdait sa Jerusalem:         Salmo 122: 6 

-Mga mamomoo sa ting-ani:         Mateo 9:38; Lucas 10: 2 

-Nga kamo dili mahidalin-as sa tentasyon;       Lucas 22: 40-46 

-Sila nga nagapasipala kaninyo (inyong mga kaaway):     Lucas 6:28 

-Tanang mga balaan:           Efeso 6:18 

-Ang Masakiton:          Santiago 5:14 

-Usa ug usa (nga nagdala sa uban nga mga lulan):      Santiago 5:16  

 (Kamo nakasala pinaagi sa pagpasagad sa pag-ampo alang sa uban:  I Samuel 12:23) 

-Alang sa tanang mga tawo, mga hari, ug sa mga anaa sa awtoridad:  I Timoteo 2: 1-4 

-Alang sa adlaw-adlaw nga mga panginahanglan:      Mateo 6:11 

-Alang sa kaalam:          Santiago 1: 5 

-Alang sa kaayohan:          Santiago 5:14-15 

-Alang sa kapasayloan:         Mateo 6:12 

-Alang sa kabubut-on ug sa Gingharian sa Dios nga malig-on:    Mateo 6:10 

-Alang sa kahupayan gikan sa kagul-anan:       Santiago 5:13 

-Alang sa panaghiusa diha sa Lawas ni Kristo:      Juan 17: 20-21 

-Alang sa gilutos nga iglesia sa tibook kalibutan:      Hebreohanon 13: 3 
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PAGPANGAMUYO UBAN SA MGA SAAD 

Ang Dios motubag sa pag-ampo sumala sa iyang kabubut-on ug ang iyang kabubut-on gipa 

dayag diha sa mga saad nga natala diha sa iyang Pulong. Sa diha nga kamo wala mangayo 

basi niini nga mga saad ang inyong pag-ampo dili matubag. 

 

Kamo nangayo, ug wala makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, aron 

lamang gastohon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog.  (Santiago 4: 3) 

 

Kini susama kon giunsa sa usa ka amahan sa pagpasabot sa iyang mga anak. Walay ginikanan 

nga nakahimo sa paghatag sa iyang mga batan-on bisan unsa nga gusto nila o sa gipangayo.  

Kay siya naghimo niini nga tin-aw nga siya mobuhat sa pipila ka mga butang ug dili mobuhat 

sa uban nga mga butang. Sulod niini nga mga utlanan ang amahan mohatag sa mga hangyo sa 

iyang anak. 

 

Kini sama nga paagi uban sa Dios. Siya mihatag sa mga saad ug sila miporma sa husto nga 

basehan alang sa pag-ampo. Pagkat-on sa mga gisaad sa Dios ug pag-ampo sumala niini nga 

mga saad. Usa ka paagi sa paghimo niini mao ang pagsuhid sa Biblia ug sa pagtimaan sa ta 

nan nga mga saad sa Dios ug unya ibase ang inyong mga pag-ampo sumala niini nga mga 

saad. Kon mag-ampo kamo sa usa ka saad, kamo sa tinuod nagpahayag sa Pulong sa Dios 

balik ngadto kaniya. Ania ang usa ka nga panig-ingnan: 

 

"Salamat sa Dios nga ikaw nasayud unsa ang gikinahanglan sa wala pa ako mangayo 

(Mateo 6: 8). Ako miduol kanimo sa ngalan ni Jesus, naga-ila sa gahum niana nga 

ngalan (Juan 14:14). Ako nag-ampo alang sa mga mamomoo alang sa ting-ani nga 

pagabangonon aron sa pagpakaylap sa Gingharian sa Dios (Mateo 9: 37-38).... "ug 

uban pa. 

 

Ania ang pipila ka mga panig-ingnan sa Bibliyanhong mga saad. Kini nga mga saad nagtum 

bok ilabi na sa hilisgutan sa pag-ampo: 

 

-Ang Amahan nahibalo sa inyong gikinahanglan bisan sa dili 

  pa kamo mangayo:                Mateo 6: 8 

-Bisan duha nga magakauyon sa pag-ampo, kini pagatubagon:     Mateo 18:19 

-Ang tanan nga mga butang mahimo sa Dios:           Mateo 19:26; Lucas 18:27 

-Ang pag-ampo nga inubanan sa pagtoo epektibo:           Mateo 21:22; Marcos 11:24 

-Kon kamo mangayo sa ngalan ni Jesus, kini pagabuhaton:          Juan 14:14 

-Ang mabungahong kinasingkasing nga pag-ampo sa  

  matarung nga tawo dakog kahimoan:            Santiago 5:16 

 

 

 

______________________ 

 

[1] Mga Prinsipyo alang sa epektibo nga pangamuyo gikuha gikan sa 1992 Personal Prayer 

Diary, (Seattle, Washington: Youth With A Mission, 1991), 16. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Unsaon sa usa ka tawo sa pagpangamuyo sa pag-ampo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Unsay atong ipangamuyo sa pag-ampo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Itingob ang pipila sa mga prinsipyo alang sa epektibo nga pangamuyo nga inyong 

nakat-onan niini nga kapitulo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Ipasabot kon sa unsang paagi kamo makahimo sa paggamit sa mga saad sa Dios 

ngadto sa pagpangamuyo sa pag-ampo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

Ang pangtibook kalibutan nga mga lider sa mapangamuyoong pag-ampo bag-ohay lang nga 

migamit sa usa ka pamaagi nga gitawag ug "espirituhanong pagmapa" sa pag-ampo alang sa 

mga ciudad ug sa mga nasud. Sa lintunganay, ang "espirituhanong pagmapa" mao ang pagsu 

lay sa pagtan-aw sa usa ka ciudad o sa usa ka nasud o ang kalibutan ingon nga kini mao ga 

yud,  ug dili ingon nga kini sa daw makita. Kini nga taktika nakabasi sa panghunahuna nga 

ang espirituhanong reyalidad anaa sa luyo sa mga natural. Kini nagkinahanglan sa seryoso 

nga kalainan tali sa makita ug sa dili makita, nagapatugbabaw sa atong pagsabot sa mga 

pwersa ug mga panghitabo diha sa espirituhanong pagbulut-an sa mga dapit ug mga kahim 

tang sa mga materyal nga kalibutan. 

 

Ang espirituhanong pagmapa nag-ila nga luyo sa daghang makita nga bahin sa kalibutan nga 

naglibot kanato mao ang espirituhanon nga mga pwersa, ang dili makita nga mga dapit sa ka 

matuoran, nga adunay mas hingpit nga kamahinungdanon kay sa makita. Ang espirituhanong 

pagmapa naglakip sa pag-ila ug sa pagngalan sa espirituhanong mga gahum  nga naglihok 

diha sa atong mga komunidad, mga ciudad, ug mga nasud, ug unya sa pagpadapat niini nga 

kahibalo diha sa estratehikong hut-ong  sa espirituhanong  pakiggubat sa pag-ampo. 

 

Ang mando sa Kasulatan alang sa espirituhanong pagmapa gikuha sa diha nga ang Dios 

misulti ngadto sa manalagna nga si Ezequiel ug miingon: 

 

"Ikaw usab, anak sa tawo, magkuha ka ug usa ka yuta nga kolonon ug ibutang 

kana sa imong atubangan, ug dibuhoon mo sa ibabaw niini ang usa ka ciudad, 

ang Jerusalem.  "(Ezequiel 4: 1) 

 

Si Ezequiel mao ang magdibuho ug usa ka mapa sa usa ka piraso nga yutang kolonon. Unya 

giingnan siya sa Dios sa "pag-asdang batok niini." Kini sa tinuuray dili usa ka pakisayran 

ngadto sa pisikal nga pakiggubat, kondili sa espirituhanon nga pakiggubat. Siya mao unya 

ang mokuha sa usa ka puthaw ug ibutang kini sa taliwala niya ug sa ciudad nga daw ingon  

sa usa ka kuta ug siya moasdang usab sa ingon. 

 

Adunay daghan nga mga hut-ong sa espirituhanong pagmapa. Ang pagmapa mahimong buha 

ton diha sa inyong kasilinganan o sa inyong partikular nga seksyon sa ciudad. Ang pagmapa 

mahimong alang sa tibook ciudad, alang sa usa bahin sa ciudad ug sa naglibot nga dapit, sa 

estado o sa probinsiya, o alang sa tibook nasud. Ang uban gusto nga magmapa sa mga hug 

pong nga mga nasud. 

 

Adunay duha ka mga bahin sa espirituhanong pagmapa: Una, kamo motigum sa imporma 

syon.  Ikaduha, kamo mag-ampo mahitungod sa unsay inyong madiskobrehan. Kamo maka 

himo sa pagpangita sa impormasyon pinaagi sa pagbisita sa mga lokal nga librarya, makasay 

sayang museyo, lawak sa komersiyo, pagkonsulta sa daan mga kopya sa lokal nga mantalaan, 

o makig-estorya sa tigulang nga mga residente ug mga miyembro sa kasaysayan nga katiling 

ban alang sa inyong ciudad (kon aduna pay buhi). 

 

Ang mosunod nga pagtingob sa mga sumbanan makatabang kaninyo sa pagngalan ug pagma 

pa sa espirituhanon nga mga pwersa nga nagalihok diha sa inyong kaugalingong ciudad: 
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MGA TUMONG SA ESPIRITUHANONG PAGMAPA: 
 

1. Pag-ila sa plano sa kaaway, mga estratehiya, ug sa paglaraw alang sa usa ka piho nga 

nahimutangan. 

 

2. Paggamit niini nga kahibalo diha sa intelihenteng estratehikong hut-ong sa pakiggu 

bat sa pag-ampo ug magmadaugon diha sa hamubo nga panahon uban sa hamubo nga 

kapiligrohan ug kapildihan. 

 

MASAYSAYONG PAGSUSI: 

 

A.   Ang pagkatukod sa ciudad 

 

1. Kinsa ang mga tawo nga nagtukod sa ciudad? 

2. Unsa ang ilang personal o katilingbanon nga rason sa pagtukod sa ciudad? Unsa ang 

ilang mga pagtoo ug mga pilosopiya? Unsa ang ilang panan-awon alang sa kaugmaon 

sa mga ciudad? 

 

3. Unsa ang kahulogan sa orihinal nga ngalan sa ciudad? Ang ngalan ba giusab? Aduna 

bay laing mga ngalan o iladong mga ngalan alang sa ciudad? Kini ba nga mga ngalan 

adunay kahulogan? Sila ba nalambigit sa relihiyon sa bisan unsang matang? Sila ba de 

monyohanon o espiritismo nga mga ngalan? Kini ba sila nagpaila sa panalangin o 

mga tunglo? 

 

B.   Ang ulahi nga kasaysayan sa ciudad 

 

1. Unsay papel sa ciudad nga gipasundayag sa kinabuhi ug kinaiya sa nasud ingon nga 

kinatibuk-an? 

 

2. Aduna bay inila nga mga lider nga nagagikan sa ciudad, unsa ang ilang panan-awon 

alang sa ilang ciudad? 

 

3. Aduna bay bisan unsa nga hilabihan nga mga kausabang nahitabo sa gobyerno o 

politikanhon nga pangulo sa ciudad? 

 

4. Aduna bay mahinungdanon o kalit nga kausaban sa ekonomiya sa kinabuhi sa ciu 

dad?  Kagutom? Depresyon? Teknolohiya? Industriya? Pagkaplag sa natural nga mga 

kapanguhaan? 

 

5. Unsay mahinungdanon nga pagpanglangyaw nga nahitabo? Diha bay usa ka pagpatu 

man sa usa ka bag-o nga pinulongan o kultura niini nga ciudad ingon nga kinatibuk-

an? 

 

6. Giunsa ang mga langyaw o minorya pagtratar? Sa unsa nga paagi ang kaliwat o mga 

tribo may kalabutan sa usag usa? Aduna bay balaod sa ciudad nga nagtugot sa rasismo 

sa bisan unsa nga matang? 
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7. Ang mga lider ba sa ciudad nagbungkag sa bisan unsa nga mga kasabutan, mga 

kontrata o mga pakigsaad?    

 

8. Aduna bay bisan unsa nga direktang apektado sa ciudad? Aduna bay bisan unsa nga 

mga gubat nga gipakig-awayan sa ciudad? Aduna bay pagpaagas sa dugo? 

 

9. Giunsa sa ciudad pagtratar ang mga kabus ug dinaugdaug? Ang kahakog ba ang kinai 

yahan sa mga lider sa ciudad? Aduna bay pamatuod sa korapsyon sa taliwala sa politi 

ka, ekonomiya, o sa relihiyosong mga lider ug mga institusyon? 

 

10. Unsa ang natural nga katalagman nga nakaapekto sa ciudad? 

11. Ang ciudad ba adunay usa ka sanglitanan o pagya? Unsa ba ang kahulogan niini? 

12. Unsa nga matang sa musika ang mga tawo namati? Unsa ang mensahe nga ilang 

madawat gikan sa musika? 

 

13. Unsa ang lima ka mga pulong nga kadaghanan sa mga tawo sa ciudad gigamit sa pag 

pahayag sa positibo nga bahin sa ilang ciudad karon? Unsa ang lima ka mga pulong 

nga ilang gamiton alang sa negatibo nga mga bahin? 

 

KASAYSAYAN SA RELIHIYON SA CIUDAD: 

 

A.   Dili-Kristohanong relihiyon 

 

1. Unsa ang mga relihiyosong mga panglantaw ug mga buhat sa mga tawo nga mipuyo 

sa maong dapit sa wala pa ang ciudad gitukod? 

 

2. Ang mga relihiyosong mga konsiderasyon importante ba sa pagkatukod sa ciudad? 

3. May bisan kinsa ba sa mga dili-Kristohanong mga relihiyon ang misulod sa ciudad sa 

mahinungdanon nga gidaghanon? 

 

4. Unsa ang tinago nga mga sugo (sama sa masoneriya) na karon anaa sa ciudad? 

5. Unsa ang ungo nga mga kasuokan, Satanistang grupo, o uban nga mga kulto nga 

naglihok sa ciudad? 

 

B.   Kristyanismo 

 

1. Kanus-a, kon aduna, nga ang Krityanismo misulod sa ciudad? Ubos sa unsang mga 

panghitabo? 

 

2. Aduna bay bisan unsa sa una o sa ulahi sa Kristohanong mga lider nga kaniadto 

mason? 

 

3. Unsay papel sa Kristohanong komunidad ang gihulagway sa kinabuhi sa ciudad 

ingon nga kinatibuk-an? Adunay bay kausaban niini? 

 

4. Ang Kristyanismo sa ciudad nagatubo, sa ibabaw’ng patag, o nagakunhod? 
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C.   Mga relasyon 

 

1. Aduna bay panagbangi tali sa mga relihiyon sa ciudad? 

2. Aduna bay panagbangi tali sa mga Kristohanon? 

3. Unsa ang kasaysayan sa simbahan nga nangapikas sa ciudad? 

 

PISIKAL NGA PAGSUSI: 

 

1. Pangita ug lain-laing mga mapa sa ciudad, ilabi na sa mga karaan. Unsa nga mga kau 

saban ang nahitabo diha sa pisikal nga mga kinaiyahan sa ciudad? 

 

2. Kinsa ang mga tigplano sa ciudad nga nagdisenyo sa ciudad? 

3. Aduna bay bisan unsa nga mahinungdanon nga mga desinyo nga makita o mga simbo 

lo nga nasilsil sa orihinal nga plano o laraw sa ciudad? 

 

4. Aduna bay kahulogan sa arkitektura, dapit, o sa puwesto nga relasyon sa sentro nga 

mga bilding, ilabi na kadtong mga nagrepresentar sa politika, ekonomiya, edukasyon, 

o relihiyosong mga gahum sa ciudad? 

 

5. Aduna bay bisan unsang makasaysayan nga kahulogan sa partikular nga luna sa yuta 

nga usa o labaw pa niini nga mga bilding nahimutang? Kinsa ang orihinal nga nagpa 

nag-iya niini nga yuta? 

 

6. Unsa ang kaagi sa mga parke ug mga plaza sa ciudad? Kinsay nagsugo ug nagpondo 

kanila? Unsay kahulogan kaha sa ilang mga ngalan? 

 

7. Unsa ang kagikan ug posible nga kahulogan sa mga estatwa ug mga monumento sa 

ciudad? Sila ba nagpadan-ag sa demonyohanong mga kinaiya o naghimaya sa mga 

nilalang kay sa Naglalang? 

 

8. Unsa ang uban nga hinimo nga larawan ang gipasundayag sa ciudad, ilabi na sa pam 

publiko nga mga bilding, mga museyo, o mga sinehan? Tan-awa ilabi na sa unodnon 

o demonyohanong hulagway. 

 

9. Aduna bay inila nga mga arkeyolohiyanhong dapit sa ciudad? Unsa kaha ang kahulo 

gan nga aduna sila? 

 

10. Unsa ang nahimutangan sa dali makita nga mga sentro sa sala sama sa klinika sa abor 

syon, malaw-ay nga mga tindahan sa libro o mga teyatro, mga dapit sa prostitusyon, 

sugalan, inumanan, homoseksuwal nga mga kalihokan, ug uban pa. 

 

11.  Hain ang mga dapit nga naghugup sa kadalo, pagpahimulos, kakabos, diskrimina 

syon, kapintasan, sakit o kanunay nga mga aksidente? 

 

12. Hain man ang mga dapit sa kaniadto o karon nga pagpaagas sa dugo pinaagi sa ma 

saker, gubat, o pagpatay? 
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13.  Ang posisyon ba sa mga kahoy, mga bungtod, mga bato, o mga suba maporma sa 

bisan unsa nga dayag nga mahinungdanon nga sumbanan? 

 

14.  Ang pipila ba ka mga ilhanan sa ciudad adunay ngalan nga dili mahimaya ang Dios? 

 

15. Unsa ang labing taas nga hiyograpikanhon nga punto sa ciudad ug unsa ang gitukod o 

nahimutang didto? Kini mahimo nga usa ka pamahayag sa awtoridad. 

 

16.  Unsa nga mga purok o mga sektor o mga kasilinganan sa inyong ciudad nga daw adu 

nay mga kinaiyahan sa ilang kaugalingon. Sulayi sa pag-ila ang mga dapit sa ciudad 

nga daw adunay lain-laing mga espirituhanon nga mga palibot. 

 

ESPIRITUHANONG PAGSUSI: 

 

A.   Dili-Kristohanon  

 

1. Unsa ang mga ngalan sa labaw nga mga dios-diosan o teritoryo sa mga espiritu nga 

nakig-uban sa ciudad kaniadto ug karon? 

 

2. Unsa ang mga lokasyon sa hatag-as nga mga dapit, ang mga halaran, mga templo, 

mga monumento o mga bilding nga nakig-uban sa lumay, espiritismo, pagpanag-an, 

Satanismo, masoneriya, Mormonismo, sa sidlakang mga relihiyon, mga saksi ni Jeho 

va, ug ang susama. Kini ba adunay bisan unsa nga porma sa diha nga ilaraw sa usa ka 

mapa? 

 

3. Unsa ang mga dapit sa paganong pagsimba gikan sa nangagi, bisan sa wala pa ang ciu 

dad gitukod? 

 

4. Unsa ang mga lain-laing mga kultura nga mga sentro nga naglakip sa hulagway o kara 

ang mga butang nga may kalabutan sa pagano nga pagsimba? 

 

5. Aduna bay lider sa ciudad nga nahibaloan nga gipahinungod ang iyang kaugalingon 

ngadto sa usa ka pagano nga dios o sa usa ka pamunoan? 

 

6. Aduna bay bisan unsa nga nailhang tunglo nga gibutang sa mga orihinal nga mga mo 

lupyo sa yuta o sa mga tawo nga nagtukod sa ciudad? 

 

B.   Kristohanon 

 

1. Giunsa pagdawat ang mga mensahero sa Dios sa ciudad? 

2. Ang pag-ebanghelyo ba sayon o lisod? 

3. Asa ang mga iglesia nahimutang? Kinsa sa kanila ang makita ninyo nga “Nagahatag 

sa Kinabuhi “nga mga simbahan? 

 

4. Unsa ang kahimtang sa mga iglesia sa ciudad? 

5. Kinsa ang Kristohanong mga lider nga giisip nga "mga anciano sa ciudad"? 
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6. Sayon ba nga mag-ampo sa tanan nga mga dapit sa ciudad? 

7. Unsa ang kahimtang sa panaghiusa taliwala sa Kristohanong mga lider latas sa tribo 

ug denominasyon nga mga linya? 

 

8. Unsa ang panglantaw sa mga lider sa ciudad ngadto sa Kristohanong moralidad? 

 

C.   Pagpadayag 

 

1. Unsa ang giila, hamtong nga tigpangamuyo nga nakadungog gikan sa Dios 

mahitungod sa ciudad? 

 

2. Unsa ang pagkatawo sa mga ranggo nga mga pamunoan nga daw nagkontrolar sa 

ciudad ingon nga usa ka kinatibuk-an o sa pipila ka bahin sa kinabuhi sa ciudad o 

teritoryo? 

 

Karon ... Gamita ang impormasyon nga inyong nabatonan sa pag-ampo sa 

inyong kasilinganan, ciudad, o sa nasud. Pag-ampo ilabi na batok sa mga dautan 

nga espirituhanong panon nga inyong nailhan. 
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KAPITULO 5 
 

MGA BABAG SA EPEKTIBONG PANGAMUYO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pag-ila ug pagwagtang sa mga babag sa epektibong pangamuyo. 

 Paghibalo kon kanus-a dili mag-ampo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kamo nangayo, ug wala makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, aron 

lamang gastohon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog.  (Santiago 4: 3) 

 

PASIUNA 

 

Kon kamo gusto nga mangamuyo sa hustong paagi kamo kinahanglan gayud nga maka-ila sa 

mga babag sa epektibong pangamuyo ug magwagtang niini gikan sa inyong kinabuhi. Ang u 

sa ka "babag" mao ang bisan unsa nga nagabarug sa inyong dalan, nagapugong kaninyo gikan 

sa pagpangamuyo. 

 

MGA BABAG SA EPEKTIBONG PANGAMUYO 

 

Tun-i ang mosunod nga mga Kasulatan nga nagpadayag sa mga babag sa epektibong 

pangamuyo: 

 

-Sala sa bisan unsa nga matang:    Isaias 59: 1-2; Salmo 66:18;  

Isaias 1:15; Proverbio 28: 9 

-Mga dios-diosan diha sa kasingkasing:   Ezequiel 14: 1-3 

-Dili mapasayloon nga espiritu:    Marcos 11:25; Mateo 5:23 

-Kahakog, sayop nga mga motibo:    Proverbio 21:13; Santiago 4: 3 

-Kagutom sa gahum, mamanehoong mga pag-ampo: Santiago 4: 2-3 

-Sayop nga pagtratar sa kaminyoon nga kapikas:  I Pedro 3: 7 

-Kaugalingong pagkamatarung:    Lucas 18: 10-14 

-Dili-matinoohon:      Santiago 1: 6-7 

-Wala magapabilin kang Kristo ug sa iyang Pulong:  Juan 15: 7 

-Kulang sa kalooy:      Proverbio 21:13 

-Pagkatuso, garbo, walay kahulogan nga pagsubli:  Mateo 6: 5; Job 35: 12-13 

-Wala mangayo sumala sa kabubut-on sa Dios:  Santiago 4: 2-3 

-Wala mangayo sa ngalan ni Jesus:    Juan 16:24 

-Satanason, demonyohanon nga mga babag:   Daniel 10: 10-13; Efeso 6:12 
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-Wala mangita pag-una sa Gingharian: Sa diha lamang nga kamo 

  mangita una sa Gingharian nga kamo gisaaran sa “ubang mga butang”.  Mateo 6:33 

 

-Sa dihang kamo wala masayud unsay i-ampo ingon sa angay kaninyo, 

  ang pag-ampo mababagan.  Kini mao ang hinungdan nganong impor 

  tante nga ang Espiritu Santo ang mag-ampo pinaagi kaninyo:   Roma 8:26 

 

PAGWAGTANG SA MGA BABAG SA PANGAMUYO 

 

Hinumdumi nga ang pag-ila sa mga babag sa pangamuyo dili igo, apan kinahanglan kamo u 

sab mohangyo sa Dios sa pagtabang kaninyo sa pagwagtang kanila gikan sa inyong kinabu 

hi. Usab hinumdumi nga ang daw dili-matubag nga pag-ampo wala magpasabot nga adunay 

mga babag diha sa inyong kinabuhi. Ingon sa atong gihisgotan sa Kapitulo Uno, ang mga tu 

bag sa pag-ampo mahimong malangan (Lucas 18: 7) o gitubag nga lahi sa atong mga gitingu 

ha (II Corinto 12: 8-9). 

 

KANUS-A DILI MAG-AMPO 

 

Kini importante nga makat-onan unsaon sa paghulat ug sa pagpangamuyo sa atubangan sa Gi 

noo diha sa pag-ampo alang sa iyang paggiya ug direksyon sa dili pa molihok. Kini pareho ka 

importante nga masayran kon kanus-a dili mag-ampo. Usahay ang inyong pag-ampo sa pa 

ngamuyo moresulta sa pagtawag sa Dios kaninyo sa pagbuhat imbis nga mag-ampo pa ug 

dugang. 

 

Kini gihulagway pinaagi sa istorya sa Israel sa mga tubig nga mapait sa Mara diin sila nangi 

nahanglan kaayo sa tubig, apan dili makainom gikan niining makahilo nga sapa. Sa diha nga 

si Moises mitu-aw ngadto sa Ginoo sa pangamuyo, ang Dios mipakita kaniya unsay tukma 

nga buhaton sa pagpatam-is sa mga tubig. Walay panginahanglan nga maghulat ug dugang pa 

sa Ginoo diha sa pag-ampo. Si Moises mobuhat gilayon kon unsa ang gipadayag sa Dios.  

Ang sama maoy tinuod kang Josue sa diha nga siya nangamuyo alang sa Israel mahitungod sa 

makalilisang nga kapildihan nga ilang gi-antus didto sa Ai. Ang Dios mipadayag nga adunay 

sala sa taliwala sa katawhan, ug siya sa tinuod misulti kang Josue... 

 

Tumindog ka; ngano nga naghapa ka nga ingon niana sa imong nawong?  Ang 

Israel nakasala ... Tindog, ug putlion mo ang katawhan ... (Josue 7: 10, 12, ug 13) 

 

Kadto dili panahon sa pag-ampo, apan panahon sa paglihok sa direksyon nga gihatag sa pag-

ampo. Ang ubang mga tawo gigamit ang pangamuyo ingon nga usa ka rason sa paglikay sa 

pagbuhat sa unsa ang gisulti sa Dios kanila nga pagabuhaton.  Ang gamhanang pangamuyo 

mosangpot sa kusganon, epektibo nga aksyon. Ang ubang mga tawo nagpadayon sa pagpanga 

muyo sa diha nga ang Dios mitubag na apan sila wala makagusto sa tubag. Ribyuha ang istor 

ya ni Balaam diha sa Numeros 22. Tagda ilabi na sa mga bersikulo 18-19. Si Balaam walay 

katungod sa pag-adto sa Dios uban sa samang butang tungod kay ang Dios mitubag na kaniya 

(tan-awa sa bersikulo 12). 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang pipila ka mga babag ngadto sa epektibong pangamuyo nga gihisgotan niini 

nga kapitulo. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Kanus-a kamo dili mag-ampo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Ilista ang mga babag sa epektibong pangamuyo nga gihisgotan niini nga kapitulo. Ibutang 

ang usa ka tsek nga marka sa bisan unsa nga mahimong makababag sa inyong mga pag-am 

po.  Unsaon ninyo sa pagwagtang niini nga mga babag diha sa inyong kinabuhi? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 6 

 
PAGGAMIT SA MODELO NGA PAG-AMPO SA PAGPANGAMUYO 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Paghatag sa mga pakisayran sa Kasulatan alang sa mga bersyon sa modelo nga pag-

ampo. 

 Pagpasabot ngano nga ang pag-ampo sa Ginoo mao ang tinuod nga pag-ampo sa 

pangamuyo. 

 Pagsaysay sa modelo nga pag-ampo gikan sa panumduman. 

 Paggamit sa modelo nga pag-ampo ingon nga usa ka giya alang sa pangamuyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Amahan namo nga anaa sa langit, 

Pagabalaanon unta ang imong ngalan. 

Paanhia ang imong gingharian, 

Pagabuhaton unta ang imong kabubut-on. 

Dinhi sa yuta maingon sa langit. 

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw. 

Ug pasayloa kami sa among mga utang, 

Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 

Ug ayaw kami itugyan sa panulay, 

Kondili luwasa kami gikan sa dautan. 

Kay imo ang gingharian, ug ang gahum ug ang himaya  

Hangtod sa kahangturan. Amen. 

(Mateo 6: 9-13) 

 

PASIUNA 

 

Adunay duha ka bersyon sa gitawag nga "Pag-ampo sa Ginoo" o ang "modelo nga pag-am 

po."  Ang usa mao ang narekord sa Mateo 6: 9-13 ug ang laing usa diha sa Lucas 11: 2-4.  

Kadaghanan sa mga eskolar sa Biblia miuyon nga ang mga kaamgiran sa taliwala kanila nag 

hatag ug rason bahin sa duha ka mga bersyon ingon nga mga matang sa mao ra gihapon nga 

pag-ampo kay sa lahi nga mga pag-ampo. 

 

Ang bersyon ni Mateo gihatag sa diha nga si Jesus nagtudlo sa Wali sa Bukid. Ang tudling di 

ha sa libro ni Lucas gihatag sa gibana-bana nga duha ug tunga ka tuig nga naulahi sa diha nga 

ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nagahanyo kaniya sa pagtudlo kanila sa pag-ampo. A 

tol   niining kasamtangan nga panahon, ang mga tinun-an nakakita kang Jesus nga nag-ampo 

ug nakasaksi sa gahum nga miresulta gikan sa iyang mga kasinatian sa pag-ampo. Kini nagla 

lang diha sa mga Tinun-an sa usa ka pangandoy nga tinguha sa pagkat-on sa pag-ampo, mao 

nga sila mihangyo sa ilang Agalon, "Tudloi kami sa pag-ampo." 
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Si Jesus uban sa mga pulong nga gitawag nga "Ang pag-ampo sa Ginoo": 

 

Busa pag-ampo kamo sa ingon niinni nga paagi: 

Amahan namo nga anaa sa langit, 

Pagabalaanon ang imong ngalan 

Paanhia ang imong gingharian, 

Pagabuhaton ang imong kabubut-on 

Dinhi sa yuta maingon sa langit. 

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw. 

Ug pasayloa kami sa among mga utang, 

Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 

Ug ayaw kami itugyan sa panulay, 

Kondili luwasa kami gikan sa dautan. 

Alang kanimo ang gingharian, ug ang gahum ug ang himaya  

Hangtod sa kahangturan. Amen. 

(Mateo 6: 9-13) 

 

USA KA PAG-AMPO SA PANGAMUYO 

 

Sa dihang ang mga tinun-an miduol kang Jesus, sila miingon "Tudloi kami sa pag-ampo," dili 

"Tudloi kami sa usa ka pag-ampo." Si Jesus mitubag sa ilang hangyo pinaagi sa paggamit sa 

usa ka pamaagi nga kasagaran gigamit sa Judiyong mga magtutudlo. Ang mga magtutudlo 

sagad naglista sa pipila ka mga hilisgutan sa kamatuoran, unya ubos sa matag punto gihatag 

ang usa ka kompleto nga latid. 

 

Niining modelo nga pag-ampo, si Jesus migamit sa parehong sumbanan sa nagatudlo.  Siya 

mihatag sa mga hilisgutan ug nagsugo, "Sa ingon niini nga paagi mag-ampo" “Sa ingon niini 

nga paagi mag-ampo "(houtos oun diha sa Gregong teksto) nagpasabot sa "pag-ampo uban 

niini nga mga kahulogan sa mga linya." Si Jesus wala magsugo sa iyang mga sumusunod sa 

pagbalik sa pag-ampo nga pulong-sa-pulong, apan hinoon sa pag-ampo "sa ingon niini nga 

paagi." 

 

Sa iyang pag-ampo nagsugod uban sa labaw sa usa ka maangkonon nga pulingalan "atong." 

Dugang pa sa pag-ampo kita makakita sa mga pahayag sama sa "paghatag kanato," "paggiya 

kanato,” ug "pagpasaylo kanato." Sa matag diwa, ang modelo nga pag-ampo maoy usa ka ma 

pangamuyoong pag-ampo tungod kay kamo nag-ampo alang sa uban ug ingon man usab sa in 

yong kaugalingon. 

PAGTUKI SA PAG-AMPO 

 

Ang mosunod usa ka mubo nga pagtuki niining modelo sa mapangamuyoong pag-ampo: 

 

ATONG AMAHAN NGA ANAA SA LANGIT: 

 

Ang mga pulong "Atong Amahan" nagpakita sa kaduol, apan ang mga pulong nga "sa La 

ngit" nagpasabot sa gilay-on. Salmo 139 nagpadayag, hinoon, nga ang Dios anaa sa tanang 

dapit. Sa diha nga kita mag-ampo ngadto sa "Atong Amahan sa Langit," kini wala nagbutang 

ug gibug-a ton sa gilay-on taliwala kanato ug sa Amahan, apan kini gilayon nagdala kanato 

gikan sa natural nga kalibutan ngadto sa usa ka gamhanan nga espirituhanong ang-ang. 
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Kini nagpasalig kanato nga ang Dios adunay iyang pagmando sa kinatibuk-ang mga kapangu 

haan nga labaw sa kinaiyahan nga hawanan aron sa pagtubag sa mga hangyo nga gipresentar 

sa mga nahibilin sa modelo nga pag-ampo. Sa diha nga kita mag-ampo "Atong Amahan sa La 

ngit," kita gilayon nalambigit pinaagi kang Kristo uban sa usa ka labaw sa kinaiyahan nga 

Dios nga adunay walay kinutuban nga labaw sa kinaiyahan nga mga kapanguhaan nga mahi 

mong gamiton sa mapangamuyoong pag-ampo. 

 

PAGABALAANON UNTA ANG IMONG NGALAN: 

 

Sa diha nga kita mahimong mga sakop sa pamilya sa Dios, ang ngalan sa atong Langitnong 

Amahan gihatag kanato ingon sa usa ka bata nga gisagop sa natural nga kalibutan nagaang 

kon sa ngalan sa iyang bag-ong tatay. Ang atong espirituhanon nga pagsagop naghatag kana 

to sa katungod sa pagtawag sa Dios nga "Amahan" ug makadawat sa tanang mga benepisyo 

nga nalangkob sa iyang Ngalan tungod kay kita karon mga manununod na sa Gingharian sa 

atong Amahan. 

 

Ang ngalan sa Dios dili lamang usa ka marka sa pag-ila apan kini mao ang usa ka pagpaha 

yag sa iyang kinaiyahan ug pagkatawo. Sa diha nga kita moingon "pagabalaanon ang imong 

Ngalan" kita nagmantala sa pagkatawo, gahum, ug awtoridad sa Dios. Sa diha nga kamo mag 

-ampo alang sa uban, kamo mahimo nga mogamit niini nga mga ngalan sa pagpangamuyo a 

lang sa Dios aron mamuhat diha sa ilang mga kinabuhi. Ania ang usa ka panig-ingnan: 

 

"Ako nag-ampo alang sa akong asawa, nga ikaw mahimong Jehova-shalom ngadto 

kaniya. Ako nag-ampo nga ikaw mahimong iyang Jehova-jireh, nagahatag kaniya sa 

matag gikinahanglan niining adlawa. Jehova-nissi, ako nag-ampo nga ang imong ban 

dila magahari sa ibabaw sa iyang kinabuhi.  Ako nag-ampo ingon nga si Jehova-

M'Kaddesh ikaw magabalaan kaniya niining adlawa ... (ug uban pa)” 

 

Ang mosunod nga listahan nagpaila sa pito ka nilangkob nga mga ngalan sa Dios ug ang 

ilang mga kahulogan: 

 

NGALAN   KAHULOGAN    PAKISAYRAN 

 

Jehova-tsidkenu  Jehova atong Pagkamatarung            Jeremias 23: 6 

Jehova-m'kaddesh  Jehova maoy Nagbalaan            Exodo 31:13 

Jehova-shalom  Jehova maoy Kalinaw             Maghuhukom 6:24 

Jehova-shammah  Jehova Anaa Diha             Ezequiel 48:35 

Jehova-rophe   Jehova Nag-ayo             Exodo 15:26 

Jehova-jireh   Jehova akong Magtatagana            Genesis 22:14 

Jehova-nissi   Jehova akong Bandila             Exodo 17:15 

Jehova-rohi   Jehova akong Magbalantay            Salmo 23: 1 

 

PAANHIA ANG IMONG GINGHARIAN: 

 

Sa Grego, Hebreohanon, ug Aramaiko ang "Gingharian" sa Dios nagtumong sa paghari,  
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pagmando, paghari, o paglagda nga kalihokan sa Dios. Kini mao ang pagpadayag sa kinai 

yahan sa Dios diha sa aksyon. Ang Diosnong hawanan sa pagdumala mahimong makita sa 

mga termino sa iyang ginsakopan sa tibook kalibutan nga organisasyon sama sa Gingharian 

sa Dios; kining lokal nga makita nga organisasyon sama sa Simbahan diin kini nga Gingha 

rian gipadako; ug ang mga indibidwal diin ang Gingharian gilangkob, nga mao, ang tanan 

nga matuod nga mga magtotoo nga natawo ngadto niini nga Gingharian. 

 

Sa umaabot nga panahon ang Gingharian sa Dios mobarug sa makita nga porma.  Kita wala 

makahibalo sa eksaktong panahon niini (Buhat 1: 7), apan sumala sa Pulong sa Dios kini segu 

rado. Ang tanang mga "Gingharian sa kalibutan" mahimong kabtangan sa Dios, ang dautan 

nga Gingharian ni Satanas mapildi, ug ang atong Hari maghari sa walay katapusan 

(Pinadayag 11:15). 

 

Ang kinataliwad-ang mensahe sa Gingharian tin-aw sa tala sa Bag-ong Tugon. Kini gihisgo 

tan sa 49 ka mga panahon diha sa Mateo, 16 ka mga panahon sa Marcos, ug 38 ka mga pana 

hon diha sa Lucas. Si Jesus nagsugod sa iyang yutan-ong ministeryo pinaagi sa pagpahayag 

sa pag-abot sa Gingharian (Mateo 4:17). Siya nagtapos sa iyang yutan-ong ministeryo pinaa 

gi sa pagsulti sa mga butang nga adunay kalabutan sa Gingharian (Buhat 1: 3). Sa taliwala sa 

mga sinugdanan ug sa katapusan sa iyang yutan-ong ministeryo, ang gibug-aton anaa kanu 

nay sa Gingharian.Siya sa kanunay nagapahayag nga siya kinahanglan gayud nga magsang 

yaw sa mensahe diha sa ubang mga dapit (Lucas 4:43). Ang matag sambingay ni Jesus adu 

nay kalabutan ngadto sa Gingharian ug sa iyang kinabuhi gisunod kini nga mga prinsipyo. 

 

Si Jesus nagtudlo nga kita, ingon nga mga magtotoo, mohatag sa susama nga kabug-aton sa 

Gingharian: 

 

"Apan unaha ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamata 

rung, ug kining tanan nga mga butanga igadugang ra kaninyo.”(Mateo 6:33) 

 

Kini nga bersikulo nagpakita diin kita kinahanglan nga mopatumong sa atong mga pag-ampo, 

pagsangyaw, pagtudlo, ug pagkinabuhi. Kini kinahanglan nga ang tanan nakatumbok sa Ging 

harian sa Dios. Kon kita "mangita una sa Gingharian," kini nagpasalig nga ang tubag ngadto 

sa uban nga mga petisyon nga mosunod sa modelong pag-ampo. 

 

Ang pag-ampo nga"Paanhia ang imong Gingharian”,mas labaw pa kay sa usa ka pag-ampo a 

lang sa pagbalik ni Jesus ug sa pagtukod sa Gingharian sa iyang kinaulahian nga  porma.  Sa 

diha nga kita mag-ampo “Paanhia ang imong Gingharian,” kita sa pagkatinuod nagpahayag 

nga ang atong Amahan maghari diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo, mga dili magtotoo, 

ug sa tibook kayutaan. Kita nangamuyo nga ang Dios maila ingon nga Hari ug nga ang kina 

buhi dinhi sa yuta mahimong mahan-ay pinaagi sa iyang mga sugo. 

 

Sa diha nga kita moingon sa mga pulong nga "Paanhia ang imong gingharian" sa pagkatinuod 

kita nagapangayo sa Dios sa pagtangtang sa bisan unsa nga butang nga anaa sa pagrebelde ba 

tok sa iyang Gingharian, lakip na ang mga pulong, mga kinaiya, mga tinguha, batasan, ug u 

ban pa, sa atong kaugalingon ug sa uban. 
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PAGABUHATON ANG IMONG KABUBUT-ON DINHI SA YUTA MAINGON SA 

LANGIT: 

 

Sa Grego adunay duha ka mga pulong nga gigamit alang sa pulong nga "kabubut-on" sa pag 

hisgot sa Dios. Ang usa ka pulong mao ang "boulema". Kini nga pulong nagtumong sa maka 

gagahum nga kabubut-on sa Dios nga mao ang iyang gitino nang daan nga plano alang sa ta 

nan nga butang nga mahitabo sa uniberso. Kini nga matang sa "kabubut-on sa Dios" matu 

man sa walay pagtagad sa mga desisyon nga gihimo sa tawo. Kini mao ang iyang batid nga 

plano alang sa kalibutan ug ang Dios naglihok sa kalibutan sa pagtuman sa tanan nga mga 

butang nga gibasi sa iyang makagagahum nga kabubut-on: 

 

Nga diha usab nahimo kita nga usa ka kabilin, sa gipili kita nang daan sumala sa 

iyang katuyoan nga nagabuhat sa tanan nga mga butang, sumala sa pagbulut-an 

sa iyang kabubut-on. (Efeso 1:11) 

 

Ang "boulema" nga kabubut-on sa Dios wala nagkinahanglan sa kooperasyon sa tawo. Diha 

sa "boulema" nga kabubut-on sa Dios, ang resulta gitino nang daan. Ang "boulema" nga kabu 

but-on sa Dios nahisulat diha sa iyang Pulong ug tin-aw kaayo.  Walay panginahanglan sa 

pagpangita niini nga kabubut-on sa Dios tungod kay kini gipadayag diha sa Biblia. 

 

Ang lain nga pulong alang sa kabubut-on sa Dios mao ang "thelema" ug kini naghisgot sa i 

yang indibidwal nga plano o kabubut-on alang sa matag lalaki ug sa babaye. Aron ang Dios 

makatuman sa iyang "thelema" nga kabubut-on, kini nagkinahanglan ug kooperasyon sa ta 

wo. Ang mga tawo adunay gahum sa pagpili kon gusto o dili sila magalakaw diha sa "thele 

ma" nga kabubut-on sa Dios. Sa diha nga kamo mag-ampo nga "Ang imong kabubut-on ma 

tuman" diha sa inyong kaugalingon o sa laing tawo, kamo nangamuyo alang sa "Thelema" 

nga kabubut-on sa Dios nga matuman. 

 

HATAGI KAMI KARON SA PAGKAON SA MATAG ADLAW: 

 

Sa modelo nga pag-ampo, kita mangita una sa Gingharian sa diha nga kita mopahayag nga 

"Ang imong gingharian" ibabaw sa matag kahimtang diha sa atong mga kinabuhi.  Kita 

magpasakop sa pagkamatarung ngadto sa kabubut-on sa atong Langitnong Amahan, maga 

pahayag "Ang imong kabubut-on matuman." Karon kita maka-ampo uban sa kasigurohan, 

"Hatagi kami karon sa pagkaon sa matag adlaw,"nagahangyo nga ang atong mga pangina 

hanglan matagbo aron kita makahimo sa pagtuman sa iyang kabubut-on ug sa pagpadako sa 

iyang Gingharian. 

 

"Hatagi kami" mi-ila nga ang Dios mao ang atong tinubdan, dili sa usa ka denominasyon o sa 

usa ka kompanya nga nagbayad sa tseke. Ang Gregong pinulongan nga gihubad ug "matag ad 

law" sa modelo nga pag-ampo, dili makita sa bisan diin sa Biblia.  Kini nagpasabot sa "gikina 

hanglan o importante nga pagkaon, igo alang sa atong panginabuhi ug pagtagana." Ang pagga 

mit niini nga konteksto nagpamatuod nga ang modelo nga pag-ampo nga gitudlo ni Jesus iam 

po sa matag adlaw. 

 

Ang pag-ampo alang sa "pagkaon" nagpakita sa espirituhanon ug materyal nga panginabuhi.  

Ang pulong "kanato" nagpasabot nga kita mangamuyo alang niining "adlaw-adlaw nga pag 

kaon" ingon nga gitagana alang sa uban ug ingon man usab sa atong kaugalingon. 
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UG PASAYLOA KAMI SA AMONG MGA UTANG MAINGON NGA KAMI 

NAGAPASAYLO MAN SA MGA NAKAUTANG KANAMO 
 

Kita kinahanglan gayud nga makakat-on sa parehong pagdawat ug paghatag sa kapasayloan 

sa atong kaugalingong mga kapangdolan ug mga inhustisya nga nahitabo kanato pinaagi sa u 

ban. Ang kaugalingong mga kapangdolan mahitabo sa diha nga kamo nakalapas sa Dios pina 

agi sa inyong kaugalingong sala. Kamo miatubang niini pinaagi sa pagpangayo kaniya ug pa 

saylo sa dihang kamo miingon, "Pasayloa kami sa among mga utang." Ang Biblia nagaingon: 

 

Kon kita magaingon nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali 

ngon, ug ang kamatuoran wala kanato. 

 

Kon isugid ta ang atong mga sala, Siya kasaligan ug makatarunganon nga mopa 

saylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili 

makatarunganon. (Juan 1: 8-9) 

 

Sa diha nga kamo mosugid sa inyong mga nailhan nga sala, ang Dios mopasaylo kaninyo sa 

inyong wala mailhi nga mga sala ingon man usab sa inyong ginasugid, nagahinlo kaninyo gi 

kan sa tanan nga dili pagkamatarung. 

 

Ang ikaduha nga dapit diin ang kapasayloan kinahanglan igapadayag anaa sa pagpasaylo sa 

uban nga direkta ug dili direkta nga kapangdolan. Ang direkta nga kapangdolan mahitabo sa 

diha nga kamo nakapasuko sa usa ka tawo. Ang dili direkta nga kapangdolan mao nga ang 

usa ka tawo nakasakit sa usa ka higala o paryente ug kamo mibati sa ilang mga panakit. Si 

Jesus nagtudlo nga kita mo-atubang sa maong mga sayop nga mga buhat pinaagi sa pag-ampo 

"Pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami nakapasaylo man sa mga nakautang 

ka namo." 

 

Ang literal nga pagkasulti niini nga bersikulo sa Griego mao ang "maingon nga kami naka 

pasaylo man sa mga nakautang kanamo." Mao nga kining bersikuloha mahimo nga basahon, 

"Pasayloa kami sa among mga utang, maingon nga kami mipasaylo sa uban." Ang ideya mao 

nga sa dili pa kita mangita sa kapasayloan alang sa atong mga sala batok sa Dios, kita mipa 

saylo na sa mga tawo nga nakasala batok kanato. Si Jesus nagtudlo niini nga prinsipyo diha 

sa sambingay sa mga dili matarung nga alagad sa Mateo 18: 22-35. Kini nga istorya naghu 

lagway nga ang pagpasaylo sa Dios nag-una sa tawhanong pagpasaylo. Ang tawhanong pag 

pasaylo maoy pagpamalandong sa pagpasaylo sa Dios, ug ang pagpasaylo sa Dios mahimong 

tinuod lamang alang kanato sa dihang kita andam sa pagpasaylo sa usag usa. 

 

Si Jesus nagtingob niini nga mga kamatuoran sa dihang siya miingon: 

 

"... Kon kamo adunay bisan unsa nga batok kang bisan kinsa, pasayloa siya, a 

ron nga ang inyong Amahan nga anaa sa langit mopasaylo usab sa inyong mga 

paglapas. Apan kon dili kamo mopasaylo, ang inyong Amahan nga anaa sa la 

ngit dili mopasaylo sa inyong mga paglapas. "(Marcos 11:25) 
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Si Satanas maoy hinungdan sa mga pagkapangdol sa inyong pamilya, sa taliwala sa mga higa 

la, sa inyong mga relasyon sa negosyo, ug sa inyong simbahan. Ang Biblia naghisgot sa “pag 

kapangdol nga moabot" (Mateo 18: 7). Unsaon ninyo pag-atubang niini nga mga isyu sa diha 

nga sila moabot? Kamo ba mangamuyo mahitungod kanila diha sa pag-ampo o mag-istoryaha 

nay lang mahitungod kanila pinaagi sa hinongihong? 

 

UG AYAW KAMI ITUGYAN SA PANULAY, KONDILI LUWASA KAMI GIKAN SA 

DAUTAN: 

 

Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo, "Ayaw kami itugyan sa panulay," apan si Santiago 

nagpahayag nga ang Dios dili motintal sa tawo: 

 

Himoa nga walay usa nga magaingon sa diha nga siya pagatintalon, "Ako gitin 

tal sa Dios"; kay ang Dios dili matintal sa dautan, ni siya sa iyang kaugalingon 

motintal kang bisan kinsa. (Santiago 1:13) 

 

Busa kinsa ang maninintal nga gipasabot ni Jesus? Ang Biblia tin-aw nga nagpadayag nga ki 

ni mao ang papel sa atong kaaway, si Satanas (Mateo 4: 3; 1 Tesalonica 3: 5).  Ang Kasulatan 

subli-subling nagpasidaan sa nga pagsulay nga moabut gikan sa yawa (Mateo 4: 1; 1 Corinto 

7: 5; 1 Tesalonica 3: 5). Ang Biblia nagpasabot nga... 

 

... Ang matag usa ka tawo matintal sa diha nga siya ginaguyod sa iyang kaugali 

ngon nga mga tinguha ug mahaylo. 

 

Unya, ang pangibog sa dihang makapamkon na, kini magapahimugsog sala; ug 

ang sala inigkagulang na, manganak ug kamatayon.  

(Santiago 1: 14-15) 
 

Si Satanas mao ang maninintal, apan kita maguyod ngadto sa iyang lit-ag sa dihang atong 

tugutan ang atong unodnong mga pangibog nga mohaylo kanato. Ang maong mga pangibog 

mopahimugsog sala, ug ang sala moresulta sa kamatayon. Ang pipila sa mga pag-atake ni 

Satanas mogitib gikan sa dili mapugngan nga dautang mga pangibog gikan sa sulod, samtang 

ang ubang mga tintasyon moabot gikan sa gawas pinaagi sa atong mga palamatian sa pagpa 

minaw,  pagtan-aw, pagbati,  paghikap, ug pagtilaw. Bisan unsa ang ilang tinubdan, ang Apos 

tol nga si Pablo nagpasalig kanato: 

 

Walay pagsulay nga moabot kaninyo gawas sa  maantus sa tawo; apan ang Dios 

matinumanon, nga dili motugot nga sulayon kamo sa labaw sa inyong maara 

ngan; apan uban sa pagpsulay magahatag usab siya usa dalan sa paglikay, aron 

kamo makahimo sa pag-antus niini. (I Corinto 10:13) 

 

Sa diha nga kita mag-ampo, "Ayaw kami itugyan sa panulay," kita naghanyo sa Dios sa pag  

bantay kanato gikan sa pagpangdani sa sala. Bisan si Jesus wala maluwas gikan sa panulay, 

apan gitipigan gikan niini (Hebreohanon 4:15). Si Apostol Juan nagpasalig kanato: 
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Kita nasayud (hingpit) nga bisan kinsa nga gipanganak sa Dios dili (tinuyo ug 

motuyo) batasan ang pagbuhat sa sala, apan ang usa nga gipanganak sa Dios 

makugihon nga nagbantay ug nanalipod kaniya- ang balaan nga presensiya ni 

Kristo sa sulod niya nagbantay kaniya batok sa mga dautan-ug ang usa ka da 

utan dili makakupot (makahupot) kaniya o makahikap (kaniya).  

(Juan 5:18 Amplified Version) 
 

Sa Efeso 6: 10-18, si Apostol Pablo naghatag sa detalyado nga impormasyon mahitungod sa 

usa ka dautan, ug sa mga espirituhanon nga hinagiban nga gitagana sa Dios alang sa atong de 

pensa. Si Pablo tataw nga nag-ingon nga kita kinahanglan nga lig-on diha sa Ginoo, ug sa ga 

hum sa iyang kusog, ug mobarug nga maisugon sa atubangan niining mga dautan nga mga 

pwersa (Efeso 6: 10, 11, 13). Siya nagmantala nga posible nga mobarug batok sa matag pang 

lingla (limbong, igmat, liput) sa yawa. Si Pablo nagtambag nga kita kinahanglan makiggubat 

sa usa ka maayo nga pakiggubat (ITimoteo 1:18), pagpakig-away sa usa ka epektibo nga 

away pagtoo (ITimoteo 6:12),   ug pakiggubat nga maalamon sa katuyoan (I Corinto 9:26). Si 

Pablo mihatag ug gibug-aton sa gubat nga dili natural ug ang natural nga mga hinagiban dili 

epektibo. 

 

Ang espirituhanon nga pakiggubat kinahanglan nga makig-away uban sa espirituhanon nga 

mga hinagiban: 

 

Tungod niini dad-a ninyo ang tibook nga hinagiban sa Dios, aron makasukol ka 

mo inig-abot na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong baruga 

nan tapos sa inyong tanang nga pakigbisug, 

 

Busa pugngi gayud ninyo ang inyong mga ginabarugan, sa mibinaksan ang in 

yong mga hawak sa kamatuoran, ug sa masul-oban kamo sa kotamaya sa pagka 

matarung,  

 

Ug sa masinapinan ang inyong mga tiil sa pagpangandam sa maayong balita sa 

kadaitan, 

 

Ug dugang sa tanan, dad-a ninyo ang kalasag sa pagtoo, nga pinaagi niini arang 

kamong makapalong sa tanang mga nagdilaab nga mga udyong sa dautan. 

 

Ug dawata ninyo ang salokot sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao 

ang pulong sa Dios. 

 

Pag-ampo sa kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug sa pagpangamuyo diha sa 

Espiritu nga mabinantayon alang niini nga kalab-oton uban sa tanan nga pagka 

mapadayonon ug pagpangamuyo alang sa tanang mga balaan ... (Efeso 6: 13-18) 

 

Ang katuyoan sa hinagiban mao nga makahimo sa pagbarug batok sa mga pagpanglimbong 

sa kaaway, si Satanas. Si Pablo nagsugo kaninyo sa "pagsul-ob" niining espirituhanon nga 

hinagiban nga nagpasabot nga inyong responsibilidad ang pagpanag-iya sa gihatag sa Dios.  

Ang "pagsul-ob" nagpasabot nga kamo mohupot sa usa ka butang ug gamita kini alang sa 

inyong kaugalingon.   
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Ania ang paagi sa pagbuhat niini samtang kamo mangamuyo sa matag adlaw alang sa inyong 

kaugalingon ug sa uban: 

 

Hinagiban         Deklarasyon    Saad nga          Kaatbang nga 

                    nga Pagahimoon              Paga-angkonon     Espiritung 

                                                                                                                     Pagagapuson 
 

Hawak nga binaksan  Jesus       Juan 14: 6          Panglimbong 

uban sa kamatuoran  Ikaw mao ang akong  

kamatuoran. 

 

Kotamaya ni Jesus,  Ikaw mao ang akong    II Corinto 5:21      Pagkadili-matarung 

pagkamatarung  pagkamatarung. 

 

Mga tiil sinapinan niJesus, Ikaw mao ang akong    Filipos 4:13          Pagkakatulgon 

sa pag-andam   kaandaman. 

sa Ebanghelyo 

 

Ang taming   Jesus,      Galacia 2:20          Pagkawalay-pagtoo,  

sa pagtoo    Ikaw mao ang akong            Pagduha-duha 

pagtoo. 

 

Salakot   Jesus,      Hebreohanon 5: 9 Kawang nga mga 

sa kaluwasan   Ikaw mao ang akong             paghanduraw 

kaluwasan.              Dautang hunahuna 

 

Espada sa   Jesus,      Juan 1:14           Mga Bakak ni  

Espiritu (Pulong)  Ikaw mao ang akong                                     Satanas 

buhi nga Pulong. 

 

 ALANG KANIMO ANG GINGHARIAN UG ANG GAHUM UG ANG HIMAYA 

HANGTOD SA KAHANGTURAN: 

 

Ang pulong "alang” nagpaila sa awtoridad diin kining modelo nga pag-ampo gina-ampo.  Ki 

ni nagpasabot "Tungod" ang gingharian, gahum, ug himaya iya sa Dios, kita maka-angkon sa 

mga tagana, mga saad, ug panalipod niini nga pag-ampo. Sa pag-abot ninyo niini sa katapu 

san nga bahin sa modelong pag-ampo ug nagpahayag nga "Imo ang gingharian," kita 

nagaduol sa kasabutan uban sa tanan nga mga butang nga giingon sa Dios mahitungod sa 

iyang Gingharian: 

 

"Ayaw kahadlok, diyutay nga panon, kay kini mao ang nahamut-an sa inyong 

Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.”(Lucas 12:32) 
 

Kini mao ang iyang Gingharian, apan ingon nga mga manununod, kini mao ang atong Gingha 

rian usab. Kini mao ang usa ka kabilin nga gihatag sa atong Amahan ug kini nakapahimuot 

kaniya sa paghatag niini kanato. 
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Ang pulong alang sa gahum mao ang "dunamis" diin ang pulong nga Iningles "dynamic" 

(dinamiko) ug “dynamite” (dinamita) nagagikan. "Kon kita motapos sa atong pag-ampo uban 

sa" Imo ang gahum, "kita naga-ila sa dinamikong gahum sa Dios uban sa iyang sama sa dina 

mitang potensyal alang sa pagtuman sa atong mga petisyon. Sa diha nga kita nagpahayag, 

"Imo ang gahum," ang Dios mipalanog balik kanato sa mga pulong ni Jesus, "Ako naghatag 

kaninyo ug gahum sa ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway. "Kini nagpasalig sa tubag 

sa tanan nga inyong ginapangamuyo diha sa modelo nga pag-ampo. 

 

Kita unya mopahayag, "Imo ang himaya!" "Himaya" (Glory) mao ang usa sa labing adunahan 

nga mga pulong sa Iningles nga pinulongan. Walay bisan usa ka pulong nga mosilbing maa 

yong kapulong, apan ania ang pipila sa mga pulong nga naghulagway niini: dungog, pagda 

yeg, kasanag, kahayag, gahum, pagbayaw, katakus, kamay-ong, katahum, kabantug, ug kaha 

mili. Si Jesus miingon: 

 

"Ug ang himaya nga imong gihatag kanako, akong gihatag kanila, aron sila 

mahimong usa maingon nga kita usa.”(Juan 17:22) 

 

Ang sama nga himaya nga si Jesus gihimaya sa Amahan mao ang usa ka gasa alang kaninyo.  

Ang tanan ninyong buhaton mao ang pag-angkon niini. Kamo kinahanglan nga magalakaw 

gikan sa "himaya ngadto sa himaya" dili gikan sa kapildihan ngadto sa kapildihan. Kamo se 

guro mawad-an sa kadasig ug maguol ug mobati ug kabugnaw ug walay kinabuhi sa espiritu 

wal, apan ang Pulong sa Ginoo kaninyo karon mao ang... 

 

Tumindog gikan sa pagkaluya ug paghapa nga kahimtang nga mihupot kanimo;   

bangon ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi. Mosidlak, modan-ag uban sa himaya 

sa Ginoo; kay ang imong kahayag miabot na, ug ang himaya ni Jehova misubang 

sa ibabaw kanimo.(Isaias 60: 1-2, Ang Amplified Version) 
 

Ang Diosnong himaya naggarantiya’g: 

 

-Pagtagana:     Filipos 4:19; Efeso 3:16 

-Kusog:     Colosas 1:11 

-Kalipay:                Isaias 66: 5; 1 Pedro 1: 8; 

                                                                        II Cronicas 16:10 

-Kagawasan:     Isaias 60: 1 

-Kapahulayan:     Isaias 11:10 

-Pagkabalaan:     Exodo 29:43 

-Panaghiusa uban sa ubang mga magtotoo: Juan 17:22 

 

Kini nga pulong nagpasabot gayud kon unsa ang gi-ingon’g ... "kahangturan" nga mao ang 

"mahangturon, ug walay katapusan." Samtang kamo mohinapos sa inyong pag-ampo, kamo 

nagapangangkon sa Gingharian, sa gahum ug himaya sa inyong Amahan ... sa walay kata 

pusan. 

 

Kamo nagalambigit sa inyong kaugalingon sa usa ka walay katapusan nga bugkos uban sa in 

yong Amahan tungod kay kamo naga-ila nga kamo nakaambit sa iyang Gingharian, sa ga 

hum, ug himaya. 
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AMEN: 
 

Sa diha nga kita mogamit sa pulong nga "Amen," kini nagsilyo sa atong mga pag-ampo uban 

sa gamhanan nga awtoridad tungod kay ang "Amen" mao ang usa sa mga ngalan ni Kristo 

(Pinadayag 3:14). Si Kristo mao ang gitawag nga "Amen sa Dios," alang sa tanan nga mga 

saad sa Dios matuman diha kaniya. Sa diha nga kita moingon "Amen" kini nagpasabot nga 

kita nag-ampo sa atong tanan nga petisyon sa ngalan ni Jesus. 

 

Ang pulong "Amen" wala magpasabot nga "tapos ug hawa ... ako tapos na sa pag-ampo!"  

Ang kahulogan niini nga  pulong  mao ang, "Bisan pa niana, ingon nga ako nag-ampo niini, 

bisan pa niana kini pagabuhaton," mao nga sa diha nga kamo moingon "Amen" kamo sa pag 

katinuod nagahimo sa usa ka deklarasyon sa pagtoo. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 

 
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo (ang pag-ampo sa Ginoo) gikan sa panumduman. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Hain man ang duha ka bersyon sa modelo nga pag-ampo nahimutang diha sa Biblia? 

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Ngano nga ang pag-ampo sa Ginoo sa tinuod usa ka pag-ampo sa pangamuyo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Unsaon ninyo sa paggamit ang modelong pag-ampo alang sa pagpangamuyo? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Unsaon ninyo sa paggamit ang mga ngalan sa Dios sa pagpangamuyo alang sa uban? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 

Ang pag-ampo sa mga saad sa Pulong sa Dios nagpasalig sa mga tubag sa inyong mga pag-

ampo. Sugdi sa pagbasa ang inyong Biblia ug sa pagtimaan sa matag saad sa bisan unsa nga 

kolor o sa letrang "S" sa kilid sa inyong Biblia. 

 

Sugdi sa paggamit kini nga mga saad sa dihang kamo mag-ampo. Buhaton ninyo kini pinaagi 

sa tinuod nga pag-ampo sa saad. Alang sa panig-ingnan, ania ang paagi unsaon ninyo sa pag-

ampo Salmo 9: 9-10: 

 

"Ako nag-ampo alang sa (ngalan) nga ikaw mahimo nga usa ka dalangpanan alang 

sa iyang panahon sa kalisdanan. Ako nag-ampo nga iyang gibutang ang iyang 

pagsalig sa imo tungod kay ikaw, Ginoo, wala mobiya niadtong mga nagapangita 

kanimo. " 

 

Karon ... ikaw mosulay niini. Pagpili ug usa ka saad gikan sa Biblia ug isulat kini 

sa ubos sa porma sa usa ka pag-ampo: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 7 
 

PAGPANGAMUYO ALANG SA KAPUKAWAN 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagpatin-aw sa kapukawan. 

 Pagpasabot kon sa unsang paagi nga kita makaandam alang sa kapukawan. 

 Pag-ila sa diha nga ang pagkapukaw gikinahanglan. 

 Pag-ila sa mga ebidensiya sa usa ka nagakabugnaw sa pagpangalagad nga 

kahimtang. 

 Pagtingob sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan. 

 Pag-ila sa mga babag sa pagkapukaw. 

 Pagpasabot kon unsaon sa paggamit sa "Diosnong plano sa kapukawan" sa 

pagpangamuyo alang sa kapukawan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

Kong ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsa 

non sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug mota 

likod gikan sa ilang mga dautang dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa la 

ngit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. (II Cronicas 7:14) 

 

PASIUNA 

Usa sa labing importante nga mga buluhaton sa pagpangamuyo mao ang pag-ampo alang sa 

kapukawan. Niini nga kapitulo kamo makakat-on sa kahulugan sa kapukawan, unsaon sa pag 

pangandam alang niini, ug unsaon sa pag-ila sa diha nga kini gikinahanglan. Kamo usab ma 

kakat-on unsaon sa pag-ila sa mga babag nga makapugong sa kapukawan ug unsaon sa pagpa 

ngamuyo alang niini. 

ANG KATIN-AWAN SA KAPUKAWAN 

Una, susihon nato kon unsa ang dili kapukawan. Ang kapukawan dili lang pagkamahinuk 

logon. Ang mga tawo motubag nga emosyonal sa kapukawan, apan ang mga emosyon usa la 

mang ka bahin sa kapukawan, sila dili mao ang kapukawan. Ang tinuod nga kapukawan ma 

kaapekto sa tibuok pagkatawo, bisan pa niana, lakip na sa iyang mga emosyon. Ang kahibalo 

sa mga kamatuoran dili gayud magpalihok sa mga tawo. Ang kaihapan sa gidaghanon sa mga 

namatay tungod sa alkoholikong ilimnon dili gayud makakabig sa usa ka palahubog. Ang 

mga numero sa nagakadaghan nga krimen dili makapa-usab sa mga kriminal. Ang pagpanan 

dog nga gahum sa Balaang Espiritu kinahanglan nga mohikap sa usa ka tawo sa parehong es 

pirituwal ug emosyonal aron moepekto ang kabag-ohan. 

 

Ang kapukawan dili sa kakusog sa musika ug "impyerno-sa-kalayo"nga pagsangyaw. Kini 

dili usa ka kampanya alang sa bag-ong miyembro sa pagdugang sa motambong.  Ang pagtu 

bo sa Simbahan maoy resulta sa kapukawan, apan kini dili pareho sa kapukawan.  Ang kapu 

kawan dili pag-ebanghelyo. Ang pag-ebanghelyo mao ang pagmantala sa maayong balita sa 

Ebanghelyo.             
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Ang kapukawan nag- una sa pag-ebanghelyo, kay sa diha nga ang patayng magtotoo "mabu 

hi," ang resulta pag-ebanghelyo. Sa katapusan, ang kapukawan dili lang usa ka serye sa espe 

syal nga mga miting ... gawas kon sa espesyal nga mga miting gitandog sa gamhanang pagli 

hok sa Dios. 

 

Ang kapukawan mao ang... 

"Usa ka makagagahum, talagsaon nga buhat sa Dios pinaagi ug alang sa usa ka ka 

tawhan nga nakakat-on ug nagpadapat sa mga baruganan nga gipadayag sa rhema 

nga Pulong sa Dios mahitungod sa kapukawan. " 

 

Ang kapukawan makagagahum, kini dili mahimo sa tawo. Kini talagsaon, tungod kay kini 

mao ang usa ka espesyal nga buhat sa Dios. Ang kapukawan nagapamuhat sa sulod sa usa ka 

grupo sa mga tawo ug alang sa ilang kaayohan. Aron maka-andam alang sa kapukawan, kita 

gayud mogamit sa mga baruganan nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios mahitungod sa ka 

pukawan. Ang matag butang nga gitudlo sa Biblia bahin sa kapukawan mao ang "rhema" o 

"piho" nga pulong sa Dios diha sa hilisgutan.Kita usab makaingon nga ang kapukawan mao 

ang: 

-Usa ka pagkahigmata, pagpadasig, pagpasig-uli sa katawhan sa Dios, usa ka   pag  

  palig-on sa mga butang nga nagpabilin. 

 

-Usa ka pagbalik sa pagkahimatngon o kinabuhi. Kadtong napukaw mahimong  ak 

  tibo ug nagalambo pag-usab. 

 

-Ang pagmadali pagsulod sa Espiritu ngadto sa lawas nga gihulga nga mahimong usa  

 ka patayng lawas. 

 

-Mga panahon sa kahayahay nagagikan sa presensya sa Ginoo. (Buhat 3:19) 

 

PAGPANGANDAM ALANG KAPUKAWAN 

Kita motandi sa pagpangandam alang sa kapukawan diha sa buluhaton sa pag-uma. Ang usa 

ka mag-uuma maglingkod sa palibot ug mag-ampo alang sa usa ka maayo nga pag-ani, apan 

kon siya wala mag-andam sa mga umahan, magtanom sa binhi, ug magpatubig sa mga tanom, 

kini dili moabot. 

 

Parehas buang-buang ang mag-uuma nga naghunahuna nga tungod kay siya nagabuhat sa i 

yang bahin niini nga mga buluhaton nga ang pag-ani segurado na. Kini nanginahanglan sa 

pagkagamhanan sa Dios pinaagi sa ulan, init, ug sa tukma nga mga sumbanan sa panahon sa 

pagpatubo sa tanom ngadto sa pagkahamtong. Ang mag-uuma nagbuhat nga adunay koopera 

syon uban sa mga prinsipyo sa pagpugas ug pag-ani, ang panahon sa pagtanom ug pag-ani 

gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Ang Dios sa gihapon makagagahum, alang sa ulan, adlaw, 

ug husto nga mga sumbanan sa panahon nga nagagikan kaniya. 

 

Ang sama nga pagtandi mahimong gamiton alang sa kapukawan. Kini mao ang usa ka maka 

gagahum nga buhat sa Dios, apan sa "pag-ani" sa kapukawan, kita gayud mangandam alang 

niini pinaagi sa pagsunod sa mga prinsipyo nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios. Ang ka 

pukawan mao ang hiniusa nga buhat sa Espiritu sa Dios ug tubag sa mga katawhan sa Dios. 
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KANUS-A ANG KAPUKAWAN GIKINAHANGLAN 

Ang kapukawan kanunay nga gikinahanglan siyempre, apan kini labing gikinahanglan sa di 

ha nga ang kabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang mao ang dayag.  Aron masabtan ang 

kabugnaw sa pagpangalagad, tagda ang panig-ingnan sa Israel.  Si Jeremias mitawag sa mga 

problema sa Israel nga “kabugnaw sa pagpangalagad”(Jeremias 1: 3-4). Ang Biblia nag-

ingon: 

Ang nagabalik sa pagpakasala sa kasingkasing pagapun-on uban sa iyang 

kaugalingong mga paagi. (Proverbio 14:14) 

 

Paklia sa Jeremias kapitulo 2. Kamo magtimaan nga ang Israel... 

-Determinado nga ang Dios dili ingon ka importante ngadto kanila ingon sa kaniadto 

 (“Akong naandan” ....): 2: 5 

 

-Nakalimot sa dagkung mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanila sa unang mga 

  adlaw: 2: 6-7 

 

-Bisan pa ang relihiyosong mga lider sa Israel miapil sa mingtalikod nga mga pa    

  non. Ang mga sacerdote napakyas sa pagpangutana, "Hain man ang Ginoo?” 2: 8 

 

-Uban ang Dios sa gipangsalikway sa ilang mga kinabuhi, sila milingi sa uban nga  

  mga butang ...niini nga panghitabao, mga dios-dios: 2: 11-12; 27-28 

 

-Sila mibiya sa tinuod nga tinubdan sa espirituhanon nga tubig ug misugod sa pagkulit  

  sa mga atabay nga dili makahupot sa tubig. Sila nakigbugtiay sa buhi nga tubig alang 

  sa malim-aw nga tubig: 2:13 

 

-Sila misugod sa pagkaanod sa espirituhanon: 2:19 

-Sila misulod ngadto sa kinaugalingong pagkamatarung nga kahimtang: 2: 22-23 

-Sila nagpakamatarung sa ilang kaugalingon uban sa mga pasangil: 3:11 

-Sila nangdani sa uban ngadto sa ilang pagkadunot: 2: 33-34 

 

Ang pagkabugnaw sa pagpangalagad mao ang sala nga nagpalayas sa Dios ug pun-on ang 

kinabuhi sa kaugalingon. Kini gihulagway ingon sa usa ka baboy nga mibalik sa lapok ug sa 

usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka. (II Pedro 2: 21-22)  

 

MGA EBIDENSIYA SA NABUGNAW SA PAGPANGALAGAD NGA KAHIMTANG 

Ania ang pipila ka mga ebidensya sa nabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang. Susiha ang 

inyong kaugalingong kasingkasing ug kinabuhi samtang kamo magtuon niini nga listahan.  

Kamo nagasulod ngadto sa usa ka pagkabugnaw sa pagpangalagad nga kahimtang... 

 

1. Sa diha nga ang pag-ampo mihunong ingon nga usa ka importante nga bahin sa in 

yong kinabuhi. Kini maoy sanglitanan nga ang “kapukawan nalangan tungod kay ang 

pag-ampo nadugta.” 

 

2. Sa diha nga ang pagpangita sa Bibliyanhong kamatuoran mohunong ug kamo kon 

tento na sa kahibalo nga inyong naangkon. Kini dili sa pag-ingon nga ang nangabug  
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naw sa paagpangalagad dili na mobasa sa Biblia. Daghan sa kanila adunay kinaiya sa 

makugihon nga mga debosyon, apan samtang sila nagbasa sa mga pulong ang kahiba 

lo nga naangkon gitratar ingon nga mga kamatuoran ug wala giaplikar sa ilang mga 

kinabuhi. 

 

3. Sa diha nga ang mga hunahuna mahitungod sa mahangturon nga mga butang mohu 

nong sa naandan ug / o importante. 

 

4. Sa diha nga kamo mopasaylo sa inyong sala uban sa kaugalingong pagkamatarung pi 

naagi sa pag-ingon "ang Ginoo nasayud nga ako abug lamang"o" ingon ani na gyud 

ko." 

5. Sa diha nga ang gipunting nga espirituhanon nga mga panaghisgot maoy usa ka kau 

lawan, ug kamo dili na komportable. 

 

6. Sa diha nga ang mga butang sama sa lulinghayaw, mga dula, ug kalingawan mahi 

mong una sa inyong kinabuhi. 

 

7. Sa diha nga kamo makahimo sa pag-apil sa sala nga walay pagdumili ang inyong 

tanlag. 

 

8. Sa diha nga ang pangandoy nga sama kang Kristo nga pagkabalaan dili na maoy domi 

nante diha sa inyong kinabuhi. 

 

9. Sa diha nga ang pag-angkon sa salapi ug mga kabtangan mahimong dominante sa 

inyong panghunahuna. 

 

10. Sa diha nga kamo makadungog sa ngalan sa Ginoo nga gipasipalaan, ang espirituha 

non nga mga butang gibiaybiay, ug walay katapusan nga mga isyu nga lampingasan 

nga pagtratar ug dili matarug sa kasuko ug aksyon. 

 

11. Sa diha nga ang "pagsimba" mahimong usa ka kakapoy. Ang simbahan nga serbisyo 

nawad-an sa ilang mga kahinam, kamo makalitok sa relihiyosong mga awit ug mga 

pulong nga walay kasingkasing, wala nay honi ang inyong kasingkasing, wala nay 

pagdayeg uban sa batingaw sa kalipay. 

 

12. Sa diha nga ang mga nangatumpag nga panaghiusa diha sa pakig-ambitay wala na ang 

inyong kabalaka. 

 

13. Sa diha nga ang gamayng rason daw igo aron makalikay kamo gikan sa Kristohanong 

pag-alagad. 

 

14. Sa diha nga ang inyong unodnong panghingyap dili na mapugngan: Kamo  motan-aw 

sa makauulaw nga mga salida sa sine ug sa telebisyon, maminaw sa dili diosnon nga 

musika, ug mobasa sa makapaluya sa pamatasan nga literatura. 

 

15. Sa diha nga kamo mopahiuyon  nga malipayon sa estilo sa kinabuhi sa kalibutan:  

Pananglitan, wala mabayri nga utang, pagkabangkaruta, pagpamakak, pagkadili ma  
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tinuoron, walay pagtamud sa kasabutan ug mga saad, dili tarung nga estilo sa pagsi 

nina, pagpanikas sa inyong amo sa trabaho sa tibook adlaw nga trabaho, ug uban pa. 

Sa diha nga ang inyong kakulang sa espirituhanong gahum dili na problema alang ka 

ninyo; walay nahimutang nga pangandoy alang sa dugang pa sa Dios ug sa iyang ga 

hum diha sa inyong kinabuhi. 

 

16. Sa diha nga ang inyong simbahan nahulog ngadto sa espirituhanon nga pagkunhod, 

ang Pulong sa Dios wala na giwali uban sa gahum sa inyong simbahan ug bisan pa 

niana kamo kontento. 

 

17. Sa diha nga ang moralidad, politikanhon, espirituhanon, ug ekonomikanhong mga 

kahimtang sa kalibutan ug ang inyong nasud wala na kamo mabalaka. 

 

18. Sa diha nga ang inyong kasingkasing magahi: ang inyong mga luha dili na dali nga 

modagayday, kamo walay pagpakabana, kalit, ug uban pa. Kamo dili mohilak sa mga 

butang nga gihilakan ni Jesus sama sa usa ka nawala nga ciudad, ang espirituhanong 

kahimtang sa tawo, ang mga kasub-anan sa uban. 

 

19. Sa diha nga kamo nawad-an sa inyong espirituhanon nga kalig-on, ug wala gani maka 

amgo niini. 

 

BIBLIYANHONG MGA PRINSIPYO SA KAPUKAWAN 

 

Ang Daang Tugon nga kapukawan naghatag ug Bibliyanhong nga mga prinsipyo nga mogiya 

kanato sa pag-ampo alang sa kapukawan. Walay duha ka mga kapukawan mga susama, apan 

ang mga mosunod nga mga prinsipyo ang makita diha sa rekord sa Daang Tugon: 

 

1. Kadaghanan sa kapukawan sa Daang Tugon nag-una ang usa ka panahon sa lawom 

nga espirituhanon nga pagkunhod ug pagkawalay paglaum. Sa diha nga ang kahim 

tang nagakakunhod sa inyong palibot ug kamo gitintal sa pagkawalay paglaum, pag 

maya hinoon ... kamo tingali anaa na duol sa kapukawan! 

 

2. Ang matag kapukawan nagsugod diha sa kasingkasing sa usa ka tawo, nga mahimong 

instrumento sa paggamit sa Dios aron sa pagpalihok sa uban.  Sa diha nga ang Dios 

naghikap sa inyong kasingkasing uban sa kalayo sa kapukawan, kamo ang magpaka 

nap sa kalayo sa kapukawan ngadto sa uban. 

 

3. Ang matag Daang Tugon nga kapukawan napahimutang sa gamhanan nga pagmantala 

sa Pulong sa Dios. Ang mensahe sa kapukawan kinahanglan nakatumbok sa sala, impi 

yerno, ug sa Diosnong paghukom ug dili lang gahum, gugma, kalinaw, ug kauswa 

gan. Tagda ang kapukawan nga mensahe ni Moises (Deuteronomio 11: 26-28); Sa 

muel (I Samuel 7:3); Ezequiel (Ezequiel 33: 7-8); ug si Elias (I Mga Hari 18:21). 

 

4. Ang paghinulsol gikan sa sala kanunay nga nag-una sa kapukawan: Ang paghinulsol 

naglakip sa kalaglagan sa matag dios-dios, ug ang panagbulag gikan sa kalibutan. 

 

5. Adunay pagbalik ngadto sa husto nga mga prayoridad lakip na ang kabalaka alang sa 

uban, pagsunod sa adlaw nga igpapahulay, paghatag, pag-ampo, ug sa Pulong sa Dios. 
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6.  Adunay pagbalik ngadto sa tinuod nga pagsimba sa Dios. Kini nga pagsimba dili bug  

naw ug pormal nga rituwal, kondili sa usa ka kulbahinam, emosyonal nga tubag sa 

mga katawhan ngadto sa ilang Ginoo. 

 

7. Ang matag kapukawan gisundan sa usa ka panahon sa pagkamabungahon, pagkauswa 

gon, dakung kalipay, ug kasadya. 

 

MGA BABAG SA KAPUKAWAN 

 

Ania ang pipila ka mga butang nga makapugong sa gamhanang paglihok sa Dios diha sa usa 

ka simbahan 

 

PAGPANGULO NGA MGA BABAG: 

 

Ang mga lider nga wala magwali ug magtudlo sa Pulong sa Dios diha sa gahum makababag 

sa kapukawan. Kadtong walay pag-ampo nga kinabuhi, walay programa sa pagtuon sa Bib 

lia, walay gahum, ug walay gugma alang sa paghatod sa Pulong makababag sa kapukawan. 

Kadtong nagpugong sa ilang mga kongregasyon ug nagpalong sa espiritu sa Dios usab maka 

babag sa iyang gamhanang paglihok. 

 

Ang mga lider nga wala gayoy pag-atiman alang sa mga karnero makababag sa kapukawan.  

Sila wala modala sa panon sa mga lunhaw nga sibsibanan ug sa malinaw nga mga tubig nga 

gikinahanglan aron mapukaw sila. Ang mga lider nga nawad-an sa ilang kalooy alang sa usa 

ka himalatyon nga kalibutan makababag sa kapukawan.  Daghan ang wala makaila sa ilang 

responsibilidad nga mahimong mga lider sa kapukawan (Joel 2: 15-18). 

       

KATILINGBANONG MGA BABAG: 

Adunay mahimo usab nga mga babag sa kapukawan sa katilingban sa katawhan sa Dios. Ang 

kongregasyon nga gugma sa tradisyon makabalda sa kapukawan.  Ang kapukawan ug kausa 

ban managsama ang kahulogan. Ang Dios may kahapsay ug kasaligan, apan siya usab kabas 

kog ug kapiskay. Siya dili usa ka naandan nga tradisyon. Kon ang simbahan gidumala sumala 

sa tradisyon sa mga tawo, kini dili makalahutay kon wala ang gahum ug presensya sa Dios. 

 

Ang katilingbanong gugma sa nilagda nga pagkahan-ay makababag sa kapukawan. Si Mi 

chal, ang asawa ni David, naghukom kaniya tungod sa iyang emosyonal nga pagsimba ug 

gihampak nga apuli. Ang usa ka apuli nga simbahan nahigugma sa pormal nga pagkahan-ay 

ug rituwal. Ang gugma sa kalaktod makababag sa kapukawan. Kami gusto nga ang Dios mo 

padala sa kapukawan sa duha ka oras nga among gipili alang kaniya sa Dominggo sa buntag. 

 

Daghang mga kongregasyon nahigugma sa hamugaway nga kamatuoran. Sila dili gusto nga 

moatubang sa mga pag-angkon ni Kristo diha kanila o sa pagsangyaw mahitungod sa sala ug 

sa paghukom. Ang mga kamatuoran nga gikinahanglan alang sa kapukawan dili sa kanunay 

hamugaway. Ang gugma sa pagtahod sa uban usab makababag sa kapukawan. Ang ubang 

mga kongregasyon mas nabalaka mahitungod sa "unsay mahunahunaan sa tawo" kay sa un 

say gihunahuna sa Dios. 

 

KADAGHANAN NGA MGA BABAG: 

Adunay uban nga mga babag nga mahimong makita diha sa parehong pagpangulo ug sa   
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kongregasyon. Ang kasal-anan makababag sa kapukawan, bisan kon kini makaplagan diha sa 

tawo diha sa gamay nga bangko o sa pulpito: 

 

Ania karon ang kamot sa Ginoo wala pamub-i, nga kini dili makaluwas; ni ang 

iyang igdulungog mabug-at, nga kini dili makadungog (sa atong mga pangamuyo 

alang sa kapukawan)... 

 

Apan ang inyong mga kasal-anan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong 

Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo, aron 

siya dili makadungog. (Isaias 59: 1-2) 

 

Siya nga nagatabon sa iyang kalapasan dili mouswag; Apan bisan kinsa nga 

nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy. (Proverbio 28:13) 
 

Ang usa ka kinaiya sa pagbiya nga "kini mao ang mga katapusan nga mga adlaw ug kita la 

mang magdahom nga ang mga butang mas mosamot pa sa pagkadautan "makapugong sa ka 

pukawan. Ang walay pagpanumbaling sa pag-ampo ug sa Pulong, nagadumili sa pagkamapa 

inubsanon sa kaugalingon, ug nagadumili sa pagpangita sa Ginoo ang tanan nakababag sa ka 

pukawan. Ang paghatag ug limitasyon sa Dios makababag sa iyang gamhanang pagpamuhat 

sa atong taliwala:  

 

Oo, sila mingbalik ug gitintal ang Dios, Ug minghagit sa Maputli sa Israel. 

(Salmo 78:41) 

      

Ug didto wala siya makahimog daghan mga milagro tungod sa ilang pagkawalay 

pagtoo. (Mateo 13:58) 

 

Ang pagkawalay pagtagad nagpugong sa kapukawan. Ang mga tawo mahimo nga walay pag 

tagad sa pangangkon ni Kristo ug sa mga panginahanglan sa uban. Ang pagkawalay pagbati 

sa atong espirituwal nga kahimtang ug sa paglihok sa Espiritu sa Dios usab makababag sa ka 

pukawan. 

ANG DIOSNONG PLANO SA KAPUKAWAN 

 

Ang matag usa sa mga babag nga atong gihisgotan mahimong mawagtang pinaagi sa pagpa 

ngamuyo tungod kay ang kapukawan moabot ingon nga tubag sa pag-ampo. Ania kon unsaon 

sa pag -ampo alang sa kapukawan: 

 

Kong ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsa 

non sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug mota 

likod gikan sa ilang mga dautang dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa la 

ngit, ug magapasaylo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. (II Cronicas 7:14) 

 

Daghang mga importante nga mga prinsipyo sa kapukawan ang anaa niini nga bersikulo.Una, 

timan-i nga ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang katawhan ("Kon ang akong mga kataw 

han"). Siya nagasulti dili ngadto sa mga makasasala, sa kalibutan, o bisan kinsa sa kinatibuk -

an. Ang Dios nagapakigsulti ngadto sa iyang mga katawhan nga "gihinganlan sa iyang nga 

lan." Kini mao ang buhaton sa mga katawhan sa Dios kon sila mosinati sa kapukawan: 
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1. "MAGPAUBOS SA ILANG KAUGALINGON": 

 

Ang pagpaubos sa inyong kaugalingon mao ang pagdala sa inyong kaugalingon nga ubos sa 

atubangan sa Dios (pagtuon sa Levitico 26: 40-41). Kini nga pagpaubos naglakip sa pagpau 

bos sa inyong kaugalingon sa atubangan sa Dios (II Cronicas 34: 1-13); sa iyang Pulong (II 

Chronicles 34: 14-28); ug sa iyang mga katawhan (II Cronicas 34: 29-33). 

 

2. "MAG-AMPO": 

 

Kamo mag-ampo sa piho nga mga pag-ampo sa (1) pagpangita sa Dios ug (2) pagtalikod gi 

kan sa inyong dautan nga mga paagi. Kita sa kasagaran "wala makabaton" tungod kay kita 

"wala mangayo" o kita nangayo sa sayop. Kita kinahanglan mangayo sa Dios sa pagpukaw 

kanato ug mag -ampo sa piho nga mga pag-ampo sa pagsugid ug sa paghinulsol sa pag-an 

dam sa atong mga kasingkasing alang sa pagpamuhat sa iyang Espiritu. 

 

3. "MANGITA SA AKONG NAWONG": 

 

Ang hugpong sa mga pulong "nagapangita sa Dios" mao ang gigamit sa mosunod nga mga 

tudling sa Daang Tugon: 

 

Exodo 33: 7; Deuteronomio 4:29; Esdras 8:22; II Samuel 12:16; 21: 1; I Cronicas 16: 10-

11; II Cronicas 7:14; 11:16; 15: 4; 20: 4; Salmo 105: 3-4; 24: 6; 27: 8; 40:17; 69: 7; 70: 5;  

Proverbio 28: 5; Isaias 51: 1; Jeremias 29:13; 50: 4; Oseas 3: 5; 5: 6-7,15; 7:10; Daniel 9: 

3; Sofonias 1: 6; Zacarias 8:21; Malaquias 3: 1. 

 

Ang pagribyu niini nga mga tudling nagpadayag nga ang pagpangita sa Ginoo naglakip sa: 

1. Pagboluntaryo ug kinasingkasing nga pagbalik ngadto sa Dios. 

2. Usa ka sulodnon nga kinaiya sa pasalig sa pag-alagad kaniya. 

3. Usa ka desisyon sa pagbiya gikan sa tanan nga kadautan. 

4. Usa ka desisyon sa pagtuman sa iyang kabubut-on. 

5. Usa ka pasalig ngadto sa kinasingkasing nga pag-ampo. 

       

Ang pagpangita sa Ginoo nag-unang paagi sa paglikay sa dautan (Amos 5: 4, 14). Kini mao 

ang ebidensya sa tinuod nga pagpaubos (Sofonias 2: 3). Kini mao ang sukaranan alang sa pag 

matikod sa presensya sa Dios (Oseas 5:15). Kini nagdala ug kinabuhi (Amos 5: 4-6) ug kini 

kinahanglan nga himoon sa tibuok kasingkasing (Jeremias 29: 12-13). 

 

4. "MOTALIKOD GIKAN ILANG DAUTANG PAAGI": 

 

Ang pag-ampo ug pagpangita sa Dios dili igo sa ilang mga kaugalingon. Sila kinahanglan nga 

ubanan sa tinuod nga paghinulsol nga mao ang usa ka pagbag-o sa direksyon. Kamo kina 

hanglan gayud nga motalikod gikan sa inyong dautan nga mga paagi ngadto sa Dios. Ang pag 

hinulsol mao ang kamatuoran nga gipasiugda sa tanan nga mga kapukawan sa Biblia. Kini da 

yag sa matag Daang Tugon nga kapukawan. Ang Simbahan nagsugod sa tawag ngadto sa pag 

hinulsol (Mga Buhat 2). Ang katapusang tawag sa libro sa Pinadayag mao ang paghinulsol 

(Pinadayag 22:16). 

 

Ang paghinulsol maoy usa ka gasa gikan sa Dios nga makapahimo kaninyo sa pag-usab sa 

direksyon sa inyong kinabuhi (Buhat 5: 29-31; 11: 15-18; II Timoteo 2: 22-26). 
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 Ang tanang mga tawo gisugo sa paghinulsol (Buhat 17:30). Kini mao ang kabubut-on sa 

Dios nga ang tanan maghinulsol (II Pedro 3: 9) ug ang Dios nagbuhat nga madagayon sa pag-

awhag sa mga tawo nga paghinulsol (Roma 2: 4). Kon wala ang paghinulsol kamo malaglag 

(Lucas 13: 3.5). Si Jesus nagsugo nga ang paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala igawali sa 

iyang ngalan sa taliwala sa tanang mga nasud (Lucas 24:47). 

 

Ang paghinulsol naglakip sa pagtalikod gikan sa mga sala sa walay pagbuhat (mga butang 

nga kamo wala magbuhat nga unta pagabuhaton); Pagbuhat (sayop nga mga butang nga in 

yong gibuhat) ; ug sa pagkamapangahason (naghunahuna pinaagi sa dili pagpangita sa tam 

bag gikan sa Dios ug nagapakasala diha sa proseso). Ang paghinulsol naglakip usab sa pag 

talikod gikan sa "patay nga mga buhat" 

 

(Hebreohanon 6: 1- 3). Ang "Patay nga mga buhat" mao ang bisan unsa nga relihiyosong mga 

buhat nga gihimo sa pag-angkon sa merito sa Dios pinaagi sa tawhanong paningkamot. 

 

Ang patay nga mga buhat gani naglakip sa pagsimba, ikapulo, ug mga buhat sa pagkamabi 

nation. Ang pagsimba kinahanglan diha sa espiritu ug sa kamatuoran o kini mahimong usa ka 

patay nga buhat.  Paghatag nga napugos, emosyonalismo, o tungod kay kamo naulaw nga ang 

mga butanganan sa halad niagi sa atubangan ninyo kini maoy usa ka patay nga buhat. Mga 

buhat sa pagkamabination o ministeryo nga gibuhat gikan sa obligasyon o sa pagdawat sa hi 

maya patay nga mga buhat usab. 

 

Bisan unsa nga buhat nga walay kapasidad nga mahimong buhi pinaagi sa Espiritu sa Dios 

mao ang usa ka patay nga buhat. Alang sa panig-ingnan, sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa 

tanang mga panahon ug mga dapit ngadto sa tanang mga tawo sa walay pagtagad sa mga pag-

aghat sa Espiritu sa Dios mahimong nagataktak sa mga perlas ngadto sa mga baboy (Mateo 7: 

6) ug sa pagbadlong sa usa ka mayubiton sa kawang lamang (Proverbio 9: 7-8). Ang bisan 

unsang buhat nga gihimo diha sa kusog sa unod ug dili sa gahum sa Balaang Espiritu Santo 

maoy usa ka patay nga buhat. 

 

Kamo kinahanglan nga kanunay susihon ang inyong espirituhanon nga kahimtang, inyong 

mga motibo, ug mga pamaagi sa ministeryo ug maghinulsol sa mga buhat sa paglakaw, pag 

pahat, sa pagdahum, ug sa patay nga mga buhat. 

 

KATINGBANAN: 

 

Ania ang inyong kinahanglan nga buhaton sa pag-andam alang sa kapukawan: 

-Magpaubos sa inyong kaugalingon 

-Mag-ampo 

-Mangita sa nawong sa Dios 

-Motalikod gikan sa inyong dautan nga mga paagi 

Ania ang buhaton sa Dios ingon nga tubag: 

- "MAMATI gikan sa Langit":   Pagtubag 

- "MOPASAYLO sa ilang sala":   Pagpasig-uli 

- "MOAYO sa ilang yuta":    Pag-uli 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang kapukawan. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Unsaon nato pagpangandam alang sa kapukawan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kanus-a ang kapukawan gikinahanglan? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang pipila ka mga timailhan sa usa ka pagkabugnaw sa pagpangalagad nga 

kahimtang nga gihisgutan niini nga kapitulo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang Bibliyanhong nga mga prinsipyo sa kapukawan nga gihatag niini nga 

kapitulo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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7. Hatagi  ug mga pakisayran sa Kasulatan alang sa "diosnong plano sa Kapuka  

wan." ________________________________________________________ 

 

8. Ipasabot kon unsaon sa paggamit ang Diosnong plano sa kapukawan" sa 

pagpangamuyo alang sa kapukawan. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Mga pakisayran sa Daang Tugon nga mga kapukawan gihatag alang sa dugang pagtuon niini 

nga mga prinsipyo. Kay ang matag espirituhanon nga pagkahigmata nagtingob sa kasamta 

ngan nga mga kahimtang, ang pagkahigmata nga mga hinungdan, ug ang mga resulta sa kapu 

kawan. Ang una gibuhat ingon nga usa ka panig-ingnan nga sumbanan sa inyong kaugalingon 

nga pagsusi.  Kamo makahimo sa pagkopya sa porma nga gihatag sa katapusan niini nga kapi 

tulo alang sa inyong mga pagtuon. 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JACOB: Genesis 35: 1-15 

 

KASAMTANGANG KAHIMTANG: 
 

1. Ang ulo sa pamilya mao ang nawala sa pakig-ambitay uban sa Dios: Sukad sa sinug 

dan, si Jacob usa ka limbongan ug kakonsabo. Siya misaad sa pag-alagad sa Dios sam 

tang mikalagiw sa kaligutgut ni Esau, apan sa wala madugay nakalimot niini nga sa 

ad. Si Jacob nagkaugalingon. Siya wala nanglantaw kon unsa ang iyang nakab-ot 

ingon nga gikan sa Dios bisan pa nga siya nangita sa panalangin sa Ginoo. Siya nag 

too nga siya nakakab-ot sa iyang mga panalangin sa iyang kaugalingon. Si Jacob ma 

teryalistiko ug mas nabalaka mahitungod sa iyang mga kabtangan ug nagahatag alang 

sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya kay sa iyang relasyon uban sa Dios. 

 

2.  Ang istruktura sa iyang pamilya dili uyon sa Bibliyanhong pagkahan-ay: Adunay pa 

boritismo nga gipakita kang Jose. Si Jacob wala magdumala sa iyang panimalay nga 

maayo ug ang iyang mga anak nga lalake nanimalos alang sa nagalugos sa iyang anak 

nga babaye (Genesis 34). Ang iyang mga asawa malimbongon, abughoan, ug nakig 

kunsabo. 

 

3. Adunay usa ka kabus nga espirituhanong palibot: Ang iyang mga asawa mikawat sa 

mga dios-dios sa ilang amahan. Ang iyang mga anak nga lalake mipatay, mikawat, ug 

nanagpanulis. Siya ug ang iyang pamilya makasasala ug misimbag dios-dios:  

Genesis 35. 

 

KAPUKAWAN NGA MGA HINUNGDAN: 
 

1. Ang ubang mga makalilisang nga mga panghitabo nagpahikurat kangJacob sa 

paghigmata: Genesis 35. 

 

2. Ang kapukawan nagsugod uban sa Pulong sa Dios: Genesis 35: 1. 

 

MGA RESULTA: 

 

Kini nga kapukawan nahitabo diha sa panimalay. Kon ang atong mga panimalay mapukaw, 

ang atong mga simbahan mangapukaw! 

 

1. Ang pamilya na misalikway sa ilang mga dios-dios, ug gihinloan ang ilang 

kaugalingon: Genesis 35: 2. 
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2. Sila miila sa matuod nga Dios: Genesis 35: 3. 

 

3. Sila mibalik ngadto sa dapit sa espirituhanon nga kasinatian: (Mangadto sa Beth-el): 

Genesis 35: 3 

 

4. Sila nagbarug sa halaran, naghinulsol, ug mibalik ngadto sa matuod nga pagsimba: 

Genesis 35: 7 

 

5. Ang ilang mga kinabuhi nausab: ang ngalan ni Jacob giusab sa pagpaila niining 

espirituhanon nga kausaban: Genesis 32: 24-32 

 

6. Si Jacob nakadawat sa usa ka bag-o nga pagpadayag sa Dios: Ang Ginoo sa iyang 

kaugalingon nagmantala nga "Ang Dios Labing Gamhanan "nga nagpasabot ang 

gamhanan sa tanan, ang usa nga makahimo: Genesis 32: 24-32 

 

Karon ... gamita ang mosunod nga mga pakisayran ug ang porma sa katapusan niini 

nga kapitulo sa pagpadayon sa inyong pagtuon sa DaangTugon nga prinsipyo sa 

kapukawan: 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI MOISES:   Exodo 32: 1-35; 33: 1-23;  

mga kapitulo 34-35 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI SAMUEL:  I Samuel 7: 1-17 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ELIAS:   I Mga Hari 17-18 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ASA:   II Cronicas 14-15 

                            ug ang usa ka samang asoy sa   I Mga Hari 15: 9-24. 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JEHOSOPHAT: II Cronicas 20 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI EZEQUIAS:  II Cronicas 29: 1-36; 30: 

                                                                                     1-27; 31: 1-21 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JOSIAS:  II Chronicles 34: 1-33; 35:  1-19 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI ZOROBABELl: Haggeo 1; Zacarias 1: 1-6 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI SOLOMON:  II Cronicas 6-7 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI JONAS:  Libro ni Jonas. 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI NEHEMIAS:  Nehemias 8-10 
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Daang Tugon nga mga Kapukawan 

 

 

 

 

KAPUKAWAN SA PANAHON NI:  _____________________________ 

Mga pakisayran:     _____________________________ 

 

 

 

 

KASAMTANGAN NGA MGA KAHIMTANG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAHIGMATA NGA MGA HINUNGDAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MGA RESULTA: 
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KAPITULO 8 
 

PAGSUGOD UG PAGPADAYON 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

 Pagbuhat ug usa ka plano alang sa organisadong pag-ampo. 

 Paghimo sa usa ka personal nga manwal sa pag-ampo. 

 Pakigbahin sa internasyonal nga pangamuyo. 

 Pag-ila sa mga problema ug mga solusyon alang sa pagsugod ug pagpadayon. 

 Pagbalhin sa pangamuyo gikan sa disiplina ngadto sa kalipay 

 Pagtugyan sa inyong kaugalingon sa ministeryo sa pangamuyo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Apan sa diha nga ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak, ug sa diha nga 

imong takpan ang pultahan, pag-ampo sa imong Amahan nga anaa sa tago nga 

dapit; ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago, magatumbas kanimo sa 

dayag. (Mateo 6: 6) 

 

PASIUNA 

 

Atol sa atong pagtuon sa mapangamuyoong pag-ampo kita nakakat-on kon unsa kini, ang es 

pirituhanon nga mga kapanguhaan gihatag aron makahimo kita sa pagbuhat niini, ug unsaon 

nato sa pagbuhat niini nga matang sa pag-ampo. Ato usab nga gitagad ang modelo nga tigpa 

ngamuyo, ang Ginoong Jesu-Kristo, ug nakakat-on sa pag-ila ug pag-atubang sa mga babag 

sa epektibo nga pag-ampo.  Kining katapusan nga kapitulo naghatag ug mga sugyot kon un 

saon sa pagsugod ug pagpadayon niini nga ministeryo sa mapangamuyoong pag-ampo. 

 

PAG-ORGANISAR ALANG SA PAG-AMPO 

 

Kon kamo gusto nga mahimong usa ka epektibo nga tigpangamuyo nan kamo adunay pana 

hon sa pag-ampo. Usa ka paagi sa paghimo niini mao ang pagplano alang sa naandan nga 

mga panahon sa pag-ampo sa tinagsa ug sa uban. Ang Bag-ong Tugon nagpadayag sa mosu 

nod nga estraktura alang sa pag-organisar sa mga pwersa sa pag-ampo: 

 

PERSONAL NGA PAG-AMPO: 

 

Ang pag-ampo himoon sa usa ka indibidwal nga basehan ug pribado: 

 

Apan sa diha nga ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak, ug sa diha nga 

imong takpan ang pultahan, pag-ampo sa imong Amahan nga anaa sa tago nga 

dapit; ug ang imong Amahan nga nagatan-aw sa tago, magatumbas kanimo sa 

dayag. (Mateo 6: 6) 
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Paggahin sa usa ka espesyal nga panahon sa matag adlaw alang sa pag-ampo, labing maayo 

sa sayo sa buntag sa dili pa kamo magsugod sa inyong adlaw. Kon kamo dili “sayo momata 

nga tawo” nan pagpili sa laing panahon nga mas angay. Kini mao ang panahon nga kamo 

mohimo sa inyong sacerdote nga ministeryo nga magabarug sa atubangan sa Dios uban sa 

pagdayeg ug pagsimba ug sa taliwala sa Dios ug sa tawo uban sa petisyon ug sa pagpangamu 

yo. Sa dili pa kamo magsugod sa pagpangamuyo paggahin ug panahon sa personal nga paghi 

nulsol ug hangyoa ang Dios sa paghinlo kaninyo gikan sa tanan nga sala. Ang paghinulsol ma 

o ang gikinahanglan alang sa epektibong pangamuyo. 

 

DUHA NGA NAGA-AMPO PAGDUNGAN: 

 

Duha nga naga-ampo pagdungan mao ang labing gamay nga pundok sa hiniusa nga pag-am 

po. Ang Bibliyanhong estraktura ingon man sa iyang mga tiunay nga gahum gipadayag diha 

sa mosunod nga mga Kasulatan: 

 

Usab sultihan ko kamo, nga kon ang duha kaninyo magakauyon dinhi sa yuta 

mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, kini pagabuhaton alang kanila 

sa akong Amahan nga anaa sa langit. (Mateo 18:19) 
 

Pangita ug usa ka higala nga gusto mahimong usa ka tigpangamuyo ug magsugod sa pag-am 

po sa naandan nga magdungan. Kung kamo minyo kamo tingali gustong mopili sa inyong ka 

pikas. Kon kamo adunay kauban nga nag-ampo uban kaninyo sila makatabang kaninyo sa 

pagpadayon sa diha nga kamo maluya. 

 

GAGMAY NGA GRUPO: 

 

Ang gagmay nga mga grupo (usahay gitawag nga "pag-ampo nga mga selula") naglangkob sa 

labaw pa kay sa duha ka mga indibidwal nga nagakauyon sa pangamuyo. Adunay dako nga 

gahum sa diha nga ang duha o tulo ka mga tawo nagakauyon alang niini nga katuyoan: 

 

Kay diin gani ang duha o tulo nga magakatigum sa akong ngalan, ako anaa ako 

sa ilang taliwala. (Mateo 18:20) 

 

Kamo tingali gusto nga magkita kada semana sa pag-ampo uban sa gamay nga grupo sa mga 

higala, mga kauban sa trabaho, o mga paryente. 

 

TIBOOK SIMBAHAN NGA PAG-AMPO: 

 

Ang tibook simbahan kinahanglan usab moapil sa mga panahon sa hiniusa nga pangamuyo: 

 

Kini silang tanan nanagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo ug sa 

pagpangamuyo... (Buhat 1:14) 

 

Buhat 12: 5 nagpadayag nga ang kanunay nga pangamuyo nga gihimo sa simbahan alang 

kang Pedro sa dihang didto siya sa bilanggoan. Kon kamo pastor inyong responsibilidad ang 

pagplano sa maong mga panahon sa hiniusa nga pag-ampo. 
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PAGHIMO UG USA KA PERSONAL NGA MANWAL SA PAG-AMPO 

 

Makatabang ang paghimo sa usa ka personal nga manwal sa pag-ampo sa paggiya sa inyong 

pangamuyo. Gamita ang usa ka kuwaderno nga adunay tigbahin alang sa lain-laing mga sek 

syon. Kamo mahimo nga molakip sa mga seksyon alang sa: 

 

-Mubo nga mga sulat sa pagtuon mahitungod sa pagpangamuyo ug sa pagpuasa. 

 

-Ang inyong ciudad, lungsod, ug nasud: Pagkuha ug mga mapa sa inyong ciudad, lungsod, ug 

nasud sa pag-ampo alang kanila. Pagkuha ug listahan sa politika ug sa relihiyon nga mga opis 

yales ug pag-ampo alang kanila pinaagi sa ngalan. 

 

-Personal nga pangamuyo: Ilista ang personal nga gikinahanglan sa pag-ampo alang sa in 

yong pamilya, mga higala ug sa uban ug mangamuyo alang niini sa matag adlaw. Ilista ang 

mga pag-ampo nga gitubag sa pagdasig sa inyong kaugalingon diha sa ministeryo sa pagpa 

ngamuyo. 

 

-Ang inyong simbahan: Pagkuha ug usa ka organisasyonal nga tsart alang sa inyong simba 

han o usa ka listahan sa mga ngalan sa mga lider ug mag-ampo alang kanila matag adlaw.  

Pag-ampo alang sa matag sakop sa inyong simbahan pinaagi sa ngalan. 

 

-Ang inyong ministeryo: Pangamuyo alang sa inyong kaugalingon nga mga personal nga mi 

nisteryo. Kon kamo nagtudlo sa usa ka klase sa Biblia, pag-ampo alang sa inyong mga estud 

yante. Kon kamo pastor, pag-ampo alang sa matag tawo diha sa inyong kongregasyon pinaagi 

sa ngalan. Kon kamo ginikanan, pag-ampo alang sa inyong mga anak (nga bahin sa inyong 

ministeryo). Kon kamo misyonaryo o ebanghelista, pag-ampo alang sa bukas nga mga pulta 

han alang sa Ebanghelyo, alang sa inyong mga kinabig, mga tinun-an, ug mga kauban sa 

trabaho. 

 

-Internasyonal nga Pangamuyo: Paggahin ug usa ka seksyon alang sa pangamuyo sa mga na 

sud sa kalibutan ug ang pagpadako sa Gingharian sa Dios. Sanglit ang Harvestime Interna 

tional Network nakatumbok sa tibook kalibutan nga pag-ebanghelyo, kami gusto nga mosum 

pay sa tanan sa atong mga paningkamot sa misyon nga hiniusa pinaagi sa pag-ampo. Tungod 

niini, kita naghatag sa mosunod nga detalyado nga mga sumbanan alang sa mga internasyonal 

nga pangamuyo. 

 

INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO 

 

Ania ang usa ka espesyal nga giya sa internasyonal nga pagpangamuyo nga mahimong gami 

ton sa tagsa-tagsa, sa gamay nga mga grupo o sa tibook nga pakig-ambitay sa simbahan: 

 

PAGDAYEG SA DIOS: (10 minutos) 

 

Kita mosulod sa presensya sa Dios pinaagi sa pagpasalamat ug pagdayeg: Salmo 100: 4 

 

PANGAMUYO ALANG SA KALIBUTAN SA KINATIBUK-AN: (10 minutos) 

 

Sa dili pa kamo magsugod sa pagpangamuyo, pag-ampo sa usa ka pag-ampo sa personal nga 

paghinulsol. Unya mag-ampo alang sa kalibutan sa kinatibuk-an alang sa... 
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-Usa ka bag-o nga espirituhanong kagutmanan sa tibuok kalibutan. 

-Dios aron mobangon sa tibuok kalibutan nga puwersa sa internasyonal nga mga tigpanga 

  muyo. 

-Pagtubo ug paglambo sa Simbahan sa tibook kalibutan. 

-Dios aron mobangon ug "mga mamomoo alang sa ting-ani." 

-Panaghiusa ug kooperasyon sa taliwala sa kasamtangan nga mga simbahan ug mga misyon. 

 

-Usa ka kapukawan sa kasibot ug kalooy aron sa pag-abot sa nawala. 

-Maalamong paggamit sa materyal nga mga kapanguhaan sa mga magtotoo sa pagsangyaw sa   

  Ebanghelyo. Hangyoa ang Dios nga mohatag sa mga gikinahanglang panalapi ug sa pagba  

   ngon sa mga andam ug makahimo sa pagpundo sa ebanghelyo nga mga paningkamot. 

 

-Bukas nga"Pultahan sa pagsulti" sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo (Efeso 6:19) 

-"Siradong mga nasud" nga mo-abli alang sa Ebanghelyo (II Tesalonica 3: 1). 

-Pagkamadinawaton sa mga tawo nga makadungog sa Ebanghelyo (Roma 15: 30-31). 

-Dagko nga mga isyu sa kalibutan nga naka-apekto sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

-Ang mga kasingkasing sa gobyerno ug politikal nga mga lider nga mahimong andam nga  

  modawat sa buhat sa misyon ug pag-ebanghelyo. 

 

-Mga mamomoo nga nagapananom ug bag-o nga mga simbahan ug mga misyon. 

 

-Mga magtotoo nga nabilanggo o nag-antos tungod sa ilang pagpanugyan ngadto kang Kristo 

o tungod sa ilang ministeryo. 

 

-Buhat sa mga maghuhubad sa Biblia sa tibuok kalibutan. 

-Kristohanong kurso pinaagi sa pagsulat, pagbansay nga mga eskwelahan, ug mga kolehiyo  

  sa Biblia sa tibuok kalibutan. 

 

-Tibook nasud nga Kristohanon nga mga mamomoo. 

-Latas-sa-kultural nga misyonaryong pwersa. 

-Usa ka paglihok sa Dios sa taliwala sa mga batan-on. Sila ang umaabot nga mga lider sa  

  Simbahan. 

 

-Pinadayag sa husto nga pamaagi sa pagkab-ot sa matag nasud ug balangay sa kalibutan.   

 Hangyoa ang Dios sa pagpadayag niini ngadto sa mga naghago niini nga mga rehiyon. Pag- 

 ampo alang sa mga organisasyon nga moapil diha sa misyon nga pagsusi ug pamaagi. 

 

-Panalipod alang sa mga mamomoo gikan sa mga pag-atake ni Satanas. Gaposa ang mga kali  

 hokan ni Satanas sa pag-abot batok sa mga magtotoo ug sa mga nasud. Pag-ampo alang sa  

 kaluwasan gikan sa mga tawo nga mosupak sa Ebanghelyo (Roma 15: 30-31; II Mga Taga  

 Tesalonica 3: 2).          
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-Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga mokaylap sa taliwala sa mga magtotoo ug nga  

  sila mahimong umalambit imbis nga mga tumatan-aw sa plano sa Dios. 

 

-Niadtong nagtrabaho sa sekular nga trabaho sa nagkalain-laing mga nasud aron sa pagsang  

  yaw sa Ebanghelyo. 

 

-Mga magtotoo sa armadong pwersa nga gibutang sa nagkalain-laing mga rehiyon sa kalibu  

  tan. Sila mahimong usa ka epektibo nga pwersa sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. 

 

-Buhat sa relihiyosong mga medya sama sa mga rekording sa Ebanghelyo, pelikula, cassette  

  tapes, Kristohanong radyo, ug telebisyon. 

 

-Buhat sa medikal, kahupayan, ug sosyal nga mga misyon nga gilangkob ang medical ug pisi  

  kal nga tabang uban sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

-Misyonaryong panakayan sa kahanginan ug sa ilang dedikadong mga piloto nga nagdala sa  

 mga misyonaryo ug mga gikinahanglan sa nagkalain-laing mga rehiyon sa kalibutan. 

 

-Buhat taliwala sa mga langyaw ug mga lalin sa kalibutan. 

-Nagabugkos sa espirituhanon nga mga gahum ni Satanas nga nagaimpluwensya sa mga na 

sud ug sa mga rehiyon. Nga ang maong mga gahum nga nagaluntad gihulagway pinaagi sa 

principe nga may gahum sa ibabaw sa Persia sa panahon ni Daniel. Kini nga mga gahum 

nagpatin-aw kon nganong ang pipila ka nasud mas madinawaton sa Ebanghelyo kay sa uban.  

Adunay pipila ka mga espiritu ang aktibo sa nagkalain-laing mga rehiyon. Hangtod nga sila 

magapos kini nga mga rehiyon dili andam nga modawat sa Ebanghelyo. 

 

PANGAMUYO ALANG SA USA KA DAPIT SA KALIBUTAN: (10 minutos) 

 

Gamita ang usa ka mapa sa kalibutan sa diha nga kamo mag-ampo alang sa mga nasud.  Ania 

ang pipila ka piho nga mga butang nga i-ampo mahitungod sa matag nasud: 

 

-Karon nga mga panghitabo. Kamo mahimo nga magbantay sa piho nga mga panginahanglan  

  sa pag-ampo pinaagi sa pagpaniid sa karon nga mga hitabo  sa balita sa nasud o pinaagi sa  

  kanunay nga pagkontak  sa Kristohanong mga mamomoo didto. 

 

-Ang mga simbahan sa nasud. 

-Kadtong nagahago sa espirituhanon nga pag-ani sa kaumahan niini nga nasud: Kadtong naga  

  tukod ug mga simbahan, nasudnong mamomoo, nagabansay nga mga institusyon, mga mis  

  yonaryo, mga maghuhubad sa Biblia, ug uban pa 

 

-Tanan mga magtotoo niini nga nasud. 

-Wala pa mawalihi nga mga katawhan sa nasud. 

-Nagagapos sa mga gahum ni Satanas nga naglihok niini nga nasud; mga pwersa nga moabot 

 batok sa mikaylap nga Ebanghelyo o sarado nga nasud ngadto sa mga paningkamot sa pag- 

 ebanghelyo. 
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-Matag katilingban adunay nag-unang pito ka mga dapit nga nagporma sa mga panghunahuna  

  sa mga indibidwal ug sa mga padulngan sa mga nasud. Kini mao ang panimalay ug ang pa  

  milya, simbahan, edukasyon, pag-arte ug kalingawan, medya, gobyerno, ug sa negosyo.  Pa 

  ngamuyo alang sa matag usa niini nga mga dapit. 

 

PANGAMUYO ALANG SA PIHONG MISYONARYO O AHENSYA: (10 minutos) 

 

Pinaagi sa kanunay nga pagkontak sa misyonaryo o sa ahensya kamo mahimong mahibalo sa 

piho nga mga panginahanglan alang sa pag-ampo. Isulat ang inyong ngalan sa listahan aron 

makadawat sa ilang sulat-balita o sa pag-ampo nga buletin. 

 

PAG-AMPO ALANG SA WALA PA NAWALIHI NGA GRUPO: (10 minutos) 

 

Ang lima ka dagkong mga grupo sa katawhan nga wala pa mawalihi mao ang mga grupo sa 

Buddhist, Hindu, tribo nga mga katawhan, Muslim, ug Tsino. 

 

-Pag-ampo alang sa espirituhanon nga kagutom sa taliwala niini nga mga grupo. 

-Pag-ampo alang sa mga mamomoo nga makigbahin sa Ebanghelyo uban kanila. 

-Pag-ampo alang sa pagpadayag sa tukma nga pamaagi sa pagkab-ot sa matag indibidwal nga  

 grupo. 

-Pag-ampo alang sa mga misulay na sa pagkab-ot niini nga mga tawo. 

 

PERSONAL NGA PAG-AMPO: (10 minutos) 

 

Tagda ang inyong kaugalingon nga mga panginahanglan nga adunay relasyon ngadto sa kali 

butan. Unsang paagi nga ang inyong personal nga mga panginahanglan maka-asoy sa pangti 

book kalibutan nga katuyoan sa Dios ug ang inyong bahin niini? Bisan ang inyong labing per 

sonal nga mga kabalaka kinahanglan daw may kalabutan sa plano sa Dios alang sa mga na 

sud. Pangitaa ang Dios alang sa mga paagi nga kamo makatuman sa inyong bahin sa sugo sa 

pagkab-ot sa mga nasud sa kalibutan uban sa Ebanghelyo sa Gingharian. Unsa nga paagi nga 

kamo mas maayo nga masangkapan sa inyong kaugalingon sa pagbuhat niini? Sa unsa nga pa 

agi nga kamo makasugod karon? Unsa nga paagi nga kamo mahimong labaw nga gawasnon 

sa inyong personal nga panahon ug panalapi alang sa hinungdan sa misyon sa kalibutan? 

 

MGA PROBLEMA NGA KINAHANGLAN NGA MABUNTOG 

 

Ang matag usa nga nag-ampo sa epektibo nga paagi nag-atubang sa mga problema nga kina 

hanglan nga mabuntog. Ang pagbuntog niini nga mga hagit maoy kabahin sa pangamuyo: 

 

"Ang pagpaningkamot sa pag-ampo nagpasabot sa pagpakigbisog niadtong mga ba 

bag nga buot mopugong o bisan sa pagpugong kanato sa bug-os gikan sa mapadayo 

non ug malahutayon nga pag-ampo. Kini nagpasabot sa pagkamabinantayon sa ta 

nang panahon nga kita makamatikod sa diha nga kita mahimo nga tapulan sa pag-am 

po ug nga mobalik kita sa Espiritu sa pag-ampo aron kini masolusyonan. " 

-Dr. O. Hallesby 
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Dad-a ang matag problema nga inyong giatubang sa Dios pinaagi sa "Espiritu sa pag-ampo" 

(ang Balaang Espiritu) makatabang kaninyo sa pagsulbad niini. Ania ang pipila ka komon 

nga mga problema nga mahimong atubangon ninyo: 

       

KULANG SA PANAHON: 

Kita sa kanunay nakakita sa panahon alang sa unsa gayud ang atong gusto nga buhaton. Ang 

kakulang sa panahon dili usa ka rason. Kon mas nagkapuliki kamo mas labaw nga kamo kina 

hanglan nga mangamuyo. Maggahin ug panahon sa pag-ampo ug ayaw tugoti ang bisan unsa 

nga butang nga makasugok niana nga panahon. Ayaw ibase ang inyong panahon sa pag-ampo 

sa uban nga mogahin tungod kay kamo tingali nagkinahanglan sa mas daghan o gamay nga 

panahon depende sa hilisgutan sa inyong pag-ampo. Ang pangamuyo dili kinahanglan taas 

aron mahimong epektibo. Tagda ang pagka-epektibo sa pag-ampo sa kawatan didto sa krus  

(“Hinumdomi ako sa dihang ikaw moabot sa imong Gingharian") o ang tim-os nga hangyo sa 

maniningil sa buhis ("Ginoo malo-oy ka kanako nga usa ka makasasala ") nga adunay kalai 

nan sa Pariseo nga taas, kinaugalingong-matarung nga pag-ampo. 

 

KABALDAHAN: 

Sulayi nga mamenosan ang mga makabalda sa panahon sa pagpangamuyo. Paghatag ug mga 

instruksyon sa inyong kapikas, sekretarya o usa ka higala nga kamo nga dili matugaw niini 

nga panahon. Kon kamo adunay usa ka telepono himoa nga ang usa ka tawo mokuha sa mga 

mensahe, tangtanga kini, o gamita ang usa ka makina nga motubag. Ayaw pag-ampo diin ang 

usa ka radyo o telebisyon gigamit. Ang hinay nga Kristohanong musika usahay makatabon sa 

uban nga mga makabaldang kasaba sama sa duol nga trapiko o panag-istoryahanay sa uban. 

 

KAKAPOY: 

Kon kamo mobati sa kakapoy o katulgon sa panahon sa pag-ampo, sulayi ang paglakaw sam 

tang mag-ampo kamo o ang pag-ampo sa makusog. 

 

KULANG SA TINGUHA: 

Ang tinguha alang sa ministeryo sa pagpangamuyo mahimo nga sistematikong maugmad.  

Kini magsugod uban sa disiplina sa pagbuhat niini sa kanunay bisan kon kamo"mobati" nga 

gusto o dili niini. Ang atong tibook kristohanong kasinatian nakabasi sa pagtoo, dili sa pag 

bati. Sa diha nga kamo magsugod sa pagkakita sa mga resulta sa pagpangamuyo sa inyong 

kaugalingon nga kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa uban nga inyong gipangamuyo, ang inyong 

pag-ampo nga panahon mausab gikan sa disiplina ngadto sa kalipay. 

 

"Kay kinsa siya nga naghatag kaninyo sa tinguha? Ang Dios, siyempre. Kini ba giha 

tag niya kaninyo aron nga kini magpabilin nga dili matuman? Kana imposible. Siya 

nagtanom sa sulod ninyo sa usa ka tinguha alang sa usa ka butang uban sa tuyo nga 

ihatag kaninyo gayud ang maong butang; Siya dili masayop sa paghatag niini kanin 

yo kon kamo mangayo alang niini sa husto nga paagi ... ug Siya motabang kaninyo sa 

paghimo sa petisyon. "-Jean-Nicholas Grou 

 

ANG SINUGDANAN SA KATAPUSAN 

Kita miabot na sa katapusan sa atong pagtuon sa pangamuyo. Sa pagkatinuod, bisan pa nia 

na, kini dili usa ka katapusan apan usa ka sinugdanan.  
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Kamo nakadawat lang sa labing gamhanan nga espirituhanon nga kapanguhaan nga anaa sa 

Lawas ni Kristo ... nga ang pagpangamuyo. Pinaagi sa pangamuyo, kamo makahimo sa pag-

adto sa espirituhanon nga paagi sa bisan asa sa kalibutan. 

 

Ang inyong mga pag-ampo mahimo nga motuhop sa wala pa nawalihi nga mga nasud, ug sa 

paglatas pinaagi sa heyograpikanhon, sa kultura ug sa politikanhong mga babag. Kamo maka 

apekto sa padulngan sa mga indibidwal ug sa tibook mga nasud. Kamo sa pagkatinuod maka 

tabang sa pagluwas sa mga kinabuhi ug mga kalag sa mga lalaki ug sa mga babaye, mga ba 

tang lalaki ug mga batang babaye. 

 

Kamo miapil sa usa ka suod nga pakig-uban sa Dios pinaagi sa pangamuyo.  Kamo mahimo 

nga mag-ampo uban sa pagsalig nga nahibalo nga: 

 

Ang Ginoo sa mga panon nanumpa nga nagaingon: Sa pagkamatuod ingon sa 

akong nahunahuna, mao man ang mahitabo; ug ingon sa akong gitinguha mao 

man ang mamatuman. (Isaias 14:24) 

 

Kini mao ang tuyo nga ginatinguha sa ibabaw sa tibook nga yuta; ug kini mao 

ang kamot nga ginabakyaw ngadto sa ibabaw sa tanang mga nasud. 

 

Kay si Jehova sa mga panon maoy nagbuot ug kinsay makapapakyas niini? ug 

ang iyang kamot ginatuy-od na, ug kinsa ang makapahoyhoy niini?  

(Isaias 14: 26-27) 

 

Ang Ginoo sa mga Panon adunay katuyoan, ug walay pwersa sa kalibutan, unod, mga demon 

yo, Impiyerno, o si Satanas sa iyang kaugalingon makasanta niini. Kamo karon kabahin na sa 

katuyoan sa Dios pinaagi sa ministeryo sa pangamuyo. Kita motapos uban niining gamhanan 

nga paghulagway sa pangamuyo ni Canon Liddon: 

 

"Tinuod ba nga ang pangamuyo mao lamang ang pagtuman sa kinaiya, laay ug menakina? 

Tugoti kadtong mga tawo nga tinuod nga nag-ampo nga mohatag sa tubag. 

 

Sila usahay naghulagway sa pag-ampo uban sa patriarka nga si Jacob ingon sa usa ka pa 

kigdumog nga managkauyon uban sa usa ka dili makita nga gahum nga molungtad, dili pa 

nagsara sa usa ka tim-os nga kinabuhi, sa ulahing bahin sa mga oras sa kagabhion, o bisan 

sa kaadlawon. Usahay sila nagtumong sa yano nga pangamuyo uban kang Pablo ingon nga 

usa ka hiniusang pakigbisog. 

 

Sila, sa diha nga nag-ampo, ang ilang mga mata gitutok sa dakung tigpangamuyo sa Getse 

mani, sa mga tulo sa dugo nga nahulog sa yuta sa kasakit sa pagbiya ug paghalad. 

 

Pagsigig hangyo (paglahutay) mao ang kinaiya sa malampuson nga pangamuyo ... kini 

nagpasabot nga dili pagpangdamgo, apan nagpadayon nga buhat. Kini pinaagi sa panga 

muyo labi na nga ang gingharian sa langit nakaagum sa kapintas ug ang mapintas nagaa 

gaw niana pinaagi sa kusog. " 

-Canon Liddon 

 

Andam na ba mo sa paghimo niana nga pasalig? 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Isulat ang inyong personal nga plano sa pag-ampo. Kanus-a kamo magsugod? Unsa 

nga panahon sa matag adlaw ang inyong gigahin alang sa pag-ampo? Asa kamo mag-

ampo? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Diin nga mga problema nga gihisgutan niini nga leksyon nga tingali inyong 

pagabuntogon aron makasugod sa pag-ampo ug makapadayon? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Kamo ba nagbuhat sa inyong personal nga manwal sa pag-ampo? _____ Kon wala, 

mokonsulta sa "Alang sa Dugang Pagtuon "nga seksyon niini nga kapitulo. 

 

5. Kamo ba nagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa usa ka adlaw-adlaw nga pana 

hon sa pangamuyo? __________ 

 

6. Kon kamo pastor, magtutudlo o lider sa ubang grupo, isulat ang usa ka pag-ampo nga 

plano nga naglambigit sa inyong kongregasyon, mga estudyante, o mga sakop sa gru 

po sa nagkahiusang pag-ampo. 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 

 
Ania ang mga giya aron sa pagtabang kaninyo sa paghimo sa inyong kaugalingon nga man 

wal sa personal nga pag-ampo. 

 

SEKSYON 1: MGA SULAT SA PAGTUON 

 

Isal-ot ang inyong personal nga mubo nga mga sulat sa pagtuon sa pangamuyo ug pagpuasa 

niini nga seksyon aron kamo makaribyu kanila sa kanunay. 

 

SEKSYON 2: CIUDAD, LUNGSOD, NASUD 

 

Pagkuha ug mga mapa sa inyong ciudad, lungsod, ug nasud aron i-ampo sila. Pagkuha ug 

mga listahan sa politikanhon ug sa relihiyoso nga mga opisyales ug mag-ampo alang kanila 

pinaagi sa ngalan. Isal-ot ang impormasyon nga nakuha ninyo pinaagi "Espirituhanon nga 

pagmapa" sa inyong kasilinganan, ciudad, lungsod, o nasud. 

 

SEKSYON 3: PERSONAL NGA PANGAMUYO 

 

Personal nga mga Panginahanglan: Ilista ang personal nga mga panginahanglan sa pag-am 

po alang sa inyong pamilya, mga higala, ug mangamuyo alang niini sa matag adlaw. Itala ang 

mga pag-ampo nga gitubag sa pagdasig sa inyong kaugalingon diha sa ministeryo sa panga 

muyo. 

 

Ang inyong Simbahan: Pagkuha ug usa ka organisasyonal nga tsart alang sa inyong simba 

han o usa ka listahan sa mga ngalan sa mga lider ug mag-ampo alang kanila matag adlaw.  

Pag-ampo alang sa matag sakop sa inyong simbahan pinaagi sa ngalan. 

 

Ang inyong Ministeryo: Pangamuyo alang sa inyong kaugalingon nga mga personal nga mi 

nisteryo. Kon kamo nagtudlo sa usa ka klase sa Biblia, pag-ampo alang sa inyong mga es 

tudyante. Kon kamo pastor, pag-ampo alang sa matag tawo diha sa inyong kongregasyon pi 

naagi sa ngalan. Kung kamo ginikanan, pag-ampo alang sa inyong mga anak (nga kabahin sa 

inyong ministeryo). Kon kamo misyonaryo o ebanghelista, pag-ampo alang sa bukas nga pul 

tahan alang sa Ebanghelyo, alang sa inyong mga kinabig, mga tinun-an, ug mga kauban sa 

trabaho. 

 

SEKSYON 4: INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO 

 

Niini nga seksyon, ibutang ang usa ka kopya sa mga lagda alang sa internasyonal nga panga 

muyo nga gihatag niini nga kapitulo. Kamo makahimo usab sa pag-angkon sa mapa sa nagka 

lain-laing mga nasud nga ilakip niini nga seksyon. 
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MGA PAKAPIN 
 
UNANG PAKAPIN: INDEKS SA MGA PAG-AMPO SA BIBLIA 

 

Kamo nakakat-on niini nga kurso nga si Jesus mao ang labing dako nga modelo sa mapanga 

muyoong pag-ampo. Adunay daghang uban pang mga panig-ingnan sa epektibo nga tigpa 

ngamuyo diha sa Biblia. Ang mosunod nga listahan naglakip sa mga pakisayran alang sa ta 

nang mga pag-ampo diha sa Biblia. Gamita ang giya sa pagtuon nga gihatag niini nga paka 

pin sa pagdugang sa inyong kahibalo sa mapangamuyoong pag-ampo pinaagi sa pagtuon niini 

nga mga pag-ampo ug sa mga kinabuhi sa mga nanag-ampo kanila. 

 

MGA PAG-AMPO SA DAANG TUGON 

 

Genesis: 

Pag-ampo sa kasaysayan nagsugod:     4:26 

Pag-ampo ug espirituhanon nga pag-uswag:    5: 21-24 

Pag-ampo ug ang halaran:      12-13 

Pag-ampo alang sa usa ka manununod:    15 

Pag-ampo, ang pinulongan sa usa ka pagtu-aw:   16 

Pag-ampo ug pagpadayag:      17 

Pag-ampo alang sa usa ka dautan nga ciudad:   18-19 

Pag-ampo human sa usa ka diutayng sayop:    20 

Pag-ampo sa pagkamasinugtanon:     22 

Pag-ampo alang sa usa ka pangasaw-onon:    24 

Pag-ampo alang sa usa ka apuli nga asawa:    25: 19-23 

Pag-ampo makapausab sa mga butang:    26 

Pag-ampo ingon sa usa ka panaad:     28 

Pag-ampo mahitungod sa nasaypan nga igsoon:   32 

Pag-ampo, natago nga kalayo:   39-41; 45:5- 

                                                                                                8; 50:20, 24 

Pag-ampo alang sa panalangin sa mga banay:   48-49 

 

Exodo: 

Ang pag-ampo nga gipahayag ingon nga usa ka agulo:  1-2 

Pag-ampo ingon sa usa ka panag-istoryahanay:   3-4 

Pag-ampo ingon nga reklamo:    5-7 

Pag-ampo diha sa pakigsaad uban sa Makagagahum:  8-10 

Pag-ampo ingon nga pagdayeg:     15 

Pag-ampo diha sa katalagman:    17 

Pag-ampo sa nanginahanglan:     22: 22-24 

Pag-ampo alang sa paglangan sa takos nga paghukom:  32 

Unang pag-ampo ni Moises alang sa Israel:    32: 9-14 
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Ikaduhang pag-ampo ni Moises:     32: 30-34 

Ikatulo nga pag-ampo ni Moises:     33: 12-23 

Pag-ampo ug pagkausab sa dagway:     34   

  

Numeros: 

Pag-ampo ingon sa panalangin:     6: 24-27 

Pag-ampo alang sa pagpreserbar ug pagpanalipod:   10: 35-36 

Pag-ampo alang sa pagtangtang sa paghukom:   11: 1-2 

Pag-ampo sa usa ka naluya nga kasingkasing:   11: 10-35 

Pag-ampo sa usa ka maaghop nga tawo:    12 

Pag-ampo alang sa pagbaton sa balaan nga kadungganan:  14 

Pag-ampo alang sa balaan nga aksyon batok sa rebelyon:  16 

Pag-ampo alang sa kahupayan gikan sa kamatayon:   21 

Pag-ampo ug propesiya:      23-24 

Pag-ampo alang sa usa ka bag-o nga lider:    27 

 
Deuteronomio: 

Pag-ampo alang sa usa ka pribilehiyo nga buluhaton:  3: 23-29 

Pag-ampo ngadto sa usa ka tawo nga haduol:   4: 7 

Pag-ampo alang sa pagkuha sa paghukom:    9: 20, 26-29 

Pag-ampo ingon nga usa ka panalangin:    21: 6-9 

Pag-ampo ingon nga pagpasalamat:     26 

Pag-ampo ingon nga usa ka awit:     32-33 

 
Josue: 

Pag-ampo ingon sa usa ka hagit:     5: 13-15 

Pag-ampo nga ang Dios dili motubag:   7 

Pag-ampo nga napasagdan makalilisang nga mga resulta:  9:14 

Pag-ampo nga mamunga ug usa ka milagro:   10 

 

Mga Maghuhukom: 

Pag-ampo alang sa giya:     1 

Pag-ampo sa panahon sa gubat:     4-5 

Pag-ampo alang sa mga ilhanan:    6 

Pag-ampo diha sa katalagman:     10: 10-16 

Pag-ampo ingon sa usa ka paghangyo:    11: 30-40 

Pag-ampo alang sa usa ka wala pa matawo nga bata:  13 

Pag-ampo sa atubangan sa kamatayon:    16: 28-31 

Pag-ampo direktang gitubag:      20: 23-28 

Pag-ampo alang sa usa ka nawala nga banay:   21: 2-3 
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I Samuel: 

Pag-ampo nga walay mga pulong:      1 

Pag-ampo, matagnaong panglantaw:     2: 1-10 

Pag-ampo sa balaang puloy-anan:      3 

Pag-ampo alang sa nasudnong kagul-anan:    7 

Pag-ampo alang sa usa ka hari:     8 

Pag-ampo ingon sa paglaban:      12 

Pag-ampo sa usa ka naguol nga hari:      14 

Pag-ampo sa usa ka nagsubo nga kasingkasing:    15:11 

Pag-ampo ingon sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog:  16: 1-12 

Pag-ampo ingon nga sekreto sa kaisug:    17 

Pag-ampo ingon nga pangutana:      23 

Pag-ampo alang sa mga bungol nga igdulungog:    28: 7 

Pag-ampo alang sa pagpasig-uli sa inagaw-sa-gubat:   30 

 
II Samuel: 

Pag-ampo nga sama sa pagpanag-iya:     2: 1 

Pag-ampo alang sa mga ilhanan kadaugan:     5: 19-25 

Pag-ampo alang sa panalangin sa panimalay, ug gingharian:  7: 18-29 

Pag-ampo alang sa usa ka masakiton nga bata:   12 

Pag-ampo ingon sa pagpakaaron-ingnon:     5: 7-9 

Pag-ampo alang sa pagsabot sa kasakit:     21: 1-12 

Pag-ampo ingon sa usa ka salmo:      22 

Pag-ampo ingon nga usa ka pagsugid sa garbo:    24: 10-17 

 
I Mga Hari: 

Pag-ampo alang sa usa ka maalamon nga kasingkasing:   3 

Pag-ampo sa pagpahinungod:      8: 12-61 

Pag-ampo alang sa usa ka kamot nga nakuyos:    13: 6 

Pag-ampo alang sa sirado nga kalangitan:     17 

Pag-ampo alang sa pagkabanhaw sa patay nga anak nga lalaki:  17: 20-24 

Pag-ampo alang sa balaan nga kadungganan:    18: 16-41 

Pag-ampo ug paglahutay:       18:45 

Pag-ampo alang sa kamatayon:      19 

 
II Mga Hari: 

Pag-ampo alang sa usa ka patay nga bata;     4: 32-37 

Pag-ampo alang sa panan-awon:      6: 13-17 

Pag-ampo alang sa kaluwasan gikan sa mayubiton nga kaaway:  19 

Pag-ampo alang sa mas taas nga kinabuhi:     20: 1-11 

 

82 



1 Cronicas: 

Pag-ampo alang sa espirituhanon nga kauswagan:   4: 9-10 

Pag-ampo ingon nga pagsalig:      5:20 

Pag-ampo sa kahadlok:       13:12 

Pag-ampo alang sa pagtukod sa pakigsaad:     17: 16-27 

Pag-ampo gitubag pinaagi sa kalayo:     21 

Pag-ampo ingon sa usa ka guwardiya:     23:30 

Pag-ampo ug paghatag:       29: 10-19 

 
II Cronicas: 

Pag-ampo diha sa nasudnong kakuyaw:    14:11 

Pag-ampo ug reporma:       15 

Pag-ampo ug apelar sa kasaysayan:      20: 3-13 

Pag-ampo sa paghinulsol:       33:13 

 
Esdras: 

Pag-ampo sa pagpasalamat:       7: 27-28 

Pag-ampo ug pagpuasa,       8: 21-23 

Pag-ampo ug pagsugid:       9: 5-10: 4 

 
Nehemias: 

Pag-ampo nga natawo sa kasakit:      1: 4-11 

Pag-ampo sa usa ka hugot nga pamag-ang:    2: 4 

Pag-ampo alang sa kaluwasan gikan sa kaulawan:   4: 1-6 

Pag-ampo nga nagadaug sa kasuko:      4: 7-9 

Pag-ampo ug pag-uli:        5 

Pag-ampo batok sa kaabtik:       6: 9-14 

Pag-ampo ug ang Pulong:       8: 1-13 

Pag-ampo ug pagkamaayo sa Dios:      9 

Pag-ampo alang sa handumanan:      13: 14,22,29,31 

 
Job: 

Pag-ampo sa pagbiya:       1: 20-22 

Pag-ampo alang sa kalooy:      6: 8-9; 7: 17-21 

Pag-ampo alang sa pagkamatarung:     9 

Pag-ampo, si Job batok sa inhustisya:     10 

Pag-ampo alang sa kahayag sa pagka-imortal:    14: 13-22 

Pag-ampo ug kapuslanan:       21: 14-34 

Pag-ampo ug rason:        23 

Pag-ampo gitubag pinaagi sa alimpulos:     38 
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Pag-ampo ingon sa pagsugid:      40: 3-5; 42: 1-6 

Pag-ampo ingon sa pangamuyo:      42: 7-10 

    

Salmo: 

Pag-ampo nga natawo sa rebelyon:     3 

Pag-ampo sa pagkabalaan:       4 

Pag-ampo ingon sa usa ka bantay sa kabuntagon:   5 

Pag-ampo alang sa mga balaan nga aksyon:    7 

Pag-ampo sa pagdayeg sa Diosnong aksyon:    8 

Pag-ampo alang sa pagpreserbar dinhi ug sa umaabot:   16 

Pag-ampo sa krus:        22 

Pag-ampo alang sa magbalantay sa mga carnero nga pag-atiman: 23 

Pag-ampo alang sa pagpadayag sa balaan nga himaya:   24 

Pag-ampo ingon nga modangat ngadto sa Dios:    25 

Pag-ampo sa usa ka matinuohon nga kasingkasing:    27 

Pag-ampo ingon nga usa ka cameo ni Kristo:    31 

Pag-ampo sa usa ka makalilisang nga kalag:     32 

Pag-ampo alang sa pagpanalipod batok sa mga kaaway:   35 

Pag-ampo sa pagdayeg sa mahigugmaong-kalolot:    36 

Pag-ampo sa usa ka langyaw:      39, 90, 91 

Pag-ampo ug ang katumanan:      40 

Pag-ampo diha sa lawom nga kagul-anan:     41 

Pag-ampo ingon nga usa ka pultahan sa paglaum:    42-43 

Pag-ampo alang sa mga balaan nga tabang:     44 

Pag-ampo alang sa usa ka dalangpanan:    46 

Pag-ampo sa usa ka masulub-on nga kasingkasing:    51 

Pag-ampo sa tanan nga panahon:      55 

Pag-ampo sa kasakit:        57 

Pag-ampo sa pagsalig:       71 

Pag-ampo alang sa Dios sa iyang kaugalingon:   73 

Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa pagkadaku sa Dios:  96 

Pag-ampo alang sa pag-ikyas gikan sa mga pagsulay:   102-103, 105 

Pag-ampo sa paghandum       106 

Pag-ampo alang sa mga katalagman sa dagat:   107 

Pag-ampo nga nahisibo sa Kasulatan:     19, 119 

Pag-ampo alang sa nagapangita sa kasingkasing:   139 

 

Proverbio: 

Ang libro nagtumong sa mga pag-ampo ingon nga dalan sa kaalam. 
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Ecclesiastes: 

Ang libro naghisgot sa pag-ampo ug sa pagkamatay. 

 
Awit ni Solomon: 

Mga sikreto sa Pag-ampo. 

 

Isaias: 

Ang pag-ampo nga wala gidungog sa Dios:             1:15; 16:12 

Pag-ampo ug paghinlo:               6 

Pag-ampo alang sa usa ka ilhanan:              7:11 

Pag-ampo sa kahimayaan:               12 

Pag-ampo sa pagdayeg alang sa kadaugan:             25 

Pag-ampo alang sa kalinaw:              26 

Pag-ampo ug pagsalig:              41 

Pag-ampo ug pagbansay:               55 

Pag-ampo nga wala mahibaloi sa kadaghanan:            59 

Pag-ampo alang sa pagpasundayag sa Diosnon nga gahum:           63-64 

 
Jeremias: 

Pag-ampo ingon nga pagsugid sa kakulang sa katakos:            1 

Pag-ampo ingon nga pagbangotan alang sa pagpahilayo:           2-3 

Pag-ampo ingon sa reklamo:               4: 10-31 

Pag-ampo sa paghilak sa ibabaw sa rebelyon:             5 

Pag-ampo gikan sa usa ka bilanggoan:              6 

Pag-ampo nga gidili:                 7:16 

Pag-ampo alang sa hustisya:                10: 23-25 

Pag-ampo sa pagkalibog:                12: 1-4 

Pag-ampo alang sa kahupayan gikan sa sala ug hulaw:            14: 7-22 

Pag-ampo alang sa mga balaan nga panimalus:             15: 15-21 

Pag-ampo alang sa kalibog sa mga kaaway:             16: 19-21; 17:13-18 

Pag-ampo alang sa paglumpag sa dautan nga tambag:            18: 18-23 

Pag-ampo sa usa ka nagakalumo nga kasingkasing:             20: 7-13 

Pag-ampo sa pasalamat sa Diosnon nga kaayo:             32: 16-25 

Pag-ampo alang sa usa ka pagtoo sa nahibilin:             42 

 
Lamentaciones: 

Pag-ampo sa kasakit:                 1: 20-22 

Pag-ampo alang sa kalooy:                2: 19-22 

Pag-ampo ingon nga reklamo:              3 

Pag-ampo alang sa mga linupigan:              5 
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Ezequiel: 

Pag-ampo ingon nga protesta:      4:14 

Pag-ampo alang sa pagpreserbar sa nahibilin:    9: 8-11 

Pag-ampo balaang puloy-anan:      11: 13-16 

 
Daniel: 

Pag-ampo alang sa kahulogan:      2: 17-18 

Pag-ampo diha sa pagsupak sa sugo:     6: 10-15 

Pag-ampo sa pagsugid:       9 

Pag-ampo ug ang espirituhanon nga mga resulta:   10 

Pag-ampo mahitungod sa kamubo sa kinabuhi:    12: 8-13 

 

Oseas: 

Ang Dios nag-awhag sa usa ka mitalikod nga nasud nga mag-ampo sa pag-ampo sa 

paghinulsol. 

 

Joel: 

Pag-ampo diha sa kalit nga panghitabo:     19-20 

Pag-ampo ug paghilak:       2:17 

 

Amos: 

Pag-ampo alang sa pahulay ug sa kapasayloan:    7: 1-9 

 

Jonas: 

Pag-ampo sa hentil nga mga marinero:    1: 14-16 

Pag-ampo gikan sa Impiyerno:      2 

Pag-ampo sa usa ka mahinulsolon nga ciudad:    3 

Pag-ampo sa usa ka nasuko nga manalagna:    4 

 

Miqueas: 

Ang pag-ampo mao ang paghulat sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang Pulong. 

 

Habacuc: 

Pag-ampo sa reklamo ug sa paglaban:     1: 1-4, 12-17 

Pag-ampo sa pagtoo:       3 
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Malaquias: 

Pag-ampo – Unang protesta:      1: 2 

Pag-ampo – Ikaduhang protesta:     1: 6 

Pag-ampo – Ikatulong protesta:     1: 7, 13 

Pag-ampo – Ikaupat nga Protesta:     2:17 

Pag-ampo – Ikalima nga Protesta:     3:17 

Pag-ampo – Ikaunom nga protesta:     3: 8 

      

 

PAG-AMPO SA BAG-ONG TUGON 

 
Mateo: 

Pag-ampo ug ang panginahanglan sa pagpasaylo:   5: 22-26; 6: 12, 14-15 

Pag-ampo ug pagpakaaron-ingnon:     6: 5-7 

Pag-ampo ingon sa gitudlo ni Kristo:    6: 8-13 

Pag-ampo nga sama sa gibungat ni Kristo:    7: 7-11 

Pag-ampo sa usa ka sanlahon:     8: 1-4 

Pag-ampo sa kapitan:      8: 5-13 

Pag-ampo diha sa katalagman:     8: 23-27 

Pag-ampo sa mga buang:      8: 28-34 

Pag-ampo ni Jairo:       9: 18-19 

Pag-ampo sa masakiton nga babaye:     9: 20-22 

Pag-ampo sa duha ka buta nga mga tawo:   9: 27-31 

Pag-ampo sa mga mamomoo:     9: 37-39 

Pag-ampo sa pasalamat ni Kristo ngadto sa Dios:   11: 25-27 

Pag-ampo sa ibabaw sa bukid:     14:23 

Pag-ampo ni Pedro sa kasakit:     14: 28-30 

Pag-ampo sa taga Siro-Fenicia nga babaye:    15: 21-28 

Pag-ampo alang sa usa ka buang nga anak nga lalake:  17: 14-21 

Pag-ampo diha sa panaghiusa:     18: 19-20 

Pag-ampo sa usa ka sambingay:     18: 23-25 

Pag-ampo alang sa usa ka pribilehiyo nga posisyon:  20: 20-28 

Pag-ampo alang sa pag-ayo sa pagkabuta:    20: 29-34 

Pag-ampo sa pagtoo:       21: 18-22 

Pag-ampo sa pagpakaaron-ingnon:     23: 14, 25 

Pag-ampo sa pagkamay-tulubagon:    25: 20, 22, 24 

Pag-ampo sa usa ka mibulag nga kabubut-on:   26: 26, 36-46 

Pag-ampo didto sa Kalbaryo:      27: 46, 50 
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Mark: 

Pag-ampo sa usa ka yawa:    1: 23-28, 32-34 

Pag-ampo – Kinaiya ni Kristo:    1:35; 6: 41, 46 

Pag-ampo alang sa mga bungol ug amang:   7: 31-37 

Pag-ampo ug pagpuasa, 2:18; 9:29 

Pag-ampo sa batan-on nga magmamando:   10: 17-22 

 

Lucas: 

Pag-ampo ni Zacarias:     1: 8, 13, 67-80 

Pag-ampo ingon sa usa ka pagsimba:   1: 46-55 

Pag-ampo ingon sa paghalad:    2: 10-20, 25-38 

Pag-ampo sa pultahan sa pag-alagad:   3: 21-22 

Pag-ampo sa pag-ikyas gikan sa pagkadungganon: 5:16 

Pag-ampo ug ang napulo ug duha:    6: 12-13, 20, 28 

Pag-ampo ug pagkausab sa dagway:    9: 28-29 

Pag-ampo diha sa sambingay nga porma:   11: 5-13 

Pag-ampo sa mausikon:     15: 11-24, 29-30 

Pag-ampo gikan sa Impiyerno:    16: 22-31 

Pag-ampo sa napulo ka sanlahon:    17: 12-19 

Pag-ampo diha sa sambingay nga porma:  18: 1-8 

Pag-ampo sa Pariseo ug maniningil sa buhis:  18: 9-14 

Pag-ampo alang sa pagpreserbar ni Pedro:   22: 31-34 

Pag-ampo sa pag-antus:     22: 39-46 

Pag-ampo ug ang nabanhaw nga Ginoo:   24: 30, 50-53 

 

Juan: 

Pag-ampo alang sa espiritu:     4: 9, 15, 19, 28; 7: 37-39; 14:16 

Pag-ampo sa usa ka halangdon nga tawo:   4: 46-54 

Pag-ampo alang sa Tinapay sa Kinabuhi:  6:34 

Pag-ampo alang sa Pagkumpirma:    11: 40-42 

Pag-ampo uban sa usa ka pinilo nga bahin:   12: 27-28 

Pag-ampo ingon nga usa ka pribilehiyo:   14: 13-15; 15:16; 16: 23-26 

Pag-ampo sa tanan nga mga pag-ampo:  17 

 

Mga Buhat: 

Pag-ampo sa lawak sa itaas:     1: 13-14 

Pag-ampo alang sa usa ka manununod:   1: 15-26 

Pag-ampo ug pagsimba:     2: 42-47 
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Pag-ampo ingon nga usa ka pagsaulog:    3: 1 

Pag-ampo alang sa kaisog sa pagpamatuod:   4: 23-31 

Pag-ampo ug sa ministerio sa Pulong:    6: 4-7 

Pag-ampo sa unang martir:     7: 55-60 

Pag-ampo alang sa mga Samarianhon ug barangan:  8: 9-25 

Pag-ampo sa usa ka kinabig:      9: 5-6, 11 

Pag-ampo alang kang Dorcas:     9: 36-43 

Pag-ampo ni Cornelio:      10: 2-4, 9, 31 

Pag-ampo alang kang Pedro sa bilanggoan:    12: 5, 12-17 

Pag-ampo sa ordinasyon:      13: 2-3, 43 

Pag-ampo uban sa pagpuasa:      13: 2-3; 14: 15, 23, 26 

Pag-ampo sa daplin sa suba:      16: 13, 16 

Pag-ampo sa usa ka gahong nga bilanggoan:   16: 25, 34 

Pag-ampo sa pagpanugyan:      20:36 

Pag-ampo sa usa ka pagkalunod:     27: 33, 35 

Pag-ampo alang sa mga gihilantan:     28: 8, 15, 28 

 
Mga Taga-Roma: 

Pag-ampo alang sa mauswagon nga panaw:    1: 8-15 

Pag-ampo nga dinasig sa Espiritu:     8: 15, 23, 26-27 

Pag-ampo alang sa kaayohan sa Israel:    10: 1; 11:26 

Pag-ampo ingon sa mapadayonon nga ministeryo:  12:12 

Pag-ampo alang sa mga samag panghunahunna,   15: 5-6, 30-33 

Pag-ampo alang sa pagsakop ni Satanas:    16: 20, 24-27 

 
II Mga Taga Corinto: 

Pag-ampo ingon sa usa ka panalangin:    1: 2-4 

Pag-ampo alang sa pagtangtang sa tunok:    12: 7-10 

 
Mga Taga-Efeso: 

Pag-ampo ug ang posisyon sa mga magtotoo:   1: 1-11 

Pag-ampo alang sa pagsabot ug sa gahum,   1: 15-20 

Pag-ampo ingon nga dalan ngadto sa Dios:    2:18; 3:12 

Pag-ampo alang sa sulodnong kahingpitan:    3: 13-21 

Pag-ampo ug sulodnong honi:     5: 19-20 

Pag-ampo ingon sa giandam nga manggugubat:   6: 18-19 

 

Mga Taga-Filipos: 

Pag-ampo ingon nga hangyo alang sa kalipay:   1: 2-7 

Pag-ampo ug kalinaw sa hunahuna:    4: 6-7, 19-23 
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Mga Taga-Colosas: 

Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa pagkamaunongon:  1: 1-8 

Pag-ampo alang sa usa ka panalangin sa pito ka pilo: 1: 9-14 

Pag-ampo sa pakig-ambitay:     4: 2-4, 12, 17 

 
I Mga Taga Tesalonica: 

Pag-ampo ingon nga handumanan:     1: 1-3 

Pag-ampo alang sa usa ka pagbalik nga pagbisita:   3: 9-13 

Pag-ampo, pagdayeg ug kahingpitan:    5: 17-18, 23-24, 28 

   

II Mga Taga Tesalonica: 

Pag-ampo alang sa katakus sa pagtawag:    1: 3, 11-12 

Pag-ampo alang sa kahupayan ug kalig-on:    2: 13, 16-17 

Pag-ampo alang sa Pulong ug sa pagpanalipod:  3: 1-5 

 
II Timoteo: 

Pag-ampo alang sa ministeryo ni Timoteo:    1: 2-7 

Pag-ampo alang sa panimalay ni Onesiforo:   1: 6-18 

Pag-ampo alang sa dili tinoud nga mga higala:   4: 14-18 

 
Hebreohanon: 

Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa paglalang:   1: 10-12 

Pag-ampo alang sa kalooy ug sa pabor:   4:16 

Pag-ampo ug ministeryo ni Kristo:     5: 7-8; 7: 24-25 

Pag-ampo alang sa katumanan sa kabubut-on sa Dios: 12: 9, 12, 15 

Pag-ampo alang sa kahingpitan:     13: 20-21 

 
Santiago: 

Pag-ampo alang sa kaalam:      1: 5-8, 17 

Pag-ampo sa napakyas nga tumong:     4: 2-3 

Pag-ampo nga madaugon:      5: 13-18 

 
I Pedro: 

Pag-ampo sa pasalamat alang sa panulondon:  1: 3-4 

Pag-ampo diha sa minyo nga kahimtang:    3: 7-12 
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Pag-ampo nga mabinantayon:      4: 7 

Pag-ampo alang sa Kristohanong kalig-on:     5: 10-11 

 

II Pedro: 

Pag-ampo alang sa pagpadaghan sa grasya ug pakigdait:   1: 2 

 

III Juan: 

Pag-ampo ang anaa sa likod sa maayong dungog:    1-4, 12 

 

Judas: 

Pag-ampo diha sa Espiritu:       20  
    

Pinadayag: 

Pag-ampo ingon nga pagdayeg sa Kordero alang sa katubsanan:      5: 9 

Pag-ampo ingon nga bulawan nga incienso:               5: 8; 8: 3 

Pag-ampo sa mga namartir nga panon:               6:10 

Pag-ampo sa panon sa mga Hentil:                 7: 9-12 

Pag-ampo sa mga anciano:      11: 15-19 

Pag-ampo ni Moises:        15: 3-4 

Pag-ampo sa mga nahimaya nga mga balaan:   19: 1-10 

Pag-ampo nagatapos sa Biblia:      22: 17, 20 

 

 

 

 

(Kini nga pag-ampo index nga gikuha gikan sa 

"Ang tanan nga mga Pag-ampo Sa Biblia" 

  pinaagi ni EM Bounds) 
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IKADUHANG PAKAPIN 
 

GIYA SA PAGTUON: BIBLIYANHONG PANGAMUYO 
 

 
Pakisayran sa Kasulatan mahitungod sa pag-ampo: ______________________________ 

 

Kinsa ang nag-ampo niini nga pag-ampo? ______________________________________ 
 

Biyograpikanhong impormasyon niini nga tawo nga gihatag diha sa mosunod nga mga 

pakisayran: 

 

Positibo nga espirituhanon nga mga hiyas nga makita diha sa kinabuhi niini nga 

tigpangamuyo: 
 

Ilista ang mga hiyas nga naghimo kaniya ingon nga usa ka maayo nga tigpangamuyo. (Kini 

mao ang mga butang nga gusto ninyong sundon sa inyong kaugalingon nga kinabuhi): 

 

Negatibo nga mga hiyas sa kinabuhi niini nga tigpangamuyo: 
 

Ilista ang mga hiyas o paggawi nga nakabalda sa ilang ministeryo sa pagpangamuyo. (Kini 

mao ang mga butang nga inyong gustong likayan sa inyong kaugalingong kinabuhi): 

 

Pagtuki sa mga pag-ampo: 
 

Unsa nga mga panghitabo ang nakapaaghat sa tawo sa pag-ampo? 

Unsa ang nag-unang tumong sa pag-ampo? 

Unsa ang piho nga mga hangyo ang gihimo sa pag-ampo? 

Unsa nga bahin sa pag-ampo mao ang pangamuyo? Petisyon? Pagsugid? Pagsimba ug 

Pagdayeg? 

May pamatuod ba sa pagtoo o kulang sa pagtoo sa tawo nga nag-ampo? 

Unsa nga mga Kasulatan gikutlo sa pag-ampo? 

Unsa nga pakisayran ang naghisgot sa Dios, ni Jesus, o ang Balaan nga Espiritu? 

Ilista ang bisan unsa nga mga saad sa Dios nga gi-angkon sa pag-ampo. 

Ang pag-ampo ba gitubag? Kanus-a? Sa unsang paagi? 

Kon kini wala tubaga, nganong wala man? 

Unsa ang mga resulta sa pag-ampo? 

Unsay inyong nakat-onan gikan niini nga pag-ampo sa paghimo sa inyong kaugalingon nga 

pangamuyo nga mas epektibo? 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG 

MGA EKSAMEN 
 
KAPITULO 1 
 

1. Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag;   pagtuktok, ug kini 

pagaablihan alang kaninyo: 

 

Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita makakaplag, ug 

kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. (Mateo 7: 7-8 

 

2.  Ang pag-ampo maoy pagpakigsulti sa Dios. Nagkinahanglan kini ug lain-laing mga 

matang, apan sa panguna kini mahitabo sa diha nga ang tawo makigsulti sa Dios ug 

ang Dios makigsulti sa tawo. 

 

3. Ang Biblia nagpadayag nga ang pag-ampo gitubag: 

 

Diha-diha dayon nga mga panahon:  Isaias 65:24; Daniel 9: 21-23 

Nalangan nga mga panahon:   Lucas 18: 7 

Lahi sa atong mga gitinguha:   II Mga Taga Corinto 12: 8-9 

Labaw pa sa atong mga gilauman:  Jeremias 33: 3; Taga-Efeso 3:20 

 

4. Siya naghimo sa pag-ampo nga usa ka prayoridad ug kini nag-uban sa bisan unsa nga 

importanting panghitabo sa iyang kinabuhi. Tan-awa ang seksyon sa Kapitulo Uno 

nga nag-ulohang "Ang Pag-ampo sa Kinabuhi ni Jesus." 

 

5. Adunay tulo ka mga ang-ang sa gikusgon sa pag-ampo: Pagpangayo, pagpangita, ug 

pagpanuktok: Ang pagpangayo mao ang unang ang-ang sa pag-ampo. Kini yano la 

mang nga nagapresentar sa usa ka hangyo ngadto sa Dios ug nagadawat sa diha-diha 

nga tubag. Ang pagpangita mao ang usa ka mas lawom nga ang-ang sa pag-ampo.  Ki 

ni mao ang ang-ang sa pag-ampo diin ang mga tubag sa mga pag-ampo dili ingon ka 

diha-diha nga sama sa ang-ang sa pagpangayo. Ang pagpanuktok mao ang usa ka mas 

lawom nga ang-ang. Kini mao ang pag-ampo nga mapadayonon sa diha nga ang mga 

tubag daw dili moabot. 

 

6. Pagsimba ug pagdayeg: Ang pagsimba mao ang paghatag sa pasidungog ug debosyon. 

Ang pagdayeg mao ang pagpasalamat ug pagpahayag sa pasalamat dili lamang sa un 

sa ang gibuhat sa Dios apan alang kon kinsa siya. Pasalig: Kini mao ang pag-ampo sa 

pagtugyan sa inyong kinabuhi ug kabubut-on ngadto sa Dios. Kini naglakip sa mga 

pag-ampo sa pagahin alang sa Dios ug sa pagpahinungod ngadto sa Dios, sa iyang 

mga buhat, ug sa iyang mga katuyoan. Petisyon: Ang petisyon mao ang mga hangyo      

nga gihimo sa mga ang-ang sa pagpangayo, pagpangita, o pagpanuktok. –Ang panga 

liyupo mao ang lain nga pulong alang niini nga matang sa pag-ampo. Pagsugid ug pag 

hinulsol: Ang pag-ampo sa pagsugid maoy paghinulsol ug pagpangayo sa kapasaylo 

an sa sala. Pangamuyo: Ang usa ka tigpangamuyo mao ang usa nga mikuha sa dapit 

sa lain o naghangyo sa pangihanglan sa uban. 
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KAPITULO 2 
 

1. Busa siya arang makaluwas sa hingpit gayud kanila nga nanagduol ngadto sa Dios 

pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. 

(Hebreohanon 7:25) 

 

2.  "Ang pangamuyo mahimong ipatin-aw ingon nga balaan, nagatoo, nagalahutay sa 

pag-ampo diin ang usa ka tawo naghangyo sa Dios alang sa lain o sa uban nga nawad-

an sa paglaum sa panginahanglan sa Diosnong pagpataliwala. 
 

3. Ang Bibliyanhong basehan alang sa magtotoo sa Bag-ong Tugon nga ministeryo sa 

mapangamuyoong pag-ampo mao ang atong tawag ingon nga mga sacerdote ngadto 

sa Dios. Ang Pulong sa Dios nagaingon nga kita usa ka balaan nga pagkasacerdote 

(1 Pedro 2: 5), usa ka harianong pagkasacerdote (I Pedro 2: 9), ug usa ka gingharian 

sa mga sacerdote (Pinadayag 1: 5). 

 

4. Si Jesu-Kristo. 

 

5. Ingon nga mga tigpangamuyo ang pagsunod sa mga sacerdote nga buluhaton  sa Da 

ang Tugon ug sa Bag-ong Tugon nga sumbanan ni Jesus, kita mobarug sa atubangan 

sa Dios ug sa taliwala sa usa ka matarung nga Dios ug sa makasasala nga tawo. 

 
6. Ang pangamuyo importante tungod sa gibug-aton nga gibutang ni Jesus ibabaw niini 

diha sa iyang kaugalingon nga yutan-on nga ministeryo. Ang importansya niini gipa 

dayag usab sa rekord sa Biblia nga napuno sa mga istorya sa mga lalaki ug babaye 

nga nakasinati sa gamhanan nga mga resulta pinaagi sa epektibo nga pagpangamuyo.  

Pinaagi sa epektibo nga pagpangamuyo, kamo makahimo sa pag-adto sa espirituwal   

sa bisan asa sa kalibutan. 

 
KAPITULO 3 
 

1. Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gitigom, ug gihata 

gan sila ug gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga 

sakit. (Lucas 9: 1) 

 

2. Ang inyong awtoridad ibabaw sa kaaway naggikan pinaagi kang Jesu-Kristo ug ang 

inyong posisyon diha kaniya ingon nga usa ka magtotoo. Ang inyong gahum ibabaw 

sa kaaway nagagikan sa Balaan nga Espiritu. 

 

3. Ang termino nga "paggapos" nagagikan sa Hebreohanong pinulongan nga asar nga 

nagakahulogan sa "pagbugkos, pagbilanggo, paghigot, pagbakos, pagsangon. Kamo 

makahimo sa paggapos sa gahum sa kaaway sa pagpamuhat diha sa inyong kinabuhi, 

panimalay, komunidad, ug sa pakig-ambitay sa simbahan. 
 

4. Ang paghubad maoy pagpahigawas. Kamo makahimo sa paghubad sa mga lalaki ug 

mga babaye gikan sa kaulipnan sa sala, depresyon, ug sa pagkawalay kadasig nga 

gikan sa kaaway. 
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5. Mateo 16:19. 

 

6. Ang ngalan ni Jesus maoy gamhanan tungod kay kini mao ang awtoridad diin kita 

nangamuyo sa atubangan sa Dios. Tan-awa ang Juan 14:14. 

 

7. Pinaagi sa dugo ni Jesus kita adunay dalan ngadto sa Dios nga Amahan.  

Hebreohanon 10: 19-22. 

 

8. Ang hingpit nga pagpuasa mao nga kamo dili mokaon o moinom sa bisan unsa. Usa 

ka panig-ingnan niini makita diha sa Mga Buhat 9: 9. Ang tinipik nga pagpuasa mao 

nga sa diha nga ang pagkaon gipugngan. Usa ka panig-ingnan niini anaa sa  

Daniel 10: 3. 

 

9. Ang pagpuasa dili makapausab sa Dios. Kini makapausab kaninyo. Ang Dios nag 

tagad kaninyo basi sa inyong relasyon ngadto kaniya. Sa diha nga kamo mausab, nan 

ang paagi sa Dios sa pagtagad kaninyo maapektohan. 

 

10.  Isaias 58 naghulagway sa"pinili" sa Dios o inaprobahan sa Dios nga pagpuasa. 

 

11.  Sa diha nga kamo magpuasa, ang unang butang nga mahitabo mao nga ang Dios 

nagsugod sa pagpadayag sa iyang kaugalingon nganha kaninyo (Isaias 58: 9). Ang 

ubang mga resulta sa pagpuasa nga gihisgotan sa tinagsa sa Isaias 58 mao ang pag 

sidlak, pagmando, pagtagana, pagkabatan-on, ug pag-uli. 

 

KAPITULO 4 
 

1. Kini mao ang pagsalig sa atong pagduol sa Dios; nga kon mangayo kitag bisan unsa 

sumala sa iyang kabubut-on, siya magpatalinghog kanato.  

 

Ug kon kita nasayud nga siya nagapalinghog kanato bisan unsa nga atong pangayoon 

kita nasayud nga atong nabatonan ang pagapangayoon ta kaniya. (I Juan 5: 14-15) 

 

2. Ribyuha ang seksyon unsaon sa pagpangamuyo sa Kapitulo kuatro. 

 

3. Sa Kapitulo kuatro, ribyuha ang seksyon kon unsa ang atong ipangamuyo alang sa 

pag-ampo. 

 

4. Ribyuha ang mga prinsipyo alang sa epektibo nga pangamuyo sa Kapitulo kuatro. 

 

5. Kamo nakakat-on kon unsa ang gisaad sa Dios ug mag-ampo sumala niini nga mga 

saad, nan kamo masayud nga ang inyong pag-ampo gitubag. Usa ka paagi sa paghimo 

niini mao ang pagpakli sa Biblia ug pagtimaan sa tanan nga mga saad sa Dios ug unya 

ibasi ang inyong mga pag-ampo sa ibabaw niini nga mga saad. 
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KAPITULO 5 

 

1. Kamo nangayo, ug wala makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, aron  

lamang gastohon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog.  (Santiago 4: 3) 

 

2. Sala sa bisan unsa nga matang: Mga dios-diosan diha sa kasingkasing, dili mapa 

sayloon nga espiritu, kahakog, sayop nga mga motibo, kagutom sa gahum, mama 

nehoong mga pag-ampo, sayop nga pagtratar sa kaminyoon nga kapikas, kaugali 

ngong pagkamatarung, dili-matinoohon, wala magapabilin kang Kristo ug sa 

iyang Pulong, kulang sa kalooy, pagkatuso, garbo, walay kahulogan nga pagsubli, 

wala mangayo sumala sa kabubut-on sa Dios , wala mangayo sa ngalan ni Jesus, 

Satanason, demonyohanon nga mga babag, wala nagapangita pag-una sa gingha 

rian, sa diha nga kamo dili makamao nga moampo ingon sa inyong pagabuhaton.

  

3. Sa diha nga ang Dios nagsugo kaninyo sa pagbuhat sa usa ka butang. Kamo kina 

hanglan nga molihok diha sa direksyon nga iyang gihatag ug dili gamiton ang pa 

ngamuyo ingon nga usa ka rason sa paglikay sa pagbuhat kon unsa ang gisugo sa 

Dios. 

 

KAPITULO 6 
 

1. Amahan namo nga anaa sa langit, 

Pagabalaanon unta ang imong ngalan. 

Paanhia ang imong gingharian, 

Pagabuhaton unta ang imong kabubut-on. 

Dinhi sa yuta maingon sa langit. 

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw. 

Ug pasayloa kami sa among mga utang, 

Maingon nga kami usab nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. 

Ug ayaw kami itugyan sa panulay, 

Kondili luwasa kami gikan sa dautan. 

Kay imo ang gingharian, ug ang gahum ug ang himaya  

Hangtod sa kahangturan. Amen. 

(Mateo 6: 9-13) 

 

2. Mateo 6: 9-13 ug Lucas 11: 2-4. 

 
3. Sa iyang pag-ampo nagsugod uban sa labaw sa usa ka maangkonon nga pulinga 

lan "atong." Dugang pa sa pag-ampo kita makakita sa mga pahayag sama sa "pag 

hatag kanato," "paggiya kanato,” ug "pagpasaylo kanato." Ang modelo nga pag-

ampo maoy usa ka mapangamuyoong pag-ampo tungod kay kamo nag-ampo 

alang sa uban ingon man usab sa inyong kaugalingon. 

 

4. Mag-ampo sa pag-ampo alang kanila: "Ako mag-ampo nga ang imong gingharian 

moabot sa iyang kinabuhi, ang imong kabubut-on matuman. Hatagi siya sa iyang 

makaon alang niining adlawa ... "ug uban pa 
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5. Ang ngalan sa Dios nagrepresentar sa iyang kinaiyahan ug unsa siya alang kanato ug  

     kamo nag-angkon niini samtang kamo nangamuyo sa uban. Pananglitan, angkona ang     

     Jehova-Jirah sa pagsangkap alang sa usa ka tawo nga nanginahanglan. 

 

KAPITULO 7 
 

1. Kong ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainubsanon sa 

ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug motalikod gikan 

sa ilang mga dautang dalan; nan ako magapatalinghug gikan sa langit, ug magapasay 

lo sa ilang sala, ug magaayo sa ilang yuta. (II Cronicas 7:14 

 

2. Usa ka makagagahum, talagsaon nga buhat sa Dios pinaagi ug alang sa usa ka tawo 

nga nakakat-on ug nagagamit sa mga prinsipyo nga gipadayag sa Rhemah nga Pulong 

sa Dios mahitungod sa kapukawan. 

 

3. Kita nag-andam alang niini pinaagi sa pagsunod sa prinsipyo sa Dios nga gipadayag 

sa iyang mga Pulong. Ang kapukawan mao ang hiniusa nga lihok sa espiritu sa Dios 

ug sa tubag sa mga katawhan sa Dios. 

 

4. Ang kapukawan gikinahanglan sa diha nga ang usa ka pagkabugnaw sa pagpa 

ngalagad nga kahimtang mao ang dayag. 

 

5. Itandi ang inyong tubag sa gitingob nga mga ebidensya sa pagkabugnaw sa 

pagpangalagad sa Dios nga kahimtang nga gihatag sa Kapitulo Siete. 

 

6. Itandi ang inyong tubag sa gitingob nga Bibliyanhong mga prinsipyo sa kapukawan 

nga gitala diha sa Kapitulo Siete. 

 

7. Pagpangulo, katilingbanon, ug kadaghanan nga mga babag. Tan-awa ang panaghisgot 

sa Kapitulo Siete. 

 

8. II Cronicas 7:14. 

 

9. Magpaubos sa inyong kaugalingon, mag-ampo, mangita sa nawong sa Dios, motali 

kod gikan sa inyong dautan nga mga paagi. Tan-awa ang panaghisgot Kapitulo Siete. 
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KAPITULO 8 

 
1. Apan sa diha nga ikaw mag-ampo, sumulod ka sa imong lawak, ug sa diha nga imong 

takpan ang pultahan, pag-ampo sa imong Amahan nga anaa sa tago nga dapit; ug ang 

imong Amahan nga nagatan-aw sa tago, magatumbas kanimo sa dayag. (Mateo 6: 6) 

 

2. Ang mga tubag magkalahi. 

 

3. Ang mga tubag mahimo nga maglakip sa mosunod: Kakulang sa panahon, mga 

makabalda, kakapoy, kakulang sa tinguha. 

 

4. Ang mga tubag magkalahi. 

 

5. Ang mga tubag magkalahi. 

 

6. Ang mga tubag magkalahi. 
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