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PASIUNA: UNSAY AKONG BUHATON? 

Ang dulumon nga adlaw gisalipdan sa aso sa daghang mga sunog, nga nagahatag sa makaha 

hadlok nga kahayag sa kabuntagon sa mga kadalanan sa Nairobi, Kenya. Ang talan-awon 

gikan sa akong lawak sa ikatulong andana sa hotel maoy usa ka hingpit nga kalaglagan. Ang 

mga bintana sa sakyanan gipangbuak, ang mga bilding gipamuslotan sa mga bala, ang mga 

tindahan gipangransak, ug ang mga patayng lawas gipanghigda sa mga kadalanan. Human sa 

19 ka mga tuig sa kalinaw, ang ciudad sa Nairobi napatung-an sa duguong kudeta tali sa kari 

bal nga mga gahum sa militar nga misulay sa pagpukan sa panggobyerno. 

 

Nianang adlawa kami gikatakda nga magsugod sa instituto sa pagbansay sa Aprikano nga 

mga Kristiyanong lider gikan sa tibook kontinente. Ang tigdumala sa pasilidad nga among 

giabangan alang sa instituto nahadlok sa kudeta ug dili gusto nga kami mosugod sa mga 

sesyon. Tungod sa sentimento nga anti-Amerikano, ang gobyerno sa Kenya nagtambag sa 

mga Amerikano sa pagkalagiw sa nasud kon sila makakaplag ug paagi sa paggawas. Dihay 

usa ka Swiss nga tripulante sa eroplano nga nagapuyo sa hotel nga akong gipuy-an nagtanyag 

kanako ug biyahe ngadto sa laing ciudad diin ako makasakay ug eroplano paingon sa Ameri 

ka, ug seryoso ako nga naghunahuna niini. Ang among nasudnon nga tigpahiluna ug mga 

delegado nga Aprikano, bisan pa, gustong moabli sa instituto sa pagbansay ingon sa gikatak 

da.  Ang ulahi nga desisyon akoa, apan - unsay angay kong buhaton? 

 

Sa tinuod lang, ako seryoso nga naghunahuna nga mosakay sa eroplano balik sa luwas nga 

dapit sa akong balay sa California, apan kini ba kaalam o tinalawan nga pagsibog? Ako ba 

magpabilin sa Nairobi ug ablihan ang instituto sumala sa gikatakda, bisan pa sa kapeligro 

han? Kung akong buhaton, kini mobuhis sa kinabuhi sa usa ka tawo - tingali akoa! 

 

Samtang ang matag suliran nga atong giatubang sa kinabuhi dili ingon ka talagsaon sama sa 

kahimtang nga akong giatubang sa Nairobi, ang komplikadong mga kahimtang kanunay nga 

moresulta sa sama nga pangutana: "Unsay akong buhaton?" Kita kasagaran gitudloan sa pag 

pangita sa kabubut-on sa Dios, kita kinahanglan mag-ampo,  magtuon sa Kasulatan, mami 

naw sa tingog sa Espiritu Santo, mangita sa Kristohanong tambag, ug moanalisar sa mga sir-

kumstansya. Apan unsay mahitabo kung walay pagbisita sa mga anghel, walay madungog 

nga tingog gikan sa Dios, walay labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag, walay panahon sa 

pagpangayo ug tambag - apan ikaw naipit sa usa ka sitwasyon ug nanginahanglan sa gilayon 

nga tubag? 

 

Sa 2 Cronicas 20 ang Biblia nagrekord sa sugilanon sa usa ka tawo nga nag-atubang sa mao 

nga problema. Ang kusganong kaaway paspas nga nagakaduol aron sa pagsulong sa nasud ni 

Haring Josaphat. Samtang ang dakong panon sa mga kasundalohan nagmartsa paingon kani 

ya, si Josaphat mahadlokon nga miangkon nga wala siyay estratihiya sa pag-atubang sa kapit-

os. Siya wala nay panahon sa pagsusi sa Kasulatan, o makigkita sa usa ka Kristohanong mag 

tatambag, o maghulat nga ang mga panghitabo maayo. Ang istorya ni Josaphat nagsugod sa 

kalibog apan natapos sa kadaugan tungod kay siya nakakat-on kung unsay buhaton kung wala 

na siya mahibalo kon unsay angay nga buhaton - ug ikaw makahimo usab! Sa higayon nga 

imong mahibaloan ang mga estratihiya nga gigamit ni Josaphat makahimo ka sa pagamit niini 

sa matag kapit-os nga imong atubangonon. 
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Niadtong makalilisang nga adlaw sa Nairobi ako nakahukom sa pag-abli sa instituto sa pag 

bansay sama sa gikatakda, bisan pa sa nagpadayon nga kudeta ug mga pasidaan sa gobyerno. 

Gatusan sa among mga delegado sa Aprika nagyukbo sa ilang mga nawong sa atubangan sa 

Dios ug nagpataliwala alang sa Kenya hangtud nga mga 52 ka oras ang milabay ang gobyer 

no nagmadaugon ug si Presidente Daniel Moi diha sa publiko naghatag ug himaya sa Dios 

alang sa pagpasig-uli sa kalinaw sa iyang nasud. Niadtong adlawa, akong nakat-onan nga  

ang akong kinabuhi, ang espirituhanon nga dangatan sa uban, ug tingali bisan ang kinatibuk-

ang nasud maapektuhan pag-ayo pinaagi sa unsay akong buhaton kon ako wala mahibalo kon 

unsay angay buhaton. 

 

Kung ikaw nagapangita sa kabubut-on sa Dios apan ikaw nalibog ug nasamok - nan kini nga 

basahon alang kanimo! Sama ni Josaphat, sa higayon nga imong madawat kini nga pinadayag 

ikaw dili na gayud mahadlok o magduha-duha kon wala ka mahibalo kon unsay buhaton. 

 

 

 

 

-Ang Tagsulat 
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Ang Biblikanhong Texto 
 

2 Mga Cronicas 20:1-30 
 

1 Ug nahitabo sa tapus niini nga ang mga anak sa Moab, ug ang mga anak sa Ammon, 

 ug uban kanila ang uban sa mga Ammonhanon, ming-adto batok kang Josaphat sa 

 pagpakiggubat 

2 Unya may uban nga ming-abot nga mingsugilon kang Josaphat, sa pag-ingon: May 

 ming-abot nga usa ka dakong panon batok kanimo; gikan sa dagat sa unahan sa 

 Siria; ug ania karon, sila atua sa Hazazon Tamar "(nga mao usab ang En Gedi). 

3 Ug si Josaphat nahadlok, ug nagpahamutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita 

 kang Jehova; ug iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibook Juda. 

4 Ug ang Juda nagtigum sa tingub sa ilang kaugalingon, sa pagpangita ug pakitabang 

 kang Jehova; ug bisan gikan sa tanang mga ciudad sa Juda sila ming-abot sa pagpa 

 ngita sa Ginoo. 

5 Ug si Josaphat mitindog diha sa katilingban sa Juda ug Jerusalem, sa balay ni 

 Jehova, atubangan sa bag-ong sawang, 

6 Ug siya miingon: "Oh Jehova, ang Dios sa among mga amahan, dili ba ikaw mao ang 

 Dios sa langit? Ug dili ba ikaw ang magbubuot sa ibabaw sa tanang mga gingharian 

 sa mga nasud, ug sa imong kamot anaa ang gahum, ug ang kusog, busa mao nga 

 walay makaasdang kanimo?  

7 "Dili ba ikaw mao ang among Dios, nga nagpapahawa sa mga pumoluyo niini nga 

 yuta sa atubangan sa imong katawhan nga Israel, ug gihatag kini sa kaliwatan ni 

 Abraham nga imong higala sa walay katapusan? 

8 Ug sila namuyo didto, ug nagtukod kanimo ug usa ka balaan nga puloy-anan didto 

 alang sa imong ngalan, sa pag-ingon: 

9 Kong ang kadaut modangat kanato; ang espada, paghukom, kun kamatay, kun gutom 

 kami managtindog sa atubangan niining balaya (kay ang imong ngalan ania niining 

 balaya), ug magatuaw kanimo sa among kasakitan, ug ikaw magapatalinghug ug 

 magaluwas. ' 

10 Ug karon, tan-awa, ang mga anak sa Ammon, ug sa Moab, ug sa bukid sa Seir, nga 

 dili nimo ipasulong sa Israel, sa ilang paghigula gikan sa yuta sa Ehipto, apan sila 

 mingtalikod gikan kanila ug wala nila gun-oba; 

11 "Ania karon, giunsa nila ang pagbalus kanamo, sa pag-anhi aron sa pagsalikway 

 kanamo, gikan sa imong gipanag-iya nga naghatag kanamo ingon nga panulondon. 

12 "Oh Dios namo, dili mo ba sila paghukman? Kay kami walay gahum batok niining 

 dakung panon nga moabot batok kanamo; ni mahibalo kami kong unsay pagabu 

 haton; apan ang among mga mata gitutuk namo kanimo. 

13 Ug ang tibook Juda mingtindog sa atubangan ni Jehovva, lakip ang ilang kabataan, 

 ang ilang mga asawa, ug ang ilang mga anak.  

14 Ug ang Espiritu sa Dios miabot kang Jahaziel ang anak nga lalaki ni Zacharias, ang 

 anak nga lalaki ni Benaia, anak nga lalaki ni Jeiel, anak nga lalaki ni Mathanias, ang 

 Levihanon, sa mga anak nga lalaki ni Asaph, sa taliwala sa mga anak ni Heth. 

15 Ug siya miingon: "Pamati, kamong tibook Juda ug kamong mga pumoluyo sa Jerusa 

 lem, ug ikaw, Haring Josaphat! Kini mao ang gipamulong ni Jehova kaninyo: Ayaw 

 kamo kahadlok, ni magmaluya tungod niining dakong panon sa katawhan, kay ang 

 gubat dili inyo, kondili iya sa Dios. 
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16 Ugma umadto kamo batok kanila. Sila sa walay duha-duha motungas sa tungasan ni 

 Sis, ug makita ninyo sila sa kinatumyan sa sapa sa dili pa ang kamingawan sa Jeruel. 

17 'Kamo dili kinahanglan nga makig-away niining maong gubat: Magpahimutang kamo  

 sa inyong mga kaugalingon, tumindog kamo sa walay lihok ug tan-awa ang kaluwa 

 san ni Jehova, uban kaninyo, O Juda ug Jerusalem! ‘Ayaw kahadlok ni magmaluya; 

 ugma panggula kamo batok kanila, kay si Jehova magauban kaninyo. " 

18 Ug giyukbo ni Josaphat ang iyang ulo uban sa iyang nawong paingon sa yuta; ug ang 

 tibook Juda ug ang mga pumoluyo sa Jerusalem nanghapa sa atubangan ni Jehova, 

 nga nagsimba sa Ginoo. 

19 Unya ang mga Levihanon sa mga anak sa mga Coathnon ug ang mga anak sa mga 

 Corehanon nagtindog sila sa pagdayeg kang Jehova ang Dios sa Israel uban sa 

 hataas uyamut nga tingog. 

20 Ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag, ug ming-adto sa kamingawan sa 

 Tekoa; ug sa nangadto sila si Josaphat mitindog ug miingon, pamatia ako oh Juda,  

  ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem: Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, 

 aron kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag. " 

21 Ug sa nakatambag na siya sa katawhan, iyang gitudlo sila nga magaawit kang 

  Jehova, ug magadayeg sa katahum sa pagkabalaan, samtang sila nag-una sa kasun 

 dalohan ug nag-ingon: "Maghatag kamo ug mga pasalamat kang Jehova, kay ang 

 iyang mahigugmaong kalolot nagapadayon sa walay katapusan." 

22 Ug sa diha nga nagsugod na sila sa pag-awit ug sa pagdayeg, si Jehova nagpahamu 

 tang ug mga magbabanhig batok sa mga anak sa Ammon, ug sa Moab, ug sa bukid 

 sa Seir, nga ming-abot batok sa Juda, ug sila gihampak. 

23 Kay ang mga anak sa Ammon ug sa Moab nanagtindog batok sa mga pumoluyo sa 

 bukid sa Seir aron sa pagpatay ug sa paglaglag gayud kanila. Ug sa diha nga nalag 

 lag na nila ang mga pumoluyo sa Seir, ang tagsatagsa nanagtinabangay sa paglaglag 

 sa lain. 

24 Ug sa diha nga ang Juda miabot sa usa ka dapit nga nagalantaw sa kamingawan, sila 

 mitan-aw ngadto sa panon sa katawhan; ug ania karon, sila nanagbuy-od nga mga 

 minatay nga nangapukan sa yuta, ug walay usa nga nakaikyas. 

25 Ug sa diha nga si Josaphat ug ang iyang katawhan miabot aron sa pagpanguha sa 

 inagaw gikan kanila, ilang nakita sa taliwala nila ang daghan nga mga bahandi ug 

 mga minatay, ug bililhon nga mga alahas, nga ilang gikuha alang sa ilang kaugali 

 ngon, labaw pa sa ilang madala; ug sila tulo ka adlaw nga nagpundok sa inagaw 

 tungod kay daghan kaayo. 

26 Ug sa ikaupat ka adlaw sila nanagtigum sa ilang kaugalingon diha sa walog sa 

 Beraka; kay didto gidayeg nila si Jehova; busa ang ngalan niadtong dapita gitawag 

 nga walog sa Beraca hangtud niining adlawa. 

27 Unya sila namauli, ang tagsatagsa ka tawo sa Juda ug sa Jerusalem, ug si Josaphat 

 sa ilang unahan, sa pag-adto pag-usab sa Jerusalem uban sa kalipay, kay ang Ginoo 

 naghimo kanila nga malipayon ibabaw sa ilang mga kaaway. 

28 Ug sila nangabot sa Jerusalem uban ang mga kinuldasan nga tulonggon ug mga alpa 

 ug mga trumpeta ngadto sa balay ni Jehova. 

29 Ug ang kahadlok sa Dios diha sa tanang gingharian sa kayutaan sa diha nga sila 

 nakadungog nga si Jehova nakig-away batok sa mga kaaway sa Israel. 

30 Busa ang gingharian ni Josaphat malinawon; kay ang iyang Dios mihatag kaniya sa 

 pahulay sa bisan diin nga dapit nga nagalibot. 
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Kapitulo 1 
 

Ang Dili Maayo Nga Taho 
 

 Ug nahitabo sa tapus niini nga ang mga anak sa Moab, ug ang mga anak sa Ammon, 

 ug uban kanila ang uban sa mga Ammonhanon, ming-adto batok kang Josaphat sa 

 pagpakiggubat. Unya may uban nga ming-abot nga mingsugilon kang Josaphat, sa 

 pag-ingon: May ming-abot nga usa ka dakong panon batok kanimo; gikan sa dagat 

 sa unahan sa Siria; ug ania karon, sila atua sa Hazazon Tamar "(nga mao usab ang 

 En Gedi).  (2 Cronicas 20: 1-2) 

 

Adunay "pipila" ka dili maayo nga taho. Ang Biblikanhong mga rekord napuno sa makasusu 

bo nga mga pagpahayag: 

 

 -Si Moises nakadawat ug dili maayo nga taho mahitungod sa makuyaw nga mga   

  giladmon sa Pulang Dagat nga nakababag sa paggula sa Israel gikan sa Ehipto. 

 

 -Mga tigbalita miadto kang Nehemias nga nagahulagway sa Jerusalem diha sa pagka 

  laglag uban sa mga lig-on nga mga paril nga nangatumpag sa pagkagun-ob. 

  

 -Si Noemi, usa ka babaye kansang istorya narekord sa basahon ni Ruth, nakadawat ug 

  sunod-sunod nga dili maayo nga mga taho: Ang iyang bana ug ang duha ka mga anak 

  nga mga lalaki namatay. 

 

 -Si Haring David mitan-aw sa kapatagan ug nakakita sa usa ka mensahero nga nagda 

  gan nga adunay balita gikan sa panggubatan. Usa ka makalilisang nga taho nga ang 

  iyang anak nga si Absalom patay na. 

 

 -Ang usa ka matarung nga tawo nga ginganlan ug Job nga daw anad na sa dili maayo 

  nga mga balita. Siya nakadawat ug balita nga ang iyang mga anak gipatay ug ang 

  iyang mga sulugoon ug mga panon sa kahayopan gibihag sa kaaway. Maayo nga   

  tawo--adunay asawa usab siya nga daw nalipay sa pagpasiugda niining negatibo nga 

  mga taho (nga daw si Job nagkinahanglan ug usa ka tawo nga mosulti kaniya kon 

  unsa ka dautan ang mga butang). Ang iyang tambag mao ang "Tungloha ang Dios ug 

  mamatay ka na." 

 

 -Sa pagdali ni Jairo padulong sa iyang balay nga nagadala kang Jesus ngadto sa kili 

  ran sa iyang masakiton nga anak nga babaye, ang iyang sulugoon misugat kaniya   

  uban ang makalilisang nga balita nga ang bata patay na. 

 

Adunay "pipila" ka dili maayo nga taho. Sa pagkatinuod, kasagaran adunay "labaw pa" kay 

sa "pipila" tungod kay kita nagpuyo sa kasinatian sa negatibo nga kalibutan. Kon dili ka 

motoo niini, panid-i ug unsay mahitabo kon magpaambit ka sa usa ka bag-ong ideya. Ang 

kasagaran nga tubag mao nga alang sa uban motudlo dayon nganong dili mosalir ang imong 

plano. Kining negatibo nga panghuna-huna klaro nga makita sa panggabii nga mga balita sa 

telebisyon diin ang halos matag taho nagtagad sa krimen, panaglalis sa politika, o sa katiling 

banong krisis. Bisan ang taho sa panahon negatibo. Nganong dili man moingon nga "80% 

nga moinit" imbes nga "20% posible nga moulan"? 
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GIUNSA NIMO PAGDAWAT ANG DILI MAAYO NGA TAHO? 

 

Ang doktor ba miingon na nga ang imong sakit ikamatay? Ikaw ba gikiha na aron makigbu 

lag o nagapakigbisog alang sa pag-atiman sa imong mga anak? Ikaw ba nagaatubang sa pinan 

syal nga kalisud? Ikaw ba gisultihan na sa doktor sa bata nga ang imong bililhong gamayng 

bata dili mahimong normal? 

 

Tingali nagdako ka sa negatibo nga palibot diin kanunay nimong madunggan ang "dili maayo 

nga mga taho "gikan sa mga ginikanan nga mipahayag," Pasayloa ko nga ikaw gipakatawo! " 

o " Ikaw buang ... Ikaw walay pulos! " 

 

Ang imong dili maayo nga taho mahimong usa ka sinulat nga dokumento nga sama sa hulga 

nga sulat nga nadawat ni Haring Ezechias sa panahon sa Daang Tugon. Tingali ang imong 

"dautang taho" anaa sa porma sa tawo, usa ka tawo kinsa naggukod kanimo ingon sa gibuhat 

ni Rayna Jezebel ngadto kang propeta Elias. 

 

Bisan unsa ang matang sa imong "dili maayo nga taho," bisan kinsa ang tinubdan, ug bisan 

unsa pa kini nga mensahe, ang libro nga imong gihuptan sa imong mga kamot mao ang 

imong tubag. Ikaw makakat-on unsay buhaton kung ikaw wala mahibalo kon unsa ang angay 

buhaton, gamit ang mga panudlo sa Biblia nga gikuha gikan sa sugilanon sa gubat ni Haring 

Josaphat batok sa mga pwersa sa kaaway nga natala sa 2 Cronicas 20. 

 

USA KA HARI NGA NAGLAKAW DIHA SA DALAN SA DIOS 

 

Si Josaphat anak ni Haring Asa ug sa usa ka babaye nga ginganlag Azuba. Siya usa ka batan-

ong lalaki nga 35 anyos ang panuigon sa diha nga naghari siya sa Juda: 

 

 Si Josaphat ang anak nga lalaki ni Asa nagsugod sa paghari sa Juda sa ikaupat nga 

 tuig sa paghari ni Ahab sa Israel. Si Josaphat may katloan ug lima ka tuig ang panu 

 igon sa pagsugod niya paghari; ug siya naghari sulod sa kaluhaan ug lima ka tuig sa 

 Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Azuba, ang anak nga babaye ni 

 Silai. Ug siya naglakaw sa tanang dalan ni Asa nga iyang amahan; Wala siya moti 

 pas gikan niana, nga nagabuhat ug matarung diha sa mga mata ni Jehova. Bisan pa 

 niana ang mga hatag-as nga dapit wala kuhaa: kay ang katawhan naghalad ug nagsu 

 nog sa incienso sa mga hatag-as nga dapit. Ug si Josaphat nakigdait sa hari sa 

 Israel. (1 Mga Hari 22: 41-44) 

 

Ang mga detalye sa pagdumala ni Josaphat sa gingharian sa Juda nahitala sa 2 Mga Cronicas 

kapitulo 17-19. Diha-diha gipalig-on ni Josaphat ang kasundalohan sa Juda, nagpadala ug 

mga pari ug mga Levita sa tibook gingharian aron sa pagtudlo sa balaod sa Dios, ug sa pagtu 

kod sa mga matarung nga sistema sa paghukom. Ang Mga Cronicas nagpahayag mahitungod 

kaniya: 

 

 Ug si Jehova nag-uban kang Josaphat, tungod kay siya naglakaw sa unang mga 

 dalan sa iyang amahan nga si David; ug siya wala mangita sa mga Baal, apan 

 nangita sa Dios sa iyang amahan, ug naglakaw diha sa iyang mga sugo ug wala 

 magsunod sa mga buhat sa Israel. Busa gipalig-on ni Jehova ang gingharian diha  

 sa iyang kamot;ug ang tibook Juda nagbuhis ngadto kang Josaphat; ug siya may   
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 mga bahandi ug kadungganan nga madagayaon. Ug ang iyang kasingkasing naba 

 yaw sa mga dalan ni Jehova. Ug labut pa niini iyang gikuha ang mga hatag-as nga 

 dapit ug ang mga Asherim gikan sa Juda. (2 Cronicas 17: 3-6) 

 

Kung ang usa ka tawo mopili sa dalan sa Dios kini sa dili madugay mahagit ang iyang pakig 

saad. Kini mao gayud ang nahitabo sa asoy nga natala sa 2 Cronicas 20 nga gibuksan uban sa 

hugpong sa mga pulong "Nahitabo kini human niini ..." Human sa unsa? 

 

 -Human si Josaphat misaad sa paglakaw sa dalan sa Dios. 

 -Human niya gitukod ang matarung nga paghukom ug pagtudlo sa balaod sa Dios. 

 -Taliwala sa "pagkalipay sa iyang kaugalingon diha sa mga pamaagi sa Ginoo”... 

 

... Nianang panahona siya nakadawat sa dili maayo nga taho: 

 

 Ug nahitabo sa tapus niini nga ang mga anak sa Moab, ug ang mga anak sa Ammon, 

 ug uban kanila ang uban sa mga Ammonhanon, ming-adto batok kang Josaphat sa 

 pagpakiggubat. Unya may uban nga ming-abot nga mingsugilon kang Josaphat, sa 

 pag-ingon: May ming-abot nga usa ka dakung panon batok kanimo; gikan sa dagat 

 sa unahan sa  Siria; ug ania karon, sila atua sa Hazazon Tamar "(nga mao usab ang 

 En Gedi).  (2 Cronicas 20: 1-2) 

 

Sa diha nga ikaw nagabuhat sa imong pinakamaayo aron magkinabuhi alang sa Dios, naga-

han-ay sa imong kinabuhi ug pangalagad pinaagi sa Iyang Pulong, ug nagatukod sa imong 

kaugalingon diha sa pagkabalaan - kana mao ang paglunsad ni Satanas ug sa iyang mga 

demonyo sa ilang pinakagrabing pag-ataki. 

 

SA IYANG PAGKAWALAY KINAADMAN 

 

Ug sa dihang si Josaphat nakadungog nga ang iyang mga kaaway naglibot kaniya, siya mitu 

aw ngadto sa Dios nga nagaingon:  " Kay kami walay gahum batok niining dakong panon nga 

moabot batok kanamo; ni mahibalo kami kong unsay pagabuhaton" (2 Cronicas 20:12). Dili 

kini ang paagi sa kadaghanan kanato nga makig-istorya karon. Kita nanghambog sa atong 

dakong gahum sa atubangan sa kalisdanan. Kita nagpahayag, "Labing dako Siya nga ania 

kanako kay kaniya nga anaa sa kalibutan." Apan sa unang timailhan sa katalagman, kita misi 

bog sa kahadlok ug kalisang. Kita wala gayud mahibalo kon unsay buhaton, apan kita mili 

hok sama sa nakahibalo na ta sa tanan. Si Josaphat sa mapainubsanon miangkon sa iyang 

pagsalig sa Dios. 

 

Si Josaphat anaa sa pagkawalay kinaadman, nga nagpasabot nga siya miabot sa katapusan sa 

iyang kaugalingong panghunahuna ug kaugalingong emosyonal nga mga kapanguhaan. Naka 

sulay ka na ba sa pagkawalay kinaadman? Anaa ka ba karon niana? Ikaw ba nahibalo kung 

diin naggikan ang ekspresyon nga "pagkawalay kinaadman"? Ikaw tingali matingala sa pag 

kahibalo nga kini gikan sa Biblia: 

 

 Kay siya nagasugo, ug nagapahuros sa hangin sa pag-unos, nga nagpatuybo sa mga 

 balud niana. Sila mingsaka ngadto sa mga langit, sila minghiyak pag-usab ngadto sa 

 mga kahiladman; ang ilang kalag natunaw tungod sa kagul-anan. Mingbarag sila sa 

 pagbalik-balik ug nagasulosapinday ingon sa usa ka hubog nga tawo ug nahubsan sa 

 tanan nila nga kinaadman.  (Salmo 107: 25-27) 
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Ang Salmo 107 nagdetalye kon unsay mahitabo kon ikaw anaa sa pagkawalay kinaadman. 

Kini gipakasama sa dili mapugngan nga palibot sa usa ka mapintas nga bagyo: 

 

 Kay siya nagasugo, ug nagapahuros sa hangin sa pag-unos, nga nagapatuybo sa mga 

 balud niana. (Salmo 107: 25) 

 

Ang imong "pagkawalay kinaadman" usa ka dapit sa pagkawalay kalig-on nga gimarkahan sa 

espirituhanon, emosyonal, ug panghunahuna nga mga "pagsaka-kanaug": 

 

 Sila mingsaka ngadto sa mga langit, sila minghiyak pag-usab ngadto sa mga kahilad 

 man; ang ilang kalag natunaw tungod sa kagul-anan.  (Salmo 107: 26) 

 

Sa imong pagkawalay kinaadman ang imong kalag (ang imong kinasuluran nga pagkatawo) 

"matunaw" ug ikaw gigutom sa espirituhanon: 

 

 Mga gigutom ug mga giuhaw, ang ilang kalag nangaluya diha kanila... Sila mingsaka 

 ngadto sa mga langit, sila minghiyak pag-usab ngadto sa mga kahiladman; ang ilang 

 kalag natunaw tungod sa kagul-anan. (Salmo 107: 5 ug 26) 

 

Ang imong "pagkawalay kinaadman" maoy usa ka kondisyon sa espirituhanon nga anorexia 

nga susama sa pisikal nga anorexia sa natural nga lawas: 

 

 ... Sila nangaumod, ug walay bisan kinsa nga mitabang ... Mingbarag sila sa pagba 

 lik-balik ug nagasulosapinday ingon sa usa ka hubog nga tawo ug nahubsan sa tanan 

 nila nga kinaadman. (Salmo 107: 12, 27) 

 

Ang imong "pagkawalay kinaadman" gitandi sa Salmista ngadto sa malisud nga trabaho 

(Salmo 107: 12). Kini usa ka mamingaw nga dapit, "nag-inusara nga paagi" diin walay bisan 

kinsa nga makatabang: 

 

 Sila nanaglaaglaag sa kamingawan sa dalan nga awaaw; sila wala makakaplag ug 

 ciudad nga ilang kapuy-an... didto walay bisan kinsa nga makatabang.  

 (Salmo 107:4, 12) 

 

Sa diha nga ang mga kalisud sa kinabuhi magdala kanimo ngadto sa pagkawalay kinaadman, 

sama sa gibuhat nila ni Josaphat, mga butang nga daw dili na makontrolar. Ang Salmo 107: 

25 nagpakita, bisan pa ang kusog nga mga hangin ug mga balud anaa sa ilalum sa awtoridad 

sa Dios. "Apan nganong gitugotan Niya ang makalilisang nga bagyo sa akong kinabuhi? 

Ikaw nakapangutana. "Nganong gitugotan sa Dios ang alyansa sa kaaway batok kanako? 

Nganong tugotan Niya ako nga moabot sa pagkawalay kinaadman? " 

 

Tungod kay anaa sa imong pagkawalay kinaadman---nga ikaw mobati nga biniyaan, walay 

gahum, ug mahadlokon - nga ikaw makakat-on kon unsay buhaton kon ikaw wala mahibalo 

kon unsay angay buhaton…ug sa higayon nga imong mahanas kini nga mga estratihiya ikaw 

makapadapat niini sa matag kalisud sa kinabuhi nga imong masugatan. Samtang ang uban 

nagdagandagan nga nagkiyugpos sa ilang mga kamot diha sa pagkawalay paglaum ikaw 

gayud nahibalo kung unsay angay buhaton! 
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KAPITULO 2 
 

USA KA DAKONG PANON 
 

 Unya may uban nga ming-abot nga mingsugilon kang Josaphat, sa pag-ingon: May 

 ming-abot nga usa ka dakong panon batok kanimo; gikan sa dagat sa unahan sa 

 Siria; ug ania karon, sila atua sa Hazazon Tamar "... (2 Cronicas 20: 2) 

 

Ang panon nga misulong batok kang Josaphat usa ka lig-on nga alyansa nga naglangkob sa 

mga Moabihanon, mga Ammonhanon, ug uban pa. Aron masabtan kung kinsa kining mga 

tawhana, kita kinahanglan motan-aw ug diutay sa ilang kasaysayan. 

 

Ang mga Moabihanon mao ang mga kaliwat ni Moab, ang apo nga lalaki ni Lot nga gipanam 

kon uban sa iyang kamagulangang anak nga babaye (Genesis 19: 30-38). Ang ilang teritoryo 

nahimutang ubay sa sidlakang utlanan sa Patay nga Dagat, sa patag sa tunga-tunga sa Patay 

nga Dagat ug sa desyerto sa Arabia. Ngadto sa habagatan ug kasadpan sa Moab mao ang 

nasud sa Edom ug sa amihanan mao ang Ammon. Kini tambok nga yuta alang sa mga tanom 

ug mga kahayupan ug usa ka dakong ruta sa pamatigayon gikan sa Siria ngadto sa Gulpo sa 

Aqabah, nga nagadala sa bahandi ug kultura sa mga Moabihanon. 

 

Sa dihang nagkampo ang mga Israelita sa Moab sa wala pa mitabok sa Suba sa Jordan, ang 

mga kababayen-an sa Moab naghaylo sa mga Israelita ngadto sa rituwal nga sekswal nga 

imoralidad nga miresulta sa paghukom sa Dios batok sa Israel (Numeros 25: 1-9). 

 

Ang mga tribo ni Reuben ug Gad nanimuyo sa amihanang Moab (Numeros 32: 1-37). Sa diha 

nga ang nasud sa Israel nahimong dunot sa panahon sa mga maghuhukom, si Eglon, usa ka 

hari sa Moab, midaugdaug sa Israel ug mikuha sa teritoryo sa sidlakan sa Suba sa Jordan 

hangtud sa Jerico. Si Ehud, ang maghuhukom, nagluwas sa Israel gikan sa pagkontrolar ni 

Eglon (Mga Maghuhukom 3: 12-30). 

 

Ang mga Moabihanon mihulga usab sa Israel sa dihang si Saul ang hari (1 Samuel 14:47). Si 

David sa katapusan mibuntog sa Moab ug ang nasud nagpabilin nga sakop sa Israel hangtud 

sa pagkamatay ni Solomon (2 Samuel 8: 2). Si Omri, hari sa Israel gikan sa 885-874 BC, 

nagbantay sa Moab ubos sa iyang pagdumala, sama sa gihimo sa iyang anak nga lalaki nga 

si Ahab (874-853 BC) hangtud nga siya nalinga sa mga gubat batok sa Siria ug Asiria ug 

ang Moab nahimong gawasnon. 

 

Si Haring Jehoram sa Israel, ang hari sa Edom, ug si Haring Josaphat nagkahiusa sa pagsu 

long sa Moab niadtong mga 849 BC. Sila npakyas sa pagbuntog sa mga Moabita tungod sa 

usa ka buhat sa tinoohan sa dihang ang hari sa Moab naghalad sa iyang kaugalingon nga anak 

nga lalaki aron ipakita kung unsa ka dako ang iyang pagsalig sa iyang kawsa (2 Mga Hari 

3:1-27). Sa paghatag niining mubo nga kasinatian sa kasaysayan, dali mong makita kung 

nganong nahadlok si Josaphat sa mga Moabihanon. 
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ALYANSA SA KAAWAY 

 

Ang "dakong panon" nga giatubang ni Josaphat gihimo dili lamang sa mga Moabihanon, hino 

noa miuban kanila ang mga Ammonhanon, kaliwatan nga nagbalhinbalhin gikan sa anak nga 

lalaki ni Lot, si Ammon. Atol sa mga adlaw sa Pagpanggula, ang mga Israelinhon gitudloan 

sa Dios nga dili makig-uban sa  mga Ammonhanon (Deuteronomio 23: 3). Walay rason nga 

gihatag sa Biblia sa panag-away tali sa duha ka mga nasud, apan ang panagbangi nagpadayon 

sa daghang mga siglo. 

 

Sa mga adlaw sa mga maghuhukom, si Eglon, hari sa Moab, nangayo ug tabang sa mga Am- 

monita sa pag-ilog sa Jerico gikan sa Israel (Mga Maghuhukom 3:13). Sa panahon ni Haring 

Saul, si Nahas nga hari sa Ammon, nagplano sa usa ka pag-ataki batok sa mga Israelinhon 

nga nagpuyo sa Jabes Gilead, nga naghulga sa paglugit sa too nga mata sa tanan nga mga 

lalaki ug piangan sila sa pakiggubat. Si Haring Saul mitubag sa ilang pakitabang ug giluwas 

sila gikan niini nga katalagman (1 Samuel 11: 1-11). 

 

Ang pangunang dios-dios sa mga Amonita mao si "Molek" kang kinsa sila naghalad ug tawha 

nong mga halad diha sa mangil-ad nga mga pakighilawas diin ang iyang larawan gipainit ug 

ang mga lawas sa buhing mga bata gibutang ngadto sa iyang mga bukton (1 Mga Hari 11: 7). 

 

Ang mga Ammonhanon ug mga Moabihanon nagmugna ug gamhanang alyansa - apan wala 

pa kita mahuman! Ang "uban" sa mga Moabihanon ug mga Ammonhanon mao ang mga 

Edomhanon. Kini nga mga tawo mga kaliwat ni Edom (Esau) nga nagpuyo sa Bukid sa Seir 

ug nagpalayas sa orihinal nga mga pumoluyo (Deuteronomio 2:12). 

 

Human sa mga tuig nga paglatagaw sa kamingawan sa diha nga si Moises buot mangulo sa 

Israel sa amihanan ngadto sa Canaan tabok sa Edom, ang hari sa Edom nagdumili kanila nga 

nagpugos kanila sa paglakaw sa mas taas pa ug lisud nga ruta agi sa kamingawan sa sidlakan 

(Numeros 20: 14-21; Mga Maghuhukom 11: 17,18). 

 

Sa panahon sa paghari ni Haring Saul, ang Israel nakig-away batok sa Edom (1 Samuel 14: 

47) ug sa ulahi si Haring David mibuntog sa Edom, kauban ang ubay-ubay sa uban nga 

kasikbit nga mga nasud (2 Samuel 8: 13-14). Atol sa panahon sa Pagkabahin sa Gingharian, 

daghay mga panagbingkil nahitabo tali sa katawhan sa Dios ug sa Edom ug ang dautan nga 

Edomhanon mao lamang ang silingan sa Israel nga walay gisaad nga kalooy gikan sa Dios 

(Isaias 34: 5-6: 63: 1). [1] 

 

Kining tulo ka mga nasud - ang mga Moabihanon, mga Ammonhanon, ug mga Edomhanon – 

mabangis ug kinaiya, kontra sa katawhan sa Dios, dautan, ug tigsimba ug dios-dios. Kini mao 

ang kalakip sa "dakong panon nga "giatubang ni Josaphat! 

 

UNSA KAHA ANG IMONG DAKONG PANON? 

 

Karon hunahunaa sa makadiyot ... Unsa ang kalakip sa "dakong panon" nga imong giatu 

bang? Tingali ikaw naghunahuna nga ang imong "dakong panon" usa ka tawo nga naghimo 

sa imong kinabuhi nga miserable. Kon ikaw usa ka pastor nga gikontrolar sa kalibutanon nga 

mga bord sa simbahan, mahimo nimong tagdon sila nga imong dakong panon. Ang mga anak 

nga dili makontrolar, mapasipad-on nga mga kapikas, mabudhion nga kaubang mga mamo- 
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moo - kinsa sa imong hunahuna ang kalakip sa dakong panon nga nagamugna sa imong dili 

maayo nga taho? 

 

Kung imong nahibal-an ang bisan unsa sa ibabaw --- mga anak, mga katrabaho, o nagakon 

trolar ug abusado nga mga tawo sa imong palibot - sayop ka. Ang imong kaaway dili mao 

kadtong nagatindog batok kanimo. Ang imong tinuod nga mga kaaway nagtakuban lamang  

sa "unod ug dugo" ug samtang imong gihunahuna nga ang imong pakiggubat anaa sa natural 

nga lebel ikaw padayon nga hadlokon sa kaaway. 

 

Sa luyo sa matag "dakong panon" ug matag "dili maayo nga taho" adunay espirituhanon nga 

mga hinungdan. Ang Apostol Pablo nagpatin-aw nga... 

 

 ... Kita wala makigbisog batok sa unod ug dugo, apan batok sa mga punoan, batok sa 

 mga kagamhanan, batok sa mga magmamando sa kangitngit niining panahona, batok 

 sa espirituhanong panon sa kadautan diha sa langinon nga mga dapit. (Efeso 6:12) 

 

Ang imong kaaway dili mao ang imong kapikas, imong katrabaho, o ang imong tig-abuso. 

Ang imong kaaway mao ang nagakontrolar nga gahum luyo sa dakong panon, ang mga 

pwersa ni Satanas ug ang iyang panon sa mga demonyo. Ang ilang estratihiya susama sa 

alyansa sa mga kaaway nga giatubang ni Josaphat, tungod kay "ang kawatan dili moanhi 

gawas sa pagpangawat, ug pagpatay, ug paglaglag "(Juan 10:10). 

 

Ikaw kinahanglan moatubang sa espirituhanong kaaway nga adunay espirituhanong mga estra 

tihiya. Kini mao ang hinungdan nga si Apostol Pablo nagpahayag, "Kay ang mga hinagiban 

sa atong pakiggubat dili mga lawasnon kondili mga gamhanan sa atubangan sa Dios nga  

nagalumpag sa mga kuta "(11 Corinto 10: 4). 

 

PAKIGTAGBO SA DAKONG PANON 

 

Sa unang higayon nga ang katawhan sa Dios miadto sa mga utlanan sa ilang yutang saad sila 

miatubang sa dakong panon. Adunay mga higante sa yuta ug ang kadaghanan sa Israel nahad 

lok kanila. Nahadlok sa dakong panon, ang Israel mibalik sa paglakaw sa kamingawan sa 

laing 40 ka mga katuigan. 

 

Sa laing higayon, ang sulugoon ni Propeta Eliseo, si Geisi, nahadlok sa dakong panon sa mga 

manggugubat nga nagkampo libot sa ciudad sa Dotan. Ang propeta nag-ampo nga ang mga 

mata ni Geisi maablihan aron siya makakita sa kalibutan sa espiritu, nga makapaila kaniya sa 

mga pwersa sa Dios nga mas labaw pa kay sa dakong panon. 

 

Kon ikaw makigsangka sa imong dakong panon nga malampuson, nan ang imong espirituha 

non nga mga mata kinahanglan gayud maabli. Sugdi pinaagi sa paghimo niini nga pahayag: 

 

 "Jehova, walay lain gawas kanimo aron sa pagtabang sa taliwala sa gamhanan ug 

 kaniya nga walay kusog: tabangi kami, O Jehova nga among Dios, kay kami naga 

 salig kanimo,  ug sa imong ngalan kami mianhi batok niining panon. O Jehova, ikaw 

 ang among Dios; ayaw itugot nga ang tawo modaug batok Kanimo! “ 

 (2 Cronica 14:11) 
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"Ang imong kaaway moabot," ilang gipasidan-an si Josaphat. "Sila mitabok na sa mga 

katubigan ug nagkampo sa duol. " Unsa sa imong hunahuna ang mahitabo kang Josaphat 

samtang siya nag-atubang sa daghang mga pwersa sa kaaway? 

 

"Ako wala masayud unsay buhaton!" - kana mao ang dihadiha nga tubag ni Josaphat. Siya 

wala makalihok. Siya sa hingpit dili makalihok kay gitakbuyan ug espirituhanong paralisis. 

Kon si Josaphat makadaug batok sa mga kaaway, nan kinahanglan siya motan-aw sa unahan 

sa mga panganod sa abug nga giwisik sa ilang mga kabayo ug sa mahulgaong sanag sa ilang 

mga hinagiban sa kahaponon. Siya kinahanglan makakita sa unahan sa diha-diha nga kapit-os 

ngadto sa kalibutan sa espiritu ug tan-awon ang iyang pagpakig-away sa espirituhanon nga 

pagsabot. 

 

Kumusta ang imong dakong panon? Ang imong kaaway nagkampo usab sa duol. Ikaw 

makadungog sa makahadlok nga tingog sa pagsulong nga mga tunob. Sama ni Josaphat, 

tingali wala ka mahibalo ug unsay buhaton – nan unsay imong pagabuhaton? 
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UNANG LAKANG: 

 

PULIHI ANG KAHADLOK UG PAGTOO 
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Kapitulo 3 
 

Ang Kahadlok Makaparalisa 
 

 Ug si Josaphat nahadlok, ug nagpahamutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita 

 kang Jehova; ug iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibook Juda. 

  (2 Cronicas 20: 3) 

 

Si Josaphat nakadawat ug dili maayo nga taho kalabot sa daghan nga mga pwersa sa kaaway 

ug ang iyang unang tubag mao ang kahadlok. Kini masabtan, sama sa atong nakat-onan sa 

miagi nga kapitulo, ang kwalisyon sa mga pwersa sa kaaway nga nagtambayayong batok 

kaniya makalilisang. 

 

Mga kasiglohan ang milabay ang atong dihadiha nga tubag sa lisud nga mga kahimtang wala 

mausab. Sa diha nga kita makadawat ug dili maayo nga taho o mag-atubang sa daghan nga 

mga problema – sa dihang kita wala masayud kon unsa ang buhaton - kasagaran kita motu 

bag uban ang kahadlok. Ang imposible nga mga sitwasyon dili masulbad pinaagi sa kahad 

lok, hinonoa, ang una nga butang nga kinahanglan natong himoon kon kita wala na mahibalo   

kon unsay angay buhaton mao ang pagpuli sa kahadlok ug pagtoo. 

 

POSITIBO NGA KAHADLOK 

 

Ang Biblia adunay duha ka kahulogan sa pulong nga "kahadlok." Ang usa positibo, nga 

nagapakita sa himsog nga pagtahod sa Dios, ug kini mao ang pasiuna sa espirituhanong 

kaalam: 

 

 Ang pagkahadlok ni Jehova maoy sinugdanan sa kaalam; ang tanan nga nanagtuman 

 sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan; ang iyang pagdayeg nagapadayon sa

 walay katapusan. (Mga Salmo 111: 10) 

 

Kining positibo nga kahadlok sa Dios moresulta sa mga panalangin: 

 

 Dayega ninyo si Jehova! Bulahan ang tawo nga may kahadlok kang Jehova nga 

 diha sa iyang mga sugo nagakalipay gayud. (Salmo 112: 1) 

 

Kadtong mga nahadlok sa Dios gipanalipdan gikan sa dautan: 

 

 Ang manolonda ni Jehova magapahaluna sa paglibot sa mga nangahadlok kaniya, ug 

 magaluwas kanila. (Salmo 34: 7) 

 

 Pagatumanon niya ang tinguha niadtong nahadlok kaniya; siya usab mopatalinghug 

 sa ilang pagtuaw ug moluwas kanila. (Salmo 145: 19) 

 

 Diha sa pagkahadlok kang Jehova mao ang malig-on nga pagsalig, ug ang iyang mga 

 anak adunay usa ka dapit nga dalangpanan. (Proverbio 14:26) 
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Kadtong mga nahadlok kang Jehova nasayud nga walay makulang: 

 

 Pangahadlok kamo kang Jehova, kamong mga balaan! Walay makulang niadtong 

 mga nangahadlok kaniya. (Salmo 34: 9) 

 

Adunay dakong espirituhanong kabilin alang niadtong nahadlok sa Ginoo. Sila nakadawat 

sa kalooy, kaluwasan, ug mahigugmaong kalolot gikan sa Dios: 

 

 Kay ikaw, Oh Dios, nakadungog sa akong mga panaad; ikaw naghatag kanako sa 

 panulondon niadtong nahadlok sa imong pangalan. (Salmo 61: 5) 

 

 Kay ingon nga ang mga langit hataas ibabaw sa yuta, ingon man kadako ang iyang 

 mahigugmaong-kalolot ngadto kanila nga may kahadlok kaniya (Salmo 103: 11) 

 

 Sa pagkamatuod gayud haduol ang iyang kaluwasan kanila nga adunay kahadlok 

 kaniya, aron magapabilin ang himaya dinhi sa atong yuta. (Salmo 85: 9) 

 

 Sama sa usa ka amahan nga nalooy sa iyang mga anak, sa mao nga pagkaagi nalooy 

 si Jehova kanila nga may kahadlok kaniya. (Salmo 103: 13) 

 

Ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang tinubdan sa espirituhanong kinabuhi: 

 

 Ang pagkahadlok kang Jehova maoy usa ka tuburan sa kinabuhi, aron nga ang tawo 

 makalikay gikan sa mga lit-ag sa kamatayon. (Proverbio 14:27) 

 

Ang kahadlok sa Ginoo usa ka positibo nga emosyon nga makatabang kanimo sa pagsalik 

way sa dautan: 

 

 Tungod sa kalooy ug sa kamatuoran ang pagtabon sa sala gitagana alang sa kasal-

 anan; ug pinaagi sa kahadlok kang Jehova ang usa mobiya gikan sa dautan. 

 (Proverbio 16: 6) 

 

ANG NEGATIBONG PWERSA SA KAHADLOK 
 

Ang laing Biblikanhong kahulogan sa pulong nga "kahadlok" negatibo. Kini nga matang sa 

kahadlok una mipakita ingon nga resulta sa sala sa dihang si Adan ug Eva naulaw ug sa 

kahadlok nagtago sa ilang kaugalingon gikan sa presensya sa Dios. Ang kaulaw sa kaniadto 

ug kahadlok sa umaabot mao ang duha ka mga tubag nga nag-ugat gikan sa pagkahulog sa 

tawo ngad to sa sala ug mao ang gamot sa tanang negatibo nga mga emosyon. Kini nga 

matang sa kahadlok nagasakit: 

 

 Walay kahadlok sa gugma; apan ang hingpit nga gugma nagasalikway sa kahadlok, 

 tungod kay ang kahadlok naglakip sa pagsakit. Apan siya nga nahadlok wala mahing 

 pit diha sa gugma. (1 Juan 4:18) 

 

Kon ikaw "hingpit sa gugma," dili ka mahadlok tungod kay ikaw nasayud nga walay mga 

kahimtang sa kinabuhi nga makabulag kanimo gikan sa gugma sa Dios. Si Apostol Pablo 

mipahayag: 
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 Kinsa ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba, o kasa 

 kit, o paglutos, o kagutom, o kahubo, o katalagman, o espada? ... Kay ako nasayud 

 nga bisan ang kamatayon o kinabuhi, bisan ang mga manolonda, bisan ang mga  

 kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang nga palaabuton, 

 bisan ang mga gahum, bisan ang kahitas-an, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa 

 uban nga mga binuhat, sila dili arang makapahamulag kanato gikan sa gugma sa 

 Dios, nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. (Roma 8: 35, 38-40) 

 

Ang kahadlok maoy espirituhanong bilanggoan: 

 

 Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa kaulipnan pag-usab ngadto sa kahadlok, 

 kondili nakadawat kamo sa Espiritu sa pagkasinagop nga pinaagi kaniya kita 

 nagaingon, "Abba, Amahan." (Roma 8:15) 

 

Ang kahadlok usa ka lit-ag nga natago diha sa saput sa negatibo nga mga kahimtang sa atong 

kinabuhi sama sa usa ka lit-ag sa hayop nga natago sa tag-as nga sagbot: 

 

 Ang kahadlok sa tawo nagadala ug usa ka lit-ag; apan bisan kinsa nga nagabutang 

 sa iyang pagsalig kang Jehova mamaluwas. (Proverbio 29:25) 

 

Sama sa usa ka lit-ag, ang lit-ag sa kahadlok abli aron madakop ang biktima ug maparalisa . 

 

ANG MGA PAGPAKITA SA KAHADLOK 

 

Adunay daghang mga pagpakita niining nagasakit, nagagapos, nagalit-ag nga kahadlok nga 

dayag sa atong kalibutan karon. Daghang mga tawo ang nahadlok tungod sa ilang kaluwasan, 

nagatago sa luyo sa sirado nga mga pultahan ug nababagan nga mga bintana ug naga-armas 

sa ilang mga kaugalingon gamit ang makapatay nga mga hinagiban. Ang mga tawo nahadlok 

usab sa kapakyasan, pagsalikway, sakit ug balatian, kakabus, katigulangon, ug kamatayon. 

Adunay daghang mga kahadlok nga naugmad sa mga doktor sa kaisipan, ang usa ka halapad 

nga listahan sa komon nga mga "kahadlok" aron sa pag-ila niini: 

 

 Acrophobia:  Kahadlok sa hatag-as nga mga dapit 

 Agoraphobia:  Kahadlok sa bukas ug sa pangpubliko nga mga dapit 

 Achmophobia:  Kahadlok sa hait nga mga butang 

 Algophobia:  Kahadlok sa sakit 

 Anthropophobia: Kahadlok sa tawo o usa ka partikular nga tawo 

 Astraphobia:  Kahadlok sa dalugdog, kahayag, o mga bagyo 

 Claustrophobia: Kahadlok sa mga sirado nga mga dapit 

 Ereuthophobia: Kahadlok sa mapulapula 

 Gynephobia:  Kahadlok sa mga babaye o usa ka babaye 

 Hematophobia: Kahadlok sa dugo 

 Hydrophobia:  Kahadlok sa tubig 

 Monophobia:  Kahadlok sa pag-inusara 

 Necrophobia:  Kahadlok sa patay nga mga lawas 

 Nyctophobia:  Kahadlok sa kangitngit 

 Ochlophobia:  Kahadlok sa mga panon sa katawhan 
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 Pathophobia:  Kahadlok sa sakit 

 Pyrophobia:  Kahadlok sa kalayo 

 Thanatophobia:  Kahadlok sa kamatayon 

 Toxiphobia:  Kahadlok sa mga hilo 

 Zoophobia:  Kahadlok sa mga hayop 

 

... Ug busa ang sikolihikal nga listahan sa pwersa nga gitawag ug kahadlok nagpadayon. 

 

ILHA ANG KAHADLOK INGON NGA SALA 
 

Kon imong atubangon kining gamhanang pwersa nan kinahanglan imong ilhon ang kahadlok 

kon unsa kini. Ang kahadlok usa ka espiritu nga gigamit ni Satanas sa pagsakit, paggahum, 

pagdaugdaug ug pagpugong kanimo: 

 

 Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum, ug sa 

 gugma, ug sa kabuotan. (2 Timoteo 1: 7) 

 

Sa dihang ikaw natawo pag-usab nga magtotoo, ang Dios naghatag kanimo sa lahi nga kinai 

yaan sa "gahum, gugma, ug maayo nga hunahuna.” Busa, bisan kanus-a nga mahadlok ka, 

kini tungod kay gitugotan nimo ang espiritu sa kahadlok nga makakontrolar sa imong mga 

proseso sa panghunahuna: 

 

 Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa kaulipnan pag-usab ngadto sa kahadlok, 

 kondili nakadawat kamo sa Espiritu sa pagkasinagop nga pinaagi kaniya kita 

 nagaingon, "Abba, Amahan." (Roma 8:15) 

 

Ang kahadlok nagdala sa imong pagtagad gikan sa Dios ngadto sa imong kahimtang. Ang 

kahadlok dili makapalihok ug makaparalisa kanimo sa dihang ikaw moatubang sa malisud 

nga mga kahimtang. Ang kahadlok sala tungod kay "ang bisan unsa nga dili gikan sa pagtoo 

sala" (Roma 14:23). Kon wala ka magpakita ug pagtoo nan ikaw nagalihok sa kahadlok - ug 

ang kahadlok sala. Si Apostol Juan nagtala niini sa Pinadayag nga... 

 

 Ang mga talawan, ug ang mga maduhaduhaon,ug ang mga malaw-ayon, ug ang mga 

 mamumuno, ug ang mga makighilawason, ug ang mga lumayan, ug ang mga tigsim 

 ba’g mga diosdios, ug ang tanan nga mga bakakon adunay ilang bahin sa linaw nga 

 nagdilaab sa kalayo ug asupre, nga mao ang ikaduhang kamatayon.  

 (Pinadayag 21: 8) 

 

Sa dihang kamo moatubang ug problema ug dili ka sigurado kon unsay buhaton, adunay usa 

ka butang nga dili nimo buhaton ug kana mao ang pagkahadlok! Kung gitugotan nimo ang 

kahadlok nga molikos kanimo, nan hunong dayon karon ug isugid ang kahadlok kon unsa 

kini - sala! 

 

 Kong moingon kita, nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, ug 

 walay kamatuoran dinhi kanato. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya matinud-

 anon ug matarung nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug mohinlo kanato gikan 

 sa tanang pagkadili-matarung. (1 Juan 1: 8-9) 
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KAHADLOK BATOK SA PAGTOO 

 

Ang kaatbang sa kahadlok mao ang pagtoo, ug ang kahadlok ug pagtoo dili molihok nga 

dungan. Ang Mateo 8 naghatag sa usa ka asoy mahitungod sa mga disipulo ni Jesus sa Dagat 

sa Galilea sa usa ka dakong bagyo nga naghulga sa pagkalunod sa ilang sakayan. Sila nahad 

lok samtang sila nakigbisog batok sa kusog nga agos ug si Jesus miingon kanila: 

 

 "Nganong nangahadlok man kamo, Oh kamo nga diyutay’g pagtoo?" Ug siya 

 mibangon ug gibadlong ang mga hangin ug ang dagat, ug miabot ang dakong 

 kalinaw. (Mateo 8:26) 

 

Ang pangindig-indig dayag: Kung ikaw puno sa kahadlok nan adunay gamay nga luna alang 

sa pagtoo sa paglihok. Ang parehong kahadlok ug pagtoo adunay mga gahum sa paglalang: 

Ang pagtoo makamugna ug positibo nga mga resulta ug ang kahadlok makamugna ug nega 

tibo nga mga sangputanan. 

 

Human mawad-an sa iyang pamilya, mga sulugoon, ug mga carnero si Job mipahayag, "Kay 

ang butang nga akong gikahadlokan pag-ayo miabot kanako, ug ang akong gikalisangan 

nahitabo kanako "(Job 3:25). Sa dihang ikaw mahadlok imong gibuhian ang negatibo nga 

pwersa sa paglalang nga makapugong kanimo sa pagpamati gikan sa Dios: 

 

 Pagapilion ko usab ang ilang mga kasaypanan ug pagadad-on ko ang ilang mga 

 kahadlok sa ibabaw nila; tungod kay, sa dihang ako mitawag, walay mitubag, sa 

 dihang ako misulti wala sila mamati; apan gihimo nila ang dautan sa akong mga 

 mata, ug gipili kadtong wala nako kahimut-i. (Isaias 66: 4) 

 

Ikaw dili makabuntog sa imong mga problema nga nagalihok diha sa kahadlok. Sa panahon 

sa Daang Tugon ang mga mahadlokon wala tugoti sa pagpakiggubat alang sa Ginoo: 

 

 Ug ang punoan sa mga sundalo nagsulti pa sa katawhan, ug nagaingon kanila: 

 Kinsa ba ang tawo nga mahadlokon ug maluya ug kasingkasing? Palakta siya ug 

 papaulia sa iyang balay, tingali unya matunaw ang kasingkasing sa iyang mga  

 igsoon  ingon sa iyang kasingkasing. "(Deuteronomio 20: 8) 

 

Sa dihang si Gideon nagtukod ug kasundalohan aron moatubang sa mga pwersa sa kaaway 

ang Dios miingon kaniya: 

 

 Busa karon, isangyaw mo sa mga igdulungog sa katawhan, sa pag-ingon. Bisan kinsa 

 ang napun-an sa kahadlok ug nangurog, pumauli siya ug pumahawa gikan sa bukid 

 sa Galaad. Ug may mingpauli sa katawhan nga kaluhaan ug duha ka libo, ug napulo 

 ka libo ang nahibilin. (Mga Maghuhukom 7: 3) 

 

Ang mahadlokon wala tugoti nga makiggubat tungod kay ang kahadlok moparalisa ug mohi 

mo sa tawo nga dili makalihok. Ang mahadlokon dili makalihok diha sa panagbangi ug mopa 

dulong sa pag-atras gikan sa kaaway. 

 

Ang matag bahin sa imong kinabuhi gigamhan pinaagi sa pagtoo o kahadlok. Sa atubangan sa 

imposible nga mga sitwasyon diin ikaw walay tubag mahimo ka nga mapalihok pinaagi sa 

pagtoo o mabuntog sa kahadlok. 
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Ang kahadlok mogapos ug mopahimo kanimo nga dili epektibo sa pagsagubang sa mga kali 

sud sa kinabuhi. Ang kahadlok makaparalisa, apan ang pagtoo makapalig-on. 

 

"Si Josaphat nahadlok" sa sinugdanan apan siya wala magpadayon sa paglihok diha sa kahad 

lok. Kung ikaw mosusi sa unahan diha sa teksto sa 2 Cronicas 20 imong madiskobrehan nga 

si Josaphat nakahimo sa usa ka gamhanan nga kadaugan batok sa kaaway. Ang pangutana 

mao, giunsa niya paghimo ang kausaban gikan sa kahadlok ngadto sa pagtoo? Ug - labi nga 

may kalabutan sa imong karon nga sitwasyon - unsaon nimo nga makagawas gikan sa kahad 

lok ug magsugod paglihok sa pagtoo? 
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Kapitulo 4 
 

Ang Pagtoo Makapalig-on 
 

 

 Ug si Josaphat nahadlok, ug nagpahamutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita 

 kang Jehova; ug iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibook Juda. 

  (2 Cronicas 20: 3) 

 

Sa miagi nga kapitulo atong gisusi ang mga negatibong bahin sa pwersa nga gitawag ug ka- 

hadlok. Ang Biblia nag-ingon nga "si Josaphat nahadlok" - apan ang asoy wala mohunong 

didto. Bisan si Josaphat nabalaka mahitungod sa mga pwersa nga nagaasdang batok kaniya 

ug walay mamugnaong mga solusyon aron masulbad ang problema, si Josaphat nahibalo kon 

unsay buhaton sa dihang siya wala masayud kon unsay angay buhaton. Ang iyang unang 

lakang mao ang pagpuli sa kahadlok ug pagtoo. 

 

Usa ka mahinungdanon nga prinsipyo nga kanunay gibatbat sa Pulong sa Dios mao nga bisan 

unsang kahaw-ang sa imong espirituhanong kinabuhi kinahanglan mapun-an. Sa diha nga si 

Apostol Pablo nagtambag kanato sa "pagsalikway" sa pipila ka negatibo nga mga kinaiya, 

siya gilayon nagtudlo kanato sa "pagsul-ob" sa uban pang positibo nga mga kinaiya. Si Jesus 

nagtudlo nga kung ang dautan nga mga espiritu mobiya sa espirituhanon nga balay kinahang 

lan nga okupahan kini sa Balaang Espiritu. Busa kung ang kahadlok mobiya ang kahaw-ang 

kinahanglan mapulihan sa pagtoo. 

 

Si Josaphat nagpakita ug pagtoo sa Dios pinaagi sa pagtawag sa tanang katawhan sa Juda 

sa pagpangita sa Ginoo: 

 

 Ug ang tibook Juda mingtindog sa atubangan ni Jehovva, lakip ang ilang kabataan, 

 ang ilang mga asawa, ug ang ilang mga anak. Ug si Josaphat nahadlok, ug nagpaha 

 mutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita kang Jehova; ug iyang gimantala ang 

 usa ka pagpuasa sa tibook Juda. Ug si Josaphat mitindog diha sa katilingban sa Juda 

 ug Jerusalem, sa balay ni Jehova, atubangan sa bag-ong sawang, Ug ang tibook Juda 

 mingtindog sa atubangan ni Jehovva, lakip ang ilang kabataan, ang ilang mga 

 asawa, ug ang ilang mga anak. (2 Cronica 20: 3-5, 13) 

 

Pagkatalagsaong pagpadayag sa pagtoo! Ang Hari, ang mga lider, matag pamilya - bisan ang 

gagmay nga mga bata - nagbarug nga nagpaabot sa atubangan sa Ginoo. Pinaagi sa ilang mga 

lihok sila mipahayag, "Kami nagapahimutang sa among kaugalingon sa pagtoo ug nagapabi 

lin dinhi hangtud among mahibaloan kon unsay buhaton! "Sama sa giingon sa komentarista 

nga si Matthew Henry: 

 

 "Kadtong mangita sa Ginoo makakaplag kaniya, ug aron makakaplag ug kahimuot 

 kaniya, kinahanglang ipahimutang ang ilang kaugalingon sa pagpangita kaniya, 

 kinahanglan nga buhaton kini sa ilang mga kaugalingon sa pagkahingpit sa ingon, 

 uban ang pagkasinsero sa katuyoan, ug uban ang hingpit nga kabaskog ug kasulba 

 ran sa pagpadayon sa pagpangita kaniya. "[1] 
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Ang Amplified Version nag-ingon nga si Josaphat "nagpahimutang sa iyang kaugalingon 

(determinado, ingon nga iyang unang panginahanglan)." Sa literal kini nagpasabot nga iyang 

"gipahimutang ang iyang nawong sa pagpangita sa Ginoo (nangandoy kaniya uban ang tanan 

niyang tinguha)." 

 

Kita giawhag nga magpadayon sa pagpangita sa Dios (1 Cronicas 16:11) ug sa pagpahimu 

tang sa atong mga kasingkasing sa pagpangita kaniya (1 Mga Cronicas 22:19). Ang pagpangi 

ta sa Dios moresulta sa pagmaya (1 Cronicas 16:10). Kini usab nagdala sa kapasayloan ug 

kaayohan: 

 

 Kong ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan magpaubos sa ilang kauga 

 lingon, ug mag-ampo ug mangita sa akong nawong, ug motalikod gikan sa ilang 

 dautan nga mga dalan, nan ako magpatalinghug gikan sa langit, ug magapasaylo sa 

 ilang sala ug magaayo sa ilang yuta. (2 Cronica 7:14) 

 

Ang propeta Oseas mipahayag: 

 

 Magapugas alang sa inyong kaugalingon diha sa pagkamatarung; mag-ani kamo 

 sumala sa kalooy sa Dios; dugmoka ninyo ang inyong wala matamni nga yuta, kay 

 kini maoy panahon sa pagpangita kang Jehova, hangtud nga siya moanhi ug magpa 

 ulan sa pagkamatarung nganha kaninyo. (Oseas 10:12) 

 

Ang kamot sa Dios anaa sa mga nangita kaniya (Esdras 8:21) nga nagaasabot kanila sa "tanan 

nga mga butang" (Proverbio 28: 5). Kita gisaaran nga kung kita mangita kita makakaplag 

(Mateo 7: 7) ug ang Dios nagaganti niadtong nagapangita kaniya (Mga Hebreohanon 11: 6): 

 

 Apan gikan didto magapangita kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug makakaplag 

 kamo kaniya sa diha nga pagapangitaon ninyo siya sa tibook ninyong kasingkasing 

 ug sa tibook ninyong kalag. (Deuteronomio 4:29) 

 

Ang Psalmista nga si David naghimo sa pagpangita sa Dios nga iyang unang prayoridad: 

 

 Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga pagapangitaon ko: nga makapuyo 

 ako sa balay ni Jehova sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron sa pagtan-aw 

 sa katahum ni Jehova, ug sa pagpakisayud sa iyang templo. (Salmo 27: 4) 

 

 Sa dihang ikaw moingon, "pangitaa ninyo ang akong nawong," ang akong kasing- 

 kasing miingon kanimo, "ang nawong nimo oh Jehova, ang pagapangitaon ko." 

 (Salmo 27:8) 

 

 Oh Dios, ikaw mao ang akong Dios; mangita ako kanimo sa dakong kakugi; ang 

 akong kalag giuhaw tungod kanimo; ang akong unod gihidlaw tungod kanimo sa  

 usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig. (Salmo 63: 1) 

 

Si Josaphat wala lamang mangita sa kamot sa Dios nga molihok alang sa iyang kaugalingon, 

hinonoa siya nangita sa Dios. 
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Daghan kanato nangita sa buhat sa Dios inay sa Dios mismo. Kita nangita kaniya aron mau- 

sab ang atong mga kahimtang, mapildi ang atong mga kaaway, o madugangan ang mga pana 

lapi. Si Josaphat nangita sa Dios ug samtang siya ug ang tanan nga Israel nagatindog sa atuba 

ngan sa Ginoo, siya naghimo ug gamhanan nga pagpahayag sa pagtoo: 

 

 Ug siya miingon: "Oh Jehova, ang Dios sa among mga amahan, dili ba ikaw mao ang 

 Dios sa langit? Ug dili ba ikaw ang magbubuot sa ibabaw sa tanang mga gingharian 

 sa mga nasud, ug sa imong kamot anaa ang gahum, ug ang kusog, busa mao nga 

 walay makaasdang kanimo?  "(2 Cronicas 20: 6) 

 

Usa ka dili maayong taho, usa ka dakong panon, walay kahibalo sa mga butang nga buhaton: 

apan si Josaphat isug nga mipahayag sa iyang hugot nga pagtoo sa atubang niini nga mga 

kalisdanan. 

 

UNSA ANG PAGTOO? 
 

Kon imong ilisan ang kahadlok ug pagtoo, nan kinahanglan nga imong masabtan kung unsa 

ang pagtoo ug kung unsaon nga maangkon kini. Ang Biblia nagpatin-aw nga ang pagtoo 

ingon sa "... ang katinoan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasayuran sa mga butang nga 

dili makita "(Mga Hebreohanon 11: 1). Ang Amplified Bible midugang niini nga katin-awan: 

 

 Karon ang pagtoo mao ang kasigurohan, ang katinuoran, ang katungod sa pagpa 

 nag-iya sa mga butang nga atong gilauman, pamatuod sa mga butang nga wala nato 

 makita, ug ang pasalig sa ilang reyalidad. Ang pagtoo maoy pag-ila sa pagkatinuod 

 kung unsa ang wala gipadayag sa mga igbalati. (Mga Hebreohanon 11: 1) 

 

Ang pagtoo naghatag ug pasalig nga ang mga butang nga gisaad sa umaabot tinuod ug ang 

dili makita nga mga butang tinuod. Ang mga pulong nga "pagtoo" ug "nagtoo" gigamit dul-an 

sa 500 ka higayon sa Bag-ong Tugon ug ang pagtoo mao ang usa sa nag-unang mga doktrina 

sa Kristohanon nga gitala ni Apostol Pablo sa Mga Hebreohanon 6: 1-6. 

 

Ang pagtoo lahi sa paglaum tungod kay ang paglaum usa lamang ka tinguha o palaabuton 

mahitungod sa mga butang sa umaabot. Ang pagtoo mao ang pasalig sa usa ka butang nga 

dili nimo makita apan adunay kasigurohan nga ikaw nakaangkon na. Ang paglaum anaa sa 

hunahuna samtang ang pagtoo anaa sa kasingkasing: 

 

 Apan ingon nga mga anaa sa adlaw, managbuotan kita, managsul-ob kita sa 

 kotamaya sa pagtoo ug paghigugma, ug alang sa usa ka salukot ang paglaum  

 sa kaluwasan. (1 Tesalonica 5: 8) 

 

Niini nga bersikulo, ang pagtoo nalangkit sa rehiyon sa kasingkasing ingon nga taming. Ang 

paglaum usa ka salukot nga may kalabutan sa ulo (ang panghunahuna). Ang paglaum usa ka 

tinamdan sa hunahuna sa pagpaabot mahitungod sa umaabot, samtang ang pagtoo usa ka 

kahimtang sa kasingkasing nga nagapamunga ug pagsalig sa Dios: 

 

 Kay uban sa kasingkasinng ang tawo motoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa 

 baba may pagsugid nga ginahimo ngadto sa kaluwasan. (Roma 10:10) 
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Ang pagsalig uban sa kasingkasing kanunay mamunga ug kabag-ohan sa imong kinabuhi. 

Ang resulta usa ka butang nga nasinati sa karon, dili usa ka butang nga gilauman sa umaabot: 

 

 "Ang pagtoo dili mao ang atong makita. Ang pagtoo kanunay nga molapas sa unsay 

 atong nakita sa atong gilauman, ug sa unsay atong gitoohan nga atong nadawat. Mao 

 nga atong gipasalamatan ang Dios alang sa tubag sa atong pag-ampo sa dili pa maki 

 ta ang tubag. Sa diha nga kini nakita kita nagpasalamat kaniya pinaagi sa pagtan-

 aw-apan unya kita wala nagapasalamat kaniya pinaagi sa pagtoo. "[2] 

 

Ang pagtoo dili sama sa "hunahuna ibabaw sa butang" nga nagtudlo nga ang tawo makabun 

tog sa mga problema pinaagi sa paggamit sa iyang hunahuna, pangatarungan, o kabubut-on. 

Kini nga mga pagtulon-an nakasentro sa tawo tungod kay nagsalig sila sa kaugalingon imbis 

sa Dios. Ang pagtoo nakasentro sa Dios, dili sa tawo. Kini gasa sa Dios, dili usa ka butang 

nga nahimo pinaagi sa kaugalingong pagpaningkamot. 

 

Adunay natural nga pagtoo nga gipalambo sa kadaghanan, pagsalig sa mga butang nga lig-

on. Pananglitan, ikaw adunay pagtoo nga kon imong pinduton ang pindutanan sa kuryente 

ang mga suga mosiga. Kini nga pagsalig gipahimutang sa mga butang nga imong nakat-onan 

pinaagi sa kasinatian nga kasagaran kasaligan. 

 

Ang Biblikanhong pagtoo, hinoon, maoy pagsalig nga gibutang sa wala pa makita apan gipa 

hayag ingon nga kamatuoran sa wala pa makita kini sa natural nga mga igbalati. Ang Bibli 

kanhong pagtoo dili lamang ang pagtoo sa kinatibuk-an, apan kini gimandoan nga pagtoo. 

Kini ang pagtoo ngadto sa Dios nga gihisgutan sa Mga Hebreohanon 6: 1. Ang pagtoo sa 

kinatibuk-an mahimong masayop. Ikaw masayop sa imong pagtoo pinaagi sa pagpahimutang 

niini sa kalibutanong mga hinagiban. Si David mipahayag "Ako dili mosalig sa akong pana, 

ni ang akong espada magaluwas kanako "(Mga Salmo 44: 6) ug nagmantala." Ang uban 

nagsalig sa mga carro, ug ang uban sa mga kabayo; apan kita magahisgot sa ngalan ni 

Jehova nga atong Dios "(Mga Salmo 20: 7). 

 

Si David mipasidaan: "Ayaw ibutang ang imong pagsalig sa mga prinsipe, ni sa anak nga 

lalaki sa tawo, kang kinsa walay tabang "(Salmo 146: 3). Si David nasayud nga bisan ang 

pagtoo sa usa ka maayong higala masayop: 

 

 Bisan ang akong suod nga higala nga akong gisaligan, nga nakakaon sa akong  

 tinapay, nag-alsa sa iyang tikod batok kanako. (Salmo 41: 9) 

 

Ikaw masayop sa imong pagtoo pinaagi sa pagsalig sa imong kaugalingon inay sa Dios: 

 

 Kadtong nagasalig sa iyang kaugalingong kasingkasing maoy usa ka buang; apan 

 bisan kinsa nga nagalakat sa pagkamanggialamon pagaluwason. (Proverbio 28:26) 

 

Ang pagsalig sa salapi o sa posisyon maoy sayop nga pagtoo usab: 

 

 Ania karon kini mao ang tawo nga wala maghimo sa Dios nga iyang kalig-on, apan 

 misalig sa kadagaya sa iyang mga bahandi, ug nagpalig-on sa iyang kaugalingon sa 

 iyang pagkadautan. (Salmo 52: 7) 
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Ang tinuod nga pagtoo gitumong "ngadto sa Dios" ug usa ka gamhanan nga espirituhanong  

hinagiban. Sa paghulagway sa atong espirituhanon nga hinagiban si Apostol Pablo nag-ingon 

“labaw sa tanan kuhaa ang kalasag sa pagtoo diin ikaw makahimo sa pagpalong sa tanan 

nga nagdilaab nga mga udyong nga kalayo sa dautan "(Mga Taga-Efeso 6:16). Sa dihang 

ikaw moatubang sa imposible nga mga kahimtang sa kinabuhi, si Satanas niataki sa imong 

pagtoo pinaagi sa pagpadala sa mga udyong sa pagkawalay pagtoo sa imong hunahuna. Ang 

pagtoo naghatag ug gamhanan nga espirituhanong depensa sa maong mga pag-ataki. Ang 

pagtoo "labaw sa tanan" mao ang espirituhanong hinagiban. 

 

UNSAON PAGPULI SA KAHADLOK UG PAGTOO 

 

Si Jesus naghisgot sa mga tawo nga wala magamit ang ilang pagtoo ingon nga walay pagtoo 

(Mateo 17:17). Siya naghisgot sa mga tawo nga adunay gamay nga pagtoo (Mateo 6:30; 8:26; 

14:31; Lucas 12:28) ug sa mga dagko ug pagtoo (Mateo 8:10; 15:28; Lucas 7: 9).  Ang Biblia 

usab nagtudlo nga ang matag tawo adunay pagtoo nga nadawat ingon nga gasa gikan sa Dios: 

 

 Kay pinaagi sa gracia nga gihatag kanako, nagaingon ako sa tagsatagsa nga anaa 

 kaninyo, nga dili siya magbaton ug mga hunahuna sa iyang kaugalingon nga labaw 

 pa kay sa kinahannglan niyang pagabatonan; kondili mga hunahuna nga magbinu 

 otan, ingon sa sukdanan sa pagtoo nga gibahinbahin sa Dios sa tagsatagsa.  

 (Roma 12: 3) 

 

Ang matag magtotoo adunay pagtoo tungod kay pinaagi sa pagtoo ikaw naluwas (Mga Taga 

Efeso 2: 8), apan kini nga sukod sa pagtoo madugangan. Ania ang tulo ka mga lakang aron 

mapulihan ang kahadlok sa pagtoo: 

 

1. PATALINGHUGI ANG PULONG SA DIOS: 

 

 Busa ang pagtoo nagagikan sa pagpatinghug, ug sa pagpatalinghug sa Pulong sa 

 Dios. (Roma 10:17) 

 

Kini makita sa nagaluwas nga pagtoo, tungod kay ikaw kinahanglan una makadungog sa 

Pulong sa Dios aron makahinulsol sa imong sala ug makadawat kang Jesus ingon nga Manlu 

luwas. Human ikaw maluwas, ang Biblikanhong pagtulon-an ug pagwali nagpadayon sa pag 

dugang sa imong pagtoo. Kon mas madunggan nimo ang Pulong sa Dios, labi pang nagdu- 

gang ang imong pagtoo. Kung mas nagdugang ang pagtoo mas sayon ang pagpanalipod batok 

sa espirituhanon nga mga pag-ataki sa kaaway tungod kay bisan ang gamay nga pagtoo gam- 

hanan kaayo: 

 

 Ug si Jesus miingon kanila: Tungod sa inyong pagkakulang sa pagtoo. Kay sa pagka 

 tinuod, ako magaingon kanimo, kon ikaw adunay pagtoo ingon sa liso sa mustasa, 

 makaingon kamo niining bukid: Bumalhin ka gikan dinhi ngadto; ug mobalhin; ug 

 walay bisan unsa nga makuli alang kanimo. "(Mateo 17:20) 

 

Walay imposible kon ikaw adunay gamay nga pagtoo! Ania ang pipila nga gipili nga mga 

Kasulatan nga magwagtang sa kahadlok ug magpatunghag pagtoo: 

 

 Sa panahon nga mahadlok ako, ibutang ko ang akong pagsalig diha kanimo. Sa Dios  
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 (magadayeg ako sa iyang pulong), sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig; dili ako 

 mahadlok. Unsay mabuhat sa unod kanako? (Salmo 56: 3-4) 

 

 Si Jehova mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; Kinsa man ang akong 

 pagakahadlokan? Si Jehova mao ang kusog sa akong kinabuhi, kang kinsa ako 

 malisang? (Salmo 27: 1) 

 

 Busa dili kami mahadlok, bisan ang yuta pagaalid-an, ug bisan ang mga bukid 

 pagauyugon ngadto sa kinahiladman sa kadagatan. (Salmo 46: 2) 

 

 Sa Dios (magadayeg ako sa iyang pulong), sa Dios gibutang ko ang akong pagsalig; 

 dili ako mahadlok. Unsay mabuhat sa unod batok kanako? (Salmo 56: 4) 

 

 Bisan ang usa ka dakong panon magapahamutang batok kanako, dili mahadlok ang 

 akong kasingkasing: bisan ang gubat patindugon batok kanako, bisan pa niini ako 

 masaligon. (Salmo 27: 3) 

 

 Si Jehova kadapig kanako; dili ako mahadlok: Unsay arang mabuhat sa tawo 

 kanako? (Salmo 118: 6) 

 

 Ang kahadlok sa tawo nagadala ug usa ka lit-ag; apan bisan kinsa nga nagabutang 

 sa iyang pagsalig kang Jehova mamaluwas. (Proverbio 29:25) 

 

 Kay ako, si Jehova nga imong Dios, mokupot sa imong kamot nga too, nga 

 magaingon kanimo: Ayaw kahadlok; ako magatabang kanimo. (Isaias 41:13) 

 

 Ania karon, ang Dios mao ang akong kaluwasan; ako mosalig, ug dili mahadlok;  

 kay si Jehova, siya mao ang akong Dios; kusog ug ang akong alawiton; ug siya mahi 

 mong akong kaluwasan. '"(Isaias 12: 2) 

 

 Ayaw kahadlok, kay ako magauban kanimo; ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong 

 Dios. Palig-onon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw ,oo,  ituboy ko ikaw sa toong kamot sa 

 akong pagkamatarung. (Isaias 41:10) 

 

 Ayaw kahadlok, ni malisang; wala ba nako ikapahaya kanimo sa karaan, ug gipakita 

 kini? Ikaw ang akong saksi. Aduna bay usa ka Dios gawas kanako? Oo walay laing 

 Bato; ako wala makaila ug usa. (Isaias 44: 8) 

 

 Busa uban sa maayong kaisug magpamulong kita: "Ang Ginoo ang akong magtata 

 bang; dili ako mahadlok. Unsa may pagabuhaton sa tawo kanako? " 

 (Mga Hebreohanon 13: 6) 

 

 Sa gugma walay kahadlok; kondili ang gugma nga hingpit nagasalikway sa kahadlok, 

 tungod kay ang kahadlok naglakip sa pagsakit. Apan ang nahadlok, siya wala ma- 

 hingpit sa gugma. (1 Juan 4:18) 

 

 Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa kaulipnan pag-usab sa kahadlok, kondili 

 nakadawat kamo sa Espiritu sa pagsagop pinaagi kaniya kita nagaingon nga, "Abba, 

 Amahan." (Roma 8:15) 
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 Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum, ug sa 

 gugma, ug sa kabuotan. (2 Timoteo 1: 7) 

 

2. IPAHIMUTANG ANG IMONG HUNAHUNA DIHA SA DIOS: 

 

Bisan pa sa mga negatibo nga mga kahimtang, ikaw magpabilin nga malinawon sa diha nga 

ang imong hunahuna napahimutang Dios: 

 

 Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa kanunay 

 anaa kanimo; tungod kay siya nagasalig kanimo. (Isaias 26: 3) 

 

Ang pulong nga "sa kanunay anaa" niining bersikuloha gihubad gikan sa usa ka Hebreoha 

nong pulong nga nagkahulogan ug "pagsalig, o paghupot, o paglig-on ug pagkamakanuna 

yon.” Ang pagpabilin sa imong hunahuna nga nagtutok sa Dios nagpasabot sa pagsalig 

kaniya sa tanan nga mga panahon ug sa tanan nga mga kahimtang, nga nagatoo nga sa diha 

nga ikaw moatubang sa kaaway ug wala mahibalo kon unsay buhaton siya adunay tubag! 

 

3. BUHATA ANG IMONG PAGTOO: 

 

Ang pagtoo usa ka kamatuoran, apan usa usab kini ka buhat. Ang Mga Hebreohanon 11 

gitawag nga "kapitulo sa pagtoo" tungod sa daghang mga paghisgot sa pagtoo sa bantugan 

nga mga lalaki ug babaye nga nalista didto. Sa matag pananglitan, ang pagtoo gihiusa sa mga 

buhat: 

 

 -Tungod sa pagtoo si Abel mihalad ug sakripisyo. 

 -Tungod sa pagtoo si Enoc naglakaw uban sa Dios. 

 -Tungod sa pagtoo si Noe naghimo’g arca. 

 -Tungod sa pagtoo si Abraham mibalhin ngadto sa usa ka yuta nga wala mailhi. 

 -Tungod sa pagtoo gipanganak ni Sarah ang usa ka bata sa dihang siya tigulang na. 

 -Tungod sa pagtoo ang mga paril sa Jericho nagun-ob human sila gilibutan sulod sa 

   pito ka adlaw. 

 

... Ug ang kasaysayan nagpadayon. Ang kinaiya gilangkuban sa aksyon ug sa ppagtoo nga 

gihulagway ingon nga usa ka kamatuoran ug buhat. 

 

Ang pagtoo mao ang imong gituohan ug ang buhat mao ang imong gibuhat. Ang Biblia 

nagtudlo nga ang pagtoo gasa sa Dios nga nagdugang pinaagi sa pagpaminaw ug pagtubag  

sa iyang Pulong, apan wala kini nagpasabot nga ang mga buhat dili importante. Si Santiago 

mipahayag: 

 

 Ingon man usab ang pagtoo, kong walay mga buhat, patay man sa iyang kaugalingon. 

 Apan magaingon ang usa ka tawo; ikaw may pagtoo, ug ako may mga buhat. Ipakita 

 mo kanako ang imong pagtoo nga walay mga buhat, ug ako magapakita kanimo sa 

 akong pagtoo pinaagi sa akong mga buhat. (Santiago 2: 17-18) 

 

Ang imong mga binuhatan- kung giunsa nimo pagpuyo ug pagtubag sa mga sirkumstansya sa 

kinabuhi sa imong palibot – mga pagsulay sa reyalidad sa imong pagtoo. 
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Si Santiago misumada sa koneksyon tali sa pagtoo ug mga buhat pinaagi sa panig-ingnan sa 

relasyon tali sa lawas ug espiritu sa tawo. Ang Biblia nagtudlo nga kung ang usa ka tawo 

mamatay, ang iyang espiritu mobiya sa iyang lawas. Si Santiago mipahayag nga... 

 

 Kay maingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mao man usab patay 

 ang pagtoo nga bulag sa binuhatan. (Santiago 2:26) 

 

Ang imong mga lihok kinahanglan magpakita sa buhi nga pagtoo nga anaa kanimo tungod 

kay "ang matarung magakinabuhi pinaagi sa pagtoo "(Galacia 3:11) ug... 

 

 ...U g gawas sa pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay ang moduol 

 sa Dios kinahanglan gayud motoo nga siya mao, ug nga siya mao ang magabalus sa 

 mga nagapangita kaniya. (Mga Hebreohanon 11: 6) 

 

Sa diha nga ikaw nag-atubang sa mga sirkumstansya sa kinabuhi nga daw walay tubag - kung 

ikaw wala mahibalo kung unsay buhaton - ang unang butang nga buhaton gayud mao ang 

pagpuli sa kahadlok ug pagtoo. Sama ni Josaphat, kuhaa ang imong mga mata gikan sa prob 

lema ug itumong ang imong pagtagad ngadto sa Dios. Ang kahadlok makaparalisa ug dili 

makapalihok kanimo, apan ang pagtoo makapalig-on kanimo sa pagbuhat sa sunod nga 

lakang... 
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IKADUHANG LAKANG: 

 

TINDOG UG ASDANGA ANG IMONG 

KAUGMAON 
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Kapitulo 5 
 

Nagatindog Diha Sa Sulod 
 

 Ug si Josaphat mitindog diha sa katilingban sa Juda ug Jerusalem, sa balay ni 

 Jehova, atubangan sa bag-ong sawang. (2 Cronicas 20: 5) 

 

Si Josaphat mitindog... 

 

 ... Sa kinatung-an sa nangahadlok nga mga tawo 

 ... Sa dalan sa nagsingabot nga kasundalohan sa kaaway  

 ... Bisan pa sa kamatuoran nga wala gayud siya masayud kon unsay buhaton  

 …Si Josaphat mibarug 

 

Ang pagtindog - morag yano kaayo, dili ba? Yano, apan nagmabdos ug talagsaong kahulo 

gan tungod kay kini dili pisikal nga buhat kondili espirituhanong pagpahayag: 

 

 -Ang Dios nagsulti kang Abraham sa pagtingdog, paglakaw sa gitas-on ug gilapdon 

  sa yuta nga gisaad kaniya, ug angkonon kini (Genesis 13:17). 

 

 -Si Moises gisugo nga "mobangon sayo sa kabuntagon" aron motindog sa atubangan 

  ni Faraon ug mangaliyupo alang sa kagawasan sa Israel (Exodo 8:20). 

 

 -"Si Moises nga akong alagad patay na," ang Dios misulti kang Josue. Busa karon 

  tindog, lakaw latas niining Jordan, ikaw ug kining tanang katawhan, ngadto sa yuta 

  nga akong gihatag kanila "(Josue 1: 2). 

 

 -Si Haring David mitindog gikan sa abo sa kapildihan sa Ziklag aron bawion gikan sa 

   kaaway ang tanang gikawat gikan kaniya (1 Samuel 30). 

 

 -Si Deborah mihagit sa nagduha-duha nga si Barak sa "pagtindog ug pagdala sa   

  binihag" (Mga Maghuhukom 5:12). 

 

 -Si Gideon gisultihan, "Tindog, kay gitugyan na sa Ginoo ang kampo sa Midian sa 

  imong kamot" (Mga Maghuhukom 7:15). 

 

 -Ang batan-ong lalaki nga si Samuel mitindog gikan sa iyang higdaan aron sa pagsulti 

  sa mensahe sa Dios ngadto kang Eli (1 Samuel 3: 8). 

 

 -Si Eliseo mitindog aron mosunod kang Elias ug mag-alagad kaniya. Siya wala gayud 

  magmahay sa iyang desisyon, kay sa katapusan ang kupo sa pagdihog nahimulag sa 

  mga abaga sa iyang agalon ngadto sa iyang kaugalingon ug iyang gituman ang desti- 

 nasyon sa iyang kinabuhi  uban sa Dios. (1 Mga Hari 19:21). 

 

 -Si Nehemias mibangon sa tungang gabii aron sa pagsusi sa nagun-ob nga mga paril 

 sa Jerusalem, unya iyang gihagit ang mga mamumuo sa "pagtindog ug pagtukod!" 

 (Nehemias 2: 18-20). 
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 -Si Esther mibangon gikan sa iyang higdaanan sa kaluho aron sa pagtindog atubangan 

  sa hari ug pagluwas sa usa ka nasud (Ester 8: 4). 

 

 -Si Eleazar mitindog ug miataki sa Filistehanong kaaway uban sa kusog nga ang espa 

  da mitapot sa iyang kamot samtang iyang gihimo ang dakong kadaugan alang sa ka- 

  tawhan sa Dios (2 Samuel 23: 9-10). 

 

 -Si Saul ang kaaway nahimong si Pablo nga apostol sa iyang pagtubag sa sugo,   

  "Tindog ug umadto ka sa ciudad ug sultihan ka’g unsay buhaton "(Mga Buhat 9: 6). 

 

 -Usa ka anghel misulti kang Apostol Pedro, "Tindog!" Tingali si Pedro makaingon,  

  "Nganong kinahanglan kong buhaton kana? Ania ako gigapos tali sa mga gwardiya  

  sa pinakataas nga bahin sa seguridad sa bilanggoan. Dili ako molakaw bisan asa.   

  Hunong sa pag-istorbo sa akong pagtagpilaw! "Mahimong magpabilin siyang matu  

  log diin siya - sa bilanggoan - apan gipili ni Pedro nga motindog. Samtang iyang gibu 

  hat kini, ang mga kadena sa pagkaulipon natangtang gikan sa iyang mga kamot  

  (Mga Buhat 12: 7). 

 

 -"Tindog ug adto sa balay sa magkukulon," ang Dios miingon kang Jeremias. "Didto 

  ikaw makadungog sa akong mga pulong "(Jeremias 18: 2). 

 

 -Sa dihang si Jonas misunod sa sugo sa Dios nga "motindog ug moadto sa Nineveh,” 

  ang pinakadakong kapukawan sa kasaysayan nahitabo. Ang tibook ciudad naghinul 

  sol (Jonas 3: 2). 

 

 -Sa utlanan sa ilang yuta nga gisaad, ang nasud sa Israel gihagit, "Tindog ... mangadto 

  kita batok kanila. Kay nakita namo ang yuta, ug, ania karon, maayo kaayo: Ug kamo 

  wala manglihok? Ayaw pagtapol sa pag-adto, ug pagsulod aron sa pagpanag-iya sa 

  yuta "(Mga Maghuhukom 18: 9). 

 

Kining gamhanang mga lalaki ug mga babaye sa pagtoo wala lamang maghulat sa Dios, ni 

sila nagdali-dali sa agresibong komprontasyon o nagplano ug mga pamaagi sa pagmaniobra 

sa ilang mga kaugalingon gikan sa ilang kapit-os. Hinonoa, sila mibarug uban sa pagtoo aron 

asdangon ang hinatag-sa-Dios nga mga destinasyon. Sa pagbuhat niini, sila nagpadayon sa 

mga milagro, nagbuntog sa mga kasundalohan sa kaaway, ug nagluwas sa tibook nasud. 

 

Kini nga "pagtindog" labaw pa sa pisikal nga buhat. Kini maoy "pagtindog sa sulod" ug pag 

pahayag nga bisan pa sa kamatuoran nga wala ka mahibalo kon unsay buhaton mahitungod sa 

imong problema, ikaw nangandam na pinaagi sa pagtoo nga molihok! Kon ikaw makatuman 

sa imong destinasyon, nan ikaw kinahanglan nga magbaton ug lig-on nga espirituhanong baru 

ganan ug sa literal kuhaon ang kadaugan gikan sa mga kamot sa kaaway. 

 

Ang matag tawo nga mibarug sa pagtoo nakadawat sa balaang pagpadayag kon unsay buha 

ton mahitungod sa iyang mga sirkumstansya. Ang matag plano sa lihok lahi, tungod kay 

walay duha ka mga sitwasyon ang managsama, apan ang matag lalaki o babaye kinsa mitin 

dog ug mipahayag sa ilang pagsalig sa Dios nakadawat ug tubag ug nakatuman sa ilang 

destinasyon. 
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GITAWAG ARON MOTINDOG 

 

Sa tibook niyang pagministeryo sa yuta, si Jesus nagpadayon sa pagtawag sa mga lalaki ug 

mga babaye nga mobarug sa pagtoo bisan pa sa ilang kahimtang... 

 

 -Siya miingon nga "Tindog" ngadto sa tawo sa tubigan sa Bethesda, ug ang iyang   

  bakol nga mga bukton naayo (Juan 5: 8). 

 

 -Si Jesus mikupot sa usa ka bata nga patay ug gisugo siya sa pagtindog (Mateo 9:25). 

 

 -Siya nakatagbo ug prosesyon sa lubong ug giingnan ang namatay nga tawo, "Sultihan 

  ko ikaw, bangon!" Ang pagbangutan nahimong pagsaulog sa kinabuhi! (Lucas 7:14). 

 

 -Sa sugo ni Kristo, si Mateo mitindog gikan sa pagkamaniningil sa buhis aron sa  

  pagtuman sa iyang destinasyon (Mateo 9: 9). 

 

 -Ang mga buta nga lalaki sa kilid sa dalan gisultihan, "Tindog ... Siya nagatawag   

  kaninyo," ug samtang sila nanindog ilang gilabay ang mga sapot sa pagkamakilili 

  mos. Wala na nila kini kinahanglan pa (Marcos 10:49). 

 

Ngadto sa tanan nga nabuta ug nabakol sa negatibo nga mga kahimtang, ngadto sa nanagling 

kod diha sa pagkaulipon sa kilid sa dalan sa kinabuhi, ngadto sa mga mibati nga patay sa 

espirituwal, panghunahuna, ug emosyon - Si Jesus nagmando, "Tindog!" 

 

Kung ikaw wala na mahibalo ug unsay buhaton, ayaw pagpadaug sa dili mosukol nga paghu 

lat. Ayaw pagsulay sa agresibo nga pagmaniobra. Sa yano ikaw mobarug alang sa Dios. 

Tindog sa espirituhanon ug magsugod sa pagbuhat kon unsay imong nahibaloan nga buhaton. 

Kini tingali usa ka pag-ampo. Kini tingali usa ka yanong buhat sa pagtoo. Alang sa matag 

tawo nga nagbasa niini nga mga panid, ang tubag magkalahi tungod kay walay duha ka mga 

kahimtang ang managsama – apan motindog ka ug magsugod sa paglihok pinaagi sa pagtoo! 

 

Kon ikaw motindog sa espirituhanon nga paagi ug mopahayag sa imong pagtoo sa atubangan 

sa kalisdanan, ang kahayag sa Dios mowagtang sa kangitngit: 

 

 Tindog, sidlak; kay ang imong kahayag miabot na! Ug ang himaya ni Jehova misu 

 bang sa ibabaw kanimo. Tungod kay ania karon, ang kangitngit motabon sa yuta, ug 

 ang mabaga nga kangitngit motabon sa mga katawhan; apan si Jehova mosidlak sa 

 ibabaw kanimo, ug ang iyang himaya makita sa ibabaw kanimo. (Isaias 60: 1-2) 

 

Tuguti ang imong espirituhanong pagkatawo nga motindog ug mopahayag sa Pulong sa Dios 

sa atubangan sa mga pwersa sa kaaway nga nakalaray batok kanimo: 

 

 Busa baksan mo ang imong hawak ug tumindog ka, ug sultihi sila sa tanan kong gisu 

 go kanimo. Ayaw kalisang kanila, aron dili ko ikaw lisangon sa ilang atubangan.   

 (Jeremias 1:17) 
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Sa dihang ikaw mobarug sa pagtoo, kini nagdasig sa uban sa pagbuhat sa ingon. Si Josaphat 

mitindog, ang mga Levita misunod sa iyang ehemplo, ug unya ang tibook nga katilingban sa 

Israel mibarug - mga amahan ug mga inahan, mga igsoong lalaki ug babaye, ug gagmay nga 

mga bata. Pinaagi sa yanong buhat sa pagbarug sila mipahayag, "Kami wala kahibalo unsay 

buhaton, apan dili kami molingkod dinhi nga walay buhaton. Busa ania kami, o Dios, naga 

salig kanimo nga molihok alang kanamo. " 

 

Andam ka na ba nga mobarug ug moapil kanila? 

 

 "Tindog ... mangadto   kita batok kanila. Kay nakita namo ang yuta, ug, ania karon, 

 maayo kaayo: Ug kamo wala manglihok? Ayaw pagtapol sa pag-adto, ug  pagsulod 

 aron sa pagpanag-iya sa yuta "(Mga Maghuhukom 18: 9). 
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Kapitulo 6 
 

Usa Ka Dapit Nga Gitawag Ug Didto 
 

 Ug ang Juda nagtigum sa tingub sa ilang kaugalingon, sa pagpangita ug pakitabang 

 kang Jehova; ug bisan gikan sa tanang mga ciudad sa Juda sila ming-abot sa pagpa 

 ngita sa Ginoo. Ug si Josaphat mitindog diha sa katilingban sa Juda ug Jerusalem, sa 

 balay ni Jehova, atubangan sa bag-ong sawang. (2 Cronica 20: 4-5) 

 

Si Josaphat mitindog, apan wala siya nagapili sa bisan unsa lang nga dapit aron himoon ang 

iyang pagbarug. Siya nagbarug sa balay ni Jehova atubangan sa bag-ong sawang tungod kay 

didto misaad ang Dios nga patalinghugan ang tuaw sa iyang katawhan. Si Josaphat mipahi 

numdom sa Dios: 

 

 Ug sila namuyo didto, ug nagtukod kanimo ug usa ka balaan nga puloy-anan didto 

 alang sa imong ngalan, sa pag-ingon: Kong ang kadaut modangat kanato; ang espa 

 da, paghukom, kun kamatay, kun gutom kami managtindog sa atubangan niining 

 balaya (kay ang imong ngalan ania niining balaya), ug magatuaw kanimo sa among 

 kasakitan, ug ikaw magapatalinghug ug magaluwas. “(2 Cronicas 20: 8-9) 

 

Ang gihangyo ni Josaphat gipasukad sa usa ka hangyo nga gihimo ni Haring Solomon sa 

pagpahinungod sa templo sa Israel. Si Solomon naghangyo nga ang Diosnong... 

 

 "... Mga mata mabuka unta niining balaya sa adlaw ug sa gabii,bisan paingon sa 

 dapit diin ikaw namulong  nga ikaw magabutang sa imong ngalan didto; sa pagpa 

 mati sa pag-ampo nga igaampo sa imong alagad paatubang niining dapita.Kong may 

 gutom dinhi sa yuta, kong may kamatay, kong may hulaw ug talumtom, dulon kon 

 ulod; kong ang ilang mga kaaway managlibot kanila diha sa yuta sa ilang mga 

 ciudad, bisan unsang hampak kon bisan unsang sakit ang anaa; nan patalinghugan 

 mo gikan sa langit nga maoy dapit mong puloy-anan, ug pasayloa, ug ihatag sa 

 tagsatagsa ka tawo sumala sa tanan niyang kagawian, kinsang kasingkasing imong 

 hibaloan (kay ikaw, bisan ikaw lamang, ang nahibalo sa mga kasingkasing sa mga 

 anak sa mga tawo), "  (2 Cronicas 6: 20, 28-30) 

 

Kini dili usa lamang ka pag-ampo nga gisullti ni bisan kinsa sa bisan unsang dapit nga naka 

kuha sa pagtagad sa Dios. Ang mga mata ug mga dalunggan sa Ginoo nahimutang diha sa 

templo diin ang iyang ngalan gihimaya sa iyang katawhan. Ang Dios nagsaad nga bisan unsa 

pa nga matang sa dautan ang nagsakit kanila, siya makadungog ug makaluwas niadtong mga 

mihangyo kaniya gikan sa iyang templo. 

 

MATAG MATANG SA KATALAGMAN 

 

Ang mga kategoriya sa kagul-anan nga gihulagway niini nga tudling naglangkob sa tanang 

matang sa kahimtang nga mahimo nimong atubangon: 
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 -"Espada" naghisgot sa direkta nga pag-ataki ni Satanas, wala damha, pagputol, ug 

  pagsamad. 

 

 -"Paghukom" nagtumong sa bakak nga mga akusasyon, pabalikbalik, ug dautan    

  nga mga paghukom nga gipahamtang kanimo pinaagi sa uban ingon man usab nga 

  bayad alang sa makasasala nga panggawi. 

 

 -"Kamatay" nagarepresentar sa nagakadugay, nagakalisud, nagakadaut nga mga   

   kahimtang. 

 

 -"Kagutom" naghisgot sa uga, biniyaang mga panahon sa kinabuhi sa dihang ang 

  Dios daw layo kaayo ug imong gibati nga gibiyaan ka na sa tanan. 

 

Ang espada, paghukom, kamatay, kagutom - bisan unsa ang imong katalagman - ang Dios 

makadungog ug motubag sa pag-ampo kon ikaw mobarug sa hustong dapit. 

 

USA KA DAPIT NGA GITAWAG UG "DIDTO" 
 

Ang rekord sa Biblia napuno sa mga asoy kon giunsa sa Dios paggiya ang mga tawo sa 

espesipiko nga mga dapit alang sa espirituhanon nga katuyoan: 

 

 -Ang Dios nagsulti kang Ezequiel nga motindog ug moadto sa patag ug siya   

  makigsulti kaniya didto (Ezekiel 3:22). 

 

 -Si Jeremias gisultihan sa pag-adto sa balay sa magkukulon ug didto ang Dios   

  mopabati kaniya sa iyang mga pulong (Jeremias 18: 2). 

 

 -Si Elias giingnan nga moadto sa usa ka biyuda sa Zarepat ug didto ang Dios   

  mopaluyo kaniya (1 Mga Hari 17: 9). 

 

 -Si Jacob gisugo sa pag-adto sa Ehipto ug didto ang Dios magpakaon kaniya sa   

  panahon sa kagutmanan (Genesis 45:11). 

 

 -Si Moises giingnan nga moadto sa bukid ug didto modawat sa balaod sa Dios  

  (Exodo 24:12). 

 

 -Didto, sa tabernaculo, nga ang Dios nagsaad nga makigkita sa mga anak sa Israel 

  (Exodo 29:43). 

 

 -Ang Dios nagsulti kang Moises sa pagtindog didto - sa liki sa bato - ug Siya mopada 

  yag sa iyang kaugalingon kaniya (Exodo 33:21; 34: 5). 

 

 -Didto - sa Bukid Sion - nga ang Ginoo nagmando sa mga panalangin sa walay   

  kahangturan (Mga Salmo 133: 3). 

 

 -Si Propeta Oseas miingon nga didto - sa Bethel - ang Dios nakigsulti sa iyang   

  katawhan (Oseas 12: 4). 
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 -Si Jose giingnan nga dad-on si Maria ug si Jesus sa Ehipto ug maghulat didto hang- 

  tud nga ang Dios mohatag kaniya ug dugang nga direksyon (Mateo 2:13). 

 

 -Si Jesus nagsugo sa iyang mga tinun-an nga moadto sa Galilea human sa iyang   

  kamatayon ug didto sila makakita kaniya (Mateo 28:10). 

 

Si Josaphat mihimo sa iyang pag-apelar sa Dios gikan sa aktwal nga pisikal nga lugar. Siya 

mibarug didto - sa wala pa ang templo, sa atubangan sa Ginoo - diin gibutang sa Dios ang 

iyang ngalan. Ang pangutana mao, asa ang atong "didto?" Asa kanang espesyal nga dapit nga 

kinahanglan natong tindogan atubangan sa Ginoo ug himoon nato ang atong pag-apelar uban 

ang pagsalig nga siya modungog ug motubag? 

 

Si Josaphat, nagtindog sa atubangan sa usa ka aktuwal nga templo sa presensya sa Dios aron 

mohimo sa atong pag-apelar, apan ang Bag-ong Tugon nagtudlo nga ikaw mao ang templo sa 

Dios: 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga kamo mao ang templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa 

 Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo? (1 Corinto 3:16) 

 

Ingon nga templo sa Dios, ang imong espirituhanong pagkatawo gipuy-an sa Balaang 

Espiritu: 

 

 Wala ba kamo masayud nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo 

 sa sulod ninyo? Nga inyong nabatonan gikan sa Dios, ug dili na kamo inyo sa inyong  

 kaugalingon? (1 Corinto 6:19) 

 

Sa imong kinasuloran nga pagkatawo ikaw mobarug batok sa kaaway - ang tawo nga espiri 

tuhanon nga gibag-o sa Espiritu Santo pinaagi sa pagkatawo pag-usab nga kasinatian - ang 

kalag ug espiritu nga bahin sa imong tulo ka bahin sa pagkatawo. Hangtud nga imong tugotan 

ang kaaway nga manghadlok ug magpakaulaw kanimo, buhaton niya kini. Si Pablo mipasida 

an, "Ayaw paghatag ug luna sa yawa" tungod kay siya nasayud nga sa matag higayon nga 

maghatag ka ug luna kang Satanas kanunay niya kining kuhaon! 

 

Sa atubangan sa katalagman - kung wala ka mahibalo kung unsay buhaton – ayaw kahadlok 

ug kalisang sa atubangan sa kaaway. Hinonoa, magpakasama sa batang lalaki kansang inahan 

pabalik-balik nga nagsulti kaniya sa paglingkod. Sa katapusan, human sa daghang mga pa- 

ningkamot sa pagpalingkod sa bata, siya milingkod nga nagbagulbol, "Mahimo nga ako mag 

lingkod apan ako nagbarug sa sulod!" 

 

Ikaw mao ang templo sa Dios ug ang iyang presensya nagpuyo diha kanimo (Efeso 2:22). 

Tungod kay ang iyang ngalan atua didto ang imong kalingkawasan gikan sa kaaway gikapa 

saligan: 

 

 Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya: 

 Ipahaluna ko siya sa itaas, tungod kay naila niya ang akong ngalan. (Salmo 91:14) 

 

Dili kinahanglan nga moadto ka sa usa ka pisikal nga dapit aron maangkon ang pagtagad sa 

Dios, kay ikaw mao ang templo sa Dios, nga gipuy-an sa iyang presensya.  
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Tuguti nga ang imong espirituhanong pagkatawo mobarug didto- sa sulod nimo – aron  

moatubang sa imong kaaway. 

 

Sultihi ang Dios sa imong piho nga panginahanglan ug dayon himoa kini nga pahayag: 

 

"Ako mao ang templo sa Dios ug ang imong presensya nagpuyo sa sulod nako tungod sa 

imong ngalan nga gisulat sa akong kasingkasing. Ikaw miingon nga ang imong mga mata 

abli niini nga templo sa adlaw ug sa gabii, ngadto sa dapit diin imong giingon nga imong 

ibutang ang imong ngalan. Ikaw miingon nga sa dihang adunay mga katalagman sa espada, 

paghukom, kamatay, o kagutom, imong dunggon ang pag-ampo nga gihimo niining dapita. 

Ako nagbarug didto sa espirituhanon – diha sa maong dapit - nga maisugon nga nangangkon 

sa imong mga saad nga modungog ug moluwas kanako. Sa Ngalan ni Jesus, Amen! " 
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IKATULONG LAKANG: 

 

USBA ANG IMONG PAGTAGAD 
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Kapitulo 7 
 

Gikan Kanako Ngadto Kanimo 
 

 Ug siya miingon: "Oh Jehova, ang Dios sa among mga amahan, dili ba ikaw mao ang 

 Dios sa langit? Ug dili ba ikaw ang magbubuot sa ibabaw sa tanang mga gingharian 

 sa mga nasud, ug sa imong kamot anaa ang gahum, ug ang kusog, busa mao nga 

 walay makaasdang kanimo?" (2 Cronicas 20: 6) 

 

Sa diha nga si Josaphat mitindog sa dapit nga gisugo sa Dios, walay balaan nga kahayag 

gikan sa langit. Walay mga anghel, walay madungog nga tingog gikan sa Dios, walay labaw 

sa kinaiyahan nga nahitabo - apan si Josaphat maayong pagkapwesto aron makadawat ug 

tubag gikan sa Dios. 

 

Tungod kay wala siya mahibalo unsay buhaton sa iyang problema, si Josaphat mihimo sa 

bugtong butang nga iyang nahibaloan nga buhaton. Siya nagsugod sa pag-ampo: 

 

  "Oh Jehova, ang Dios sa among mga amahan, dili ba ikaw mao ang Dios sa langit? 

 Ug dili ba ikaw ang magbubuot sa ibabaw sa tanang mga gingharian sa mga nasud, 

 ug sa imong kamot anaa ang gahum, ug ang kusog, busa mao nga  walay makaas 

 dang kanimo?" Dili ba ikaw mao ang among Dios, nga nagpapahawa sa mga pumo 

 luyo niini nga  yuta sa atubangan sa imong katawhan nga Israel, ug gihatag kini sa 

 kaliwatan ni Abraham nga imong higala sa walay katapusan? Ug sila namuyo didto, 

 ug nagtukod kanimo ug usa ka balaan nga puloy-anan didto alang sa imong ngalan, 

 sa pag-ingon: Kong ang kadaut modangat kanato; ang espada, paghukom, kun kama 

 tay, kun gutom kami managtindog sa atubangan niining balaya (kay ang imong 

 ngalan ania niining balaya), ug magatuaw kanimo sa among kasakitan, ug ikaw 

 magapatalinghug ug magaluwas. Ug karon, tan-awa, ang mga anak sa Ammon, ug 

 sa Moab, ug sa bukid sa Seir, nga dili nimo ipasulong sa Israel, sa ilang paghigula 

 gikan sa yuta sa Ehipto, apan sila mingtalikod gikan kanila ug wala nila gun-oba; 

 "Ania karon, giunsa nila ang pagbalus kanamo, sa pag-anhi aron sa pagsalikway 

 kanamo, gikan sa imong gipanag-iya nga gihatag kanamo ingon nga panulondon. 

 "Oh Dios namo, dili mo ba sila paghukman? Kay kami walay gahum batok niining 

 dakong panon nga moabot batok kanamo; ni mahibalo kami kong unsay pagabu 

 haton; apan ang among mga mata gitutok namo kanimo."(2 Cronicas 20: 6-12) 

 

Ang pag-ampo ni Josaphat adunay walo ka mga elemento nga kinahanglan iapil sa atong 

kaugalingong pangaliya kon kita mag-atubang ug malisud nga mga kahimtang. Kini mga 

pahayag nga nag-usab sa atong pagtutok gikan sa kaugalingon ngadto sa Dios, "gikan  

kanako ngadto Kanimo": 

 

PAGKAHARIANON: 

 

Si Josaphat mitutok kon kinsa ang Dios, nga nagpahayag sa iyang pagkaharianon ug 

diosnong kinaiya. "Dili ba ikaw ang among Dios?" Kini usa ka pahayag kay sa usa ka 

pangutana... 
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 -Bisan pa sa nagmartsa nga mga tiil sa kaaway nga nagbagting sa halayo... 

  "Dili ba ikaw mao ang among Dios? 

 

 -Bisan pa sa mga hulga sa kaaway... 

  "Dili ba ikaw mao ang among Dios?" 

 

 -Kami wala mahibalo unsay buhaton, apan... 

  "Dili ba ikaw mao ang among Dios?" 

 

Sa diha nga ikaw motawag sa Dios, imong gisangpit ang tanang tiunay nga gahum sa iyang 

ngalan. Ang Dios mao ang... 

 

 -Jehovah-Tsidkenu:  Imong pagkamatarung 

 -Jehovah-M-Kaddesh  Imong pagkabalaan 

 -Jehovah-Shalom  Imong kalinaw 

 -Jehovah-Shammah  Ang Dios nga atua didto 

 -Jehovah-Rophe  Imong mananambal 

 -Jehovah-Jireh   Imong tigtagana 

 -Jehovah-Nissi  Ang bandila sa imong kinabuhi 

 -Jehovah-Rohi   Ang magbalantay nga naghatag sa imong matag  

     panginahanglan 

 

Kining walo ka mga ngalan sa Dios motubag sa matag potensyal nga problema ug pangina 

hanglan sa kinabuhi. Sa diha nga ikaw mopahayag, "Ikaw ang akong Dios," ikaw sa tinuod 

lang nagasugid niini nga mga kaayohan. 

 

PAMUNOAN: 

 

Sunod, gisugid ni Josaphat ang awtoridad sa Dios sa matag kahimtang sa kinabuhi: 

 

  "Oh Jehova, ang Dios sa among mga amahan, dili ba ikaw mao ang Dios sa langit? 

 Ug dili ba ikaw ang magbubuot sa ibabaw sa tanang mga gingharian sa mga nasud, 

 ug sa imong kamot anaa ang gahum, ug ang kusog, busa mao nga  walay makaas 

 dang kanimo?"  

 

Ang uban kanato dali nga makakita sa kamot sa Dios sa maayo nga mga butang sa kinabuhi, 

apan nagatoo ba gayud kita nga siya ang nagkontrolar sa mga negatibo nga mga kahimtang? 

Kita nakakita ba kaniya nga nagmando diha sa gahum ug kusog sa naandan nga mga adlaw  

sa kinabuhi? Nakita ba nato ang kamot sa Dios nga nagtrabaho sa dihang ang tanang butang 

sa palibot daw nangahugno? Makapahayag ba kita sama ni Job, "Bisan siya mopatay kanako, 

apan ako mosalig kaniya?" (Job 13:15). 

 

NATALA: 

 

Ang pag-ampo ni Josaphat nagpunting sa niaging talaan sa pagkamatinud-anon sa Dios: 

 

 "Dili ba ikaw ang among Dios, nga nagpapahawa sa mga lumolupyo niining yutaa sa 

 atubangan sa imong katawhang Israel ...” 

 

39 



Sa diha nga kita nag-atubang sa makapalibog nga mga kahimtang, unsa ka dali nga atong 

kalimtan ang gibuhat sa Dios alang kanato sa kaniadto. Wala ba siya naghatag sa panahon sa 

panginahanglan? Dili ba matinumanon ang Dios sa dihang ikaw walay pagtoo? Wala ba ang 

Dios nagbarug tupad kanimo sa panahon sa kagul-anan ug kalisud sa panalapi? 

 

Sa diha nga ikaw mag-atubang ug mga sitwasyon nga daw walay tubag, itumong ang imong 

pagtagad sa nangagi nga gibuhat sa Dios. Samtang imong gipahayag ang pagkamatinud-anon 

sa Dios kaniadto, kini nagdasig sa pagtoo nga siya molihok sa imong mga kahimtang karon. 

 

RELASYON: 

 

Si Josaphat mihangyo pinasukad sa relasyon sa panaghigalaay uban sa Dios: 

 

 "Dili ba ikaw mao ang among Dios, nga nagpapahawa sa mga pumoluyo niini nga 

 yuta sa atubangan sa imong katawhan nga Israel, ug gihatag kini sa kaliwatan ni 

 Abraham nga imong higala sa walay katapusan?” 

 

Ang usa ka pakigsaad gitukod tali sa Dios ug ni Abraham nga gitunol ngadto sa sunod nga 

mga kaliwatan ug sa iyang kapit-os, si Josaphat mihangyo ug panabang pinasukad niini nga 

relasyon. 

 

Adunay usa ka ang-ang sa kasuod sa Dios nga gipakita sa walay laing paagi gawas nga pina 

agi sa mga kalisud sa kinabuhi. Si Apostol Pablo mituaw, "aron ako makaila kaniya – diha sa 

gahum sa iyang pagkabanhaw ug pakig-ambit sa iyang pag-antus!”Makalingaw nga makasina 

ti sa Dios diha sa gahum sa pagkabanhaw, sa diha nga ang mga pag-ampo matubag, ang mga 

masakiton mamaayo, ug ang imong panalapi gipanalanginan. Apan adunay lain nga dimen- 

syon sa relasyon nga madiskubre lamang diha sa pakig-ambit sa iyang pag-antus sa dihang 

ang mga dili maayo nga mga taho ug mga dagkong panon nagasulong kanimo. Dinhi niini 

nga ikaw makat-on sa paghigugma Dios kon kinsa siya, dili lamang sa iyang gibuhat. 

 

MGA GANTI: 

 

Sunod, gisugid ni Josaphat ang mga saad sa Dios: 

 

 "Ania karon, giunsa nila ang pagbalus kanamo, sa pag-anhi aron sa pagsalikway 

 kanamo, gikan sa imong gipanag-iya nga gihatag kanamo ingon nga panulondon. 

 

Si Josaphat nagpahayag, "Kini mao ang imong yuta, ug kini imong gihatag kanamo ingon 

nga panulundon! Kini mao ang imong saad kanamo! " 

 

Ang Biblia nagpadayag nga ang Dios nagsaad ug tabang panahon sa kasamok. Siya misaad sa 

kaluwasan, kaayohan, ug kalingkawasan. Siya miingon nga ang imong panimalay maluwas 

ug ang imong mga anak malig-on diha sa Ginoo. Sa dihang atubangon nimo ang dili mahimo 

nga mga sitwasyon, hangyo sa Dios pinasikad sa iyang mga saad tungod kay sa diha nga ang 

Dios molihok kini mao kanunay ang tubag sa iyang pakigsaad sa tawo. 
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RESPONSIBILIDAD: 

 

Si Josaphat mipahinumdom sa Dios sa iyang responsibilidad sa pagluwas sa iyang katawhan: 

 

 Kong ang kadaut modangat kanato; ang espada, paghukom, kun kamatay, kun 

 gutom kami managtindog sa atubangan niining balaya (kay ang imong ngalan 

 ania niining balaya), ug magatuaw kanimo sa among kasakitan, ug ikaw magapa 

 talinghug ug magaluwas.  

 

Si Josaphat wala maglimud sa makalaglag nga potensyal sa mga problema sa kinabuhi. Ang 

uban nag-ingon nga ang pag-ila sa suliran negatibo nga pagsugid nga nagwagtang sa pagtoo. 

Sa diha nga ang mga tinun-an ni Kristo naghunahuna nga natulog si Lazaro, bisan pa niana, si 

Jesus mitudlo kanila sa husto. "Si Lazaro patay na," Siya mipahayag. Naghisgot sa negatibo 

nga pagsugid! Apan sa sunod si Jesus miingon, "Apan ako moadto aron banhawon siya!" 

 

Kon ikaw dili moila sa problema, unsaon nimo pag-atubang niini? Sa dihang ang kalingka 

wasan moabot, unsaon sa Dios pagdawat sa himaya kon ikaw nagdumili sa pagdawat nga 

aduna diay problema? Ilha ang problema, apan sa samang higayon ipahayag ang imong 

pagsalig sa saad sa Dios nga motabang. 

 

Si Josaphat naghisgot sa espada, paghukom, kamatay, ug kagutmanan nga nalakip sa matag 

kategoriya sa mga problema sa kinabuhi. Siya naghatag ug tinud-anay nga bili sa mga hagit, 

apan ang iyang pagtutok anaa sa mga saad sa Dios inay sa mga problema. "Sa diha nga kita 

motuaw sa atong kasakitan," siya nagpahayag, "Ikaw modungog ug moluwas!" 

 

Kon nag-atubang ka sa malisud nga mga kahimtang sa kinabuhi, asa ang imong pagtutok? 

Ang imo bang mga panghunahuna kanunayng gigamit sa problema? Kon mao, kinahanglang 

usbon nimo ang imong pagtutok gikan sa problema ngadto sa mga saad sa Dios. 

 

PAGKAMATARUNG: 

 

Si Josaphat naghangyo sa Dios pinasikad sa iyang matarung nga paghukom, "O among 

Dios, dili mo ba sila hukman? 

 

Si Josaphat wala magpataka’g sulti ug magyagayaga sa kaaway. Siya wala magsugod ug 

negatibong kampanya batok sa kaaway o gipatawag ang mga anciano nga maghiusa aron 

ipadungog pag-usab ang ilang makasasalang mga binuhatan. Iyang gitugyan ang iyang 

kaaway sa matarung nga paghukom sa Dios. 

 

PAGSALIG: 

 

Sa katapusan, gipahayag ni Josaphat ang hingpit nga pagsalig sa Dios: 

 

 "Kay kami walay gahum batok niining dakong panon nga moabot batok kanamo; ni 

 mahibalo kami kong unsay pagabuhaton; apan ang among mga mata gitutok namo 

 kanimo.” 
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Walay gihisgotan nga si Josaphat mitawag sa mga militar, bisan tuod siya adunay dakong 

kasundalohan. Inay nga tawgon ang iyang kasundalohan, iyang gipahayag ang iyang hingpit 

nga pagsalig sa Dios. Iyang gigamit ang "ikaw, imo, ug kanimo" sa 18 ka beses sa iyang pag- 

ampo (King James Version), nga nag-usab sa iyang pagtutok gikan sa problema ngadto sa 

solusyon,  gikan sa "kanako nganha kanimo." 

 

Asa nimo gibutang ang imong pagsalig sa panahon sa krisis? Ang imo bang pagsalig anaa sa 

ubang mga tawo? Ikaw ba nagsalig sa imong kaugalingon abilidad sa pagsulbad sa problema? 

Nagasalig ka ba sa imong panalapi, posisyon, ug edukasyon - o ikaw ba, sama ni Josaphat, 

mipahayag sa imong hingpit nga pagsalig sa Dios? 

 

ANG KAAWAY NAGSINGABOT NA! 

 

Ang kaaway ni Josaphat paspas nga miabante, apan kini nga tawo nagbarug diin ang Dios 

nagsugo ug nag-ampo. Ang imong kaaway naga-abante usab ug ang iyang mga pwersa ug 

mga hulga makahahadlok. Ikaw ba motutok sa problema o sa mga saad? Ayaw ipanghimakak 

ang problema, usba lamang ang imong pagtutok gikan sa "akong" - mga problema ug sirkums 

tansya - ngadto sa "Imong" - walay kinutuban nga mga kapanguhaan sa Dios. 

 

Sa imong pagtapos niini nga kapitulo, himoa kini nga pahayag: 

 

"Ang akong kaaway nagsingabot ug wala ko masayud unsay buhaton, apan ikaw ang akong 

Dios ug ikaw napamatud-an nga matinud-anon kaniadto. Ikaw lang ang akong paglaum! Ako 

walay gahum o kusog, apan ang akong mga mata anaa kanimo! " 
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Kapitulo 8 
 

Gikan Karon Hangtud Unya 
 

 "Dili ba ikaw mao ang among Dios, nga nagpapahawa sa mga pumoluyo niini nga 

 yuta sa atubangan sa imong katawhan nga Israel, ug gihatag kini sa kaliwatan ni 

 Abraham nga imong higala sa walay katapusan?" (2 Cronica 20: 7) 

 

Si Josaphat mitindog--diha sa dapit nga gisugo sa Dios--, ug misugod sa pag-ampo. Sa miagi 

nga kapitulo atong gisusi kini nga pag-ampo nga nakapausab sa iyang pagtutok gikan sa prob 

lema ngadto sa mga saad sa dihang siya mipahayag, "Ikaw mao ang among Dios. Ang among 

mga mata anaa kanimo! " 

 

Niini nga kapitulo atong ipadayon ang pag-usisa sa pag-ampo ni Josaphat, sa pagpangita nga 

ang iyang pagtagad wala magpabilin sa iyang karon nga katalagman. Hinonoa, iyang giliso 

ang iyang pagtagad "gikan sa karon ngadto sa unya" - gikan sa karon nga problema sa nanga 

gi ug sa umaabot. 

 

HINUMDUMI ANG KAGAHAPON 

 

Si Moises kanunay nagdasig sa Israel sa paghinumdom sa pagkamatinud-anon sa Dios 

kaniadto ug maayong hinumdoman nato kini nga mga pahimangno: 

 

 Magmatngon ka lamang, ug bantayan mo ang imong kalag sa masingkamuton, kay 

 tingali lamang unya mahikalimot ka sa mga butang nga hingkit-an sa imong mga 

 mata, ug tingali lamang unya mobulag sila sa imong kasingkasing sa tanang mga 

 adlaw sa imong kinabuhi.  (Deuteronomio 4: 9) 

 

 Bantayan ninyo aron dili kamo mahikalimot sa tugon ni Jehova nga inyong Dios, nga 

 iyang gibuhat alang kanimo, ug magbuhat kamo alang kaninyo ug usa ka linilok nga 

 larawan sa bisan unsang butang nga gidili ni Jehova nga imong Dios.  

 (Deuteronomio 4:23) 

 

 Unya pagbantay, tingali unya mahikalimot ka kang Jehova nga nagpagula kaninyo 

 gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. (Deuteronomio 6:12) 

 

 Tingali unya, nga kong ikaw makakaon ug mabusog na, ug makatukod ikaw ug mata 

 hum nga mga balay ug makapuyo niini; sa diha nga ang imong kasingkasing magma 

 pahitas-on, ug ikaw mahikalimot kang Jehova nga imong Dios nga nagkuha kanimo 

 gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. (Deuteronomio 8:12; 14) 

 

 Ug hinumdumi si Jehova nga imong Dios, kay siya mao ang naghatag kanimo ug 

 gahum sa pagbaton ug mga bahandi, aron malig-on niya ang iyang tugon nga 

 gipanumpa niya sa imong mga amahan, ingon niining adlawa. (Deuteronomio 8:18) 

 

Kini nga mga pahimangno nagpamatuod nga adunay tiunay nga kakuyaw sa paghikalimot sa 

nahimo sa Dios alang kanato kaniadto.  
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Kita kinahanglan nga makugihon nga mag-amping aron dili kita malimot nga ang Dios 

nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. Kinahanglan natong ilhon ang relasyon sa 

pakigsaad uban kaniya, sa paghinumdom sa tanan nga iyang gibuhat alang kanato. Ang 

Salmistang si David nagdasig kanato nga: 

 

 Hinumdomi ang iyang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang 

 mga kahibulongan, ug ang mga paghukom sa iyang baba. (Salmo 105: 5) 

 

Ang ubang mga tawo nakaila sa Dios pinaagi sa iyang mga Pulong apan wala gayud maka 

sinati sa iyang buhat diha sa ilang kinabuhi. Kita kinahanglan makaila kaniya pinaagi sa 

iyang mga buhat ug sa iyang mga Pulong. Kon mag-atubang ka sa mga problema, sugdi sa 

pagpamalandong ang iyang mga buhat: 

 

 Akong hinumduman ang kanhing mga adlaw; nagapamalandong ako sa tanan mong 

 mga buhat; naghunahuna ko sa buhat sa imong mga kamot. (Salmo 143: 5) 

 

Kon ikaw nawad-an sa kadasig, hinumdomi ang pagkamatinud-anon sa Dios kanimo: 

 

 Oh Dios ko, ang akong kalag nagasubo sa sulod nako: busa hinumdoman ko ikaw 

 gikan sa yuta sa Jordan, ug gikan sa mga bukid sa Hermon, gikan sa bungtod sa 

 Mizar. (Salmo 42: 6) 

 

 Akong pagasaysayon ang mga buhat ni Jehova; kay akong hinumduman ang imong 

 mga buhat sa kakaraanan. (Salmo 77:11) 

 

Tutok sa kinaiyanhong gahum sa ngalan sa Dios: 

 

 Ang uban nagasalig sa mga carro, ug ang uban sa mga kabayo; apan kami mahinum 

 dom sa ngalan ni Jehova nga among Dios. (Salmo 20: 7) 

 

Dayga ang Dios sa mga panalangin nga nasinati sa nangagi: 

 

 Dayegon mo si Jehova O akong kalag, ug ayaw kalimti ang tanan niyang mga 

 kaayohan. (Salmo 103: 2) 

 

Atubangan sa mga walay paglaum nga mga sirkumstansya, ipahayag ang mga saad sa Dios: 

 

 Kay ako nahimong sama sa panit nga sudlanan sa vino nga anaa sa asohan; apan 

 wala ko hikalimti ang imong kabalaoran. (Salmo 119: 83) 

 

 Dili ko gayud hikalimtan ang imong mga lagda; kay tungod kanila gibanhaw mo 

 ako. (Salmo 119: 93) 

 

Sa dihang si David napildi sa kaaway sa Ziklag - ang iyang asawa ug pamilya gipangbihag, 

ang ciudad gilaglag, ug ang iyang kaugalingon nga mga tawo naghisgot sa pagbato kaniya 

ngadto sa kamatayon - si David nagdasig sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Siya wala 

maghulat sa lain nga mobuhat niini (wala'y usa). Siya mismo ang mibuhat niini. 
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Sa dihang atubangon nimo ang paglaglag sa kaaway, dasiga ang imong kaugalingon diha sa 

Ginoo. Ayaw paghulat sa pastor o higala nga mobuhat niini. Awhaga ang imong kaugalingon 

pinaagi sa paghinumdom sa mga pulong ug mga buhat sa Dios kaniadto. 

 

PAGLAUM ALANG SA UMAABOT 

 

Kon imong isentro ang pagtagad sa gibuhat sa Dios kaniadto, imong gibag-o ang paglaum 

alang sa umaabot: 

 

 Aron sila magabutang sa ilang paglaum diha sa Dios, ug dili malimot sa mga buhat 

 sa Dios, kondili magabantay sa iyang mga sugo. (Salmo 78: 7) 

 

Si Apostol Pablo mipahayag: 

 

 Kay gidahum ko nga ang mga pag-antus niining panahona karon dili takus nga 

 ikatandi sa himaya nga igapadayag nganhi kanato. (Roma 8:18) 

 

Si Pablo nakakat-on sa pag-usab sa iyang pagtutok gikan sa karon ngadto sa umaabot - gikan 

karon ngadto sa unya. Kini mao ang hinungdan nga siya maisugon nga namahayag: 

 

 Tungod niana kami wala magpakaluya, apan bisan ang among tawhanong kinabuhi 

 nagakaanam ug kadunot, ang sa sulod nagakabag-o sa matag adlaw.Kay ang among 

 magaan nga kagul-anan, nga sa makadiyot lamang nagabuhat alang kanamo ug 

 labaw pa gyud nga kahalangdon, sa walay katapusang kabug-aton sa himaya. 

 Samtang kami wala magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang 

 nga dili makita; kay ang mga butang nga makita, mga umalagi lamang; apan ang 

 mga butang nga dili makita walay katapusan (2 Corinto 4: 16-18) 

 

Ayaw pagtutok sa imong kahimtang karon. Ablihi ang imong espirituhanon nga mga mata sa 

pag-ila ug unsa ang gibuhat sa Dios kaniadto ug sa pagtan-aw - pinaagi sa pagtoo - unsa ang 

iyang pagabuhaton sa umaabot. 

 

Ang pagtoo, paglaum, ug gugma gipahayag nga mao ang tulo ka labing dako nga mga hiyas 

sa Kristiyanismo (1 Mga Taga-Corinto 13) ug bisan nakadungog kita’g daghang mensahe 

mahitungod sa pagtoo ug gugma, panagsa ra kita makadungog mahitungod sa paglaum. Ang 

Griyegong pulong alang sa paglaum mao ang elpo nga nagkahulogan "sa pagpaabot uban sa 

makapalipay nga pagsalig ug paglaum.” 

 

Ang Biblia balik-balik nga naghatag ug gibug-aton sa makalolooy nga kondisyon niadtong 

walay paglaum (Job 7: 6; 1 Mga Taga Tesalonica 4:13), kansang paglaum nahanaw (Job 8: 

13), napakyas (Job 11:20), gikuha (Job 19:10), o giputol (Job 8:14). Ang magsusulat sa  

Mga Proverbio nag-ingon nga ang "paglaum nga makulangan makapadaut sa kasingkasing 

"(Proverbio 13:12) ug si Jeremias naghulagway sa mga epekto sa pagkawalay paglaum sa 

kalag: 

 

 Ang akong kusog ug ang akong paglaum nahanaw gikan kang Jehova. Hinumduman 

 mo ang akong kasakitan ug ang akong pagkaalaut, ang panyawan ug ang apdo. Ang 

 akong kalag nagahandom gihapon kanila ug gipaubos sa sulod nako. 

 (Lamentaciones 3: 18-20) 
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Sa dihang gitutokan ni Jeremias ang iyang mga problema siya nahapdusan ug nasubo, apan sa 

diha nga siya mitutok sa kaayo sa Dios kaniadto ug ang paglaum sa unsay buhaton sa Ginoo 

sa umaabot, ang iyang kinaiya nausab. Si Jeremias miingon: 

 

 Nahinumduman ako niini sa akong panumduman, busa ako adunay paglaum. Tungod 

 sa mga mahigugmaong kalolot ni Jehova kita wala mangalaglag, tungod kay ang 

 iyang mga kalooy walay paghubas. (Lamentaciones 3: 21-22) 

 

Ang paglaum mahinungdanon sa espirituhanon nga kalig-on tungod kay kadtong wala na 

molaum (Isaias 38:18) o nagdesisyon nga "walay paglaum" (Jeremias 2:25) mibiya sa 

pagsunod sa Dios: 

 

 Ug sila miingon, "Wala nay paglaum, mao nga kita maglakaw sumala sa atong kau- 

 galingong mga plano, ug buhaton nato ang tagsatagsa nga nahauyon sumala sa 

 katig-a sa iyang kasingkasing nga dautan. "(Jeremias 18:12) 

 

Ang Biblia nagpahayag nga ang dili-angay nga paglaum sa dautan mapakyas (Job 11:20), 

ingon man usab ang tigpakaaron-ingnon (Job 27: 8). Ang mga nagabutang sa ilang paglaum 

sa mga bahandi malimbongan (Job 31:24) ug ang paglaum sa dili matarung nga mga tawo 

mangalaglag (Proverbio 11: 7). Dugang nga gihulagway ni Apostol Pablo ang mga epekto sa 

pagkawalay paglaum ... 

 

 ... Niadtong panahona kamo nahimulag gikan kang  Kristo, nahilayo kamo gikan sa 

 katilingban sa Israel ug mga dumuloong gikan sa mga tugon sa saad, nga kamo mga 

 walay paglaum ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. (Efeso 2:12) 

 

Ang pagpas-an sa atong kawalay paglaum mao ang kamatuoran nga "ang Ginoo mao ang 

paglaum sa iyang katawhan" (Joel 3:16) ug "ang Dios sa paglaum" (Roma 15:13). Si 

Ginoong Jesu-Kristo mao ang tinubdan sa paglaum (1 Timoteo 1: 1). Adunay paglaum sa 

iyang pagkamatarung (Mga Taga-Galacia 5: 5), iyang pagtawag (Efeso 4: 4), iyang himaya 

(Colosas 1:27), iyang Ebanghelyo (Colosas 1:27), iyang kaluwasan (1 Tesalonica 5: 8), iyang 

gracia (2 Tesalonica 2:16), ug sa kinabuhing dayon diin kita gipasaligan. Ang Apostol Pablo 

mipahayag nga ang atong paglaum dili limitado sa panahon, apan nagpadayon ngadto sa 

kahangturan alang sa ... 

 

 Kon niining kinabuhia lamang kita adunay paglaum kang Kristo, nan kita mao ang 

 labing makalolooy sa tanan nga mga tawo. (1 Mga Taga-Corinto 15:19) 

 

Ang matarung makapahulay diha sa paglaum (Mga Buhat 2:26) tungod kay bisan sa kamata 

yon kita adunay paglaum sa kinabuhing dayon alang sa kalag ug espiritu. (Proverbio 14:32). 

Ikaw adunay hingpit nga kasigurohan sa imong espirituhanong paglaum tungod kay kini 

gipasaligan sa Pulong sa Dios (Mga Hebreohanon 6:11). 

 

Si Jeremias nagpahayag, "Bulahan ang tawo nga nagasalig kang Jehova, ug kang kansang 

paglaum anaa kang Jehova "(Jeremias 17: 7).  

 

Si David miingon, " Malipayon siya nga adunay Dios ni Jacob alang sa iyang panabang, 

kang kansang paglaum anaa kang Jehova nga iyang Dios "(Salmo 146: 5).  
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Kita mapanalanginan ug malipayon sa dautan nga mga panahon tungod kay kita adunay 

paglaum sa Dios (Jeremias 17:17) nga nagapahayag nga bisan ang walog sa Acor (kasamok) 

mahimong usa ka pultahan sa paglaum: 

 

 Ug siya pagahatagan ko sa iyang parrasan gikan diha, ug ang walog sa Acor ingon 

 nga usa ka pultahan sa paglaum; ug siya motubag didto, maingon sa mga adlaw sa 

 iyang pagkabatan-on ug maingon sa mga adlaw sa iyang paggikan sa Ehipto.  

 (Oseas 2:15) 

 

Tungod kay ang atong paglaum pagagantihan (Proverbio 10:28) kita gitambagan nga "maga 

laum ug magahulat sa kahilum alang sa kaluwasan ni Jehova "(Lamentaciones 3:26) 

. 

Ang paglaum dili usa ka butang nga imong gitrabahoan o gi-ampo, kini gasa sa Dios pinaagi 

sa gracia: 

 

 Karon ang atong Ginoong Jesu-Kristo, ug atong Dios ug Amahan, nga nahigugma 

 kanato ug naghatag kanato sa walay katapusang paglipay ug maayong paglaum 

 pinaagi sa gracia. (2 Tesalonica 2:16) 

 

Samtang ang paglaum usa ka gasa gikan sa Dios, ikaw adunay responsibilidad sa pagpadayon 

niini. Ang Biblia naggiya kanato nga magbansay sa paglaum ngadto sa Dios (Buhat 24:15), 

maghulat sa paglaum (Mga Taga Galacia 5: 5), magmaya sa paglaum (Roma 5: 2; 12: 12), ug 

magpaabot sa paglaum nga gitagana alang kanato sa Langit (Colosas 1: 5). Kita giingnan nga 

"magpadagaya sa paglaum" (Mga Taga-Roma 15:13), nga nagpasabot nga "adunay igo, taga 

na nga nagaawas, sobra nga walay sukod. Kita gisultihan nga daling molaum (Mga Hebreoha 

non 3: 6), maglantaw nianang bulahan nga paglaum (Tito 2:13), ug maghupot sa paglaum nga 

gibutang sa atong atubangan (Mga Hebreohanon 6:18). 

 

Ayaw wad-a ang paglaum sa dihang moatubang ka sa mga sitwasyon nga daw walay tubag 

tungod kay ang paglaum sa tinuod nagagikan sa mga kalisud sa kinabuhi: 

 

 . . . Apan nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan, sa nahibaloan ta nga ang 

 atong mga kagul-anan nagabunga ug kalig-on, ug ang kalig-on nagabunga sa pagka 

 sinulayan; ug ang pagkasinulyan nagabunga sa paglaum. (Roma 5: 3-4) 

 

Sa usa ka higayon ang nasud sa Israel nawad-a’g paglaum (Ezequiel 37:11) apan sa diha nga 

ang ilang paglaum napasig-uli, ang Dios miingon: 

 

 Ikaw naluya tungod sa gilay-on sa dalan; apan wala ka moingon, "Walay paglaum." 

 Ikaw nakakaplag ug usa nga makapabaskog sa imong kusog; tungod niini ikaw wala 

 magmaluya. (Isaias 57:10) 

 

Ang paglaum magwagtang sa kakapoy ug magdala sa espirituhanong kabag-ohan. Ang pagla 

um usa ka angkla sa imong kalag, sigurado ug makanunayon sa panahon sa kasamok (Mga 

Hebreohanon 6:19). Ang tanan nga imong buhaton kinahanglan nga buhaton uban sa kinaiya 

sa paglaum (1 Mga Taga-Corinto 9:10) tungod kay ang Ginoo nahimuot niadtong naglaum 

(Salmo 147: 11). 
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Ang paglaum gibasi sa pagtoo: 

 

 Kay tungod sa paglaum gipangluwas kita; apan ang paglaum nga makita dili  

 paglaum; kay kinsa ang naglaum niadtong nakita na niya? Apan kon magalaum  

 kita niadtong wala nato makita, nan, magahulat kita niini uban sa pailub.  

 (Roma 8: 24-25) 

 

Ang Patri-arca nga si Abraham tingali ang labing maayong pananglitan sa Biblia sa usa ka 

tawo nga nakakat-on sa gahum sa paglaum. Bisan pa sa iyang edad ug ang apuli nga sabakan 

ni Sara, siya mitoo nga "ang Dios nga naghatag ug kinabuhi sa mga minatay, ug nagatawag 

sa mga butang nga wala pa magalungtad, ingon nga nagalungtad sila. Nga tungod sa pag 

laum mitoo siya batok sa paglaum, aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasud, 

sumala sa ginaingon" (Mga Taga-Roma 4: 17-18). 

 

Ang Salmista nga si David nagsulat mahitungod sa paglaum kay sa uban pang tagsulat sa 

Biblia.Hangyoa ang Dios nga ibalik ang imong paglaum alang sa umaabot samtang imong 

gihimo ang mosunod nga mga pamahayag gikan sa basahon sa Mga Salmo: 

 

 Busa nagamaya ang akong kasingkasing, ug nagakalipay ang akong himaya: Ug ang 

 akong unod usab nagapahulay sa paglaum. (Salmo 16: 9) 

 

 Apan ikaw mao ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan; ikaw ang nagpasalig 

 kanako sa diha pa ako sa mga suso sa akong inahan. (Salmo 22: 9) 

 

 Magmalig-on kamo, ug padasiga ang inyong kasingkasing, kamong tanan nga 

 naglaum kang Jehova. (Salmo 31:24) 

 

 Ania karon, ang mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga nagakahadlok kaniya, sa 

 ibabaw sa mga nagasalig sa iyang mahigugmaong-kalolot; (Salmo 33:18) 

 

 Ibutang sa ibabaw namo ang imong mahigugmaong kalolot, Oh Jehova, sumala sa 

 among paglaum kanimo. (Salmo 33:22) 

  

 Kay kanimo, Oh Jehova, nagalaum ako; ikaw magatubag, Oh Ginoo, Dios ko.  

 (Salmo 38:15) 

 

 Ug karon, Ginoo, unsa ang akong ginapaabot? Ang akong paglaum anaa kanimo. 

 (Salmo 39: 7) 

 

 Ngano nga nagsubo ka, Oh kalag ko? Ug nganong nagubot ka sa sulod nako? Luma- 

 um ka sa Dios; kay magadayeg pa ako kaniya, nga mao ang panabang sa akong 

 nawong, ug ang akong Dios. (Salmo 42:11) 

 

 Kay ikaw ang akong paglaum, Oh Ginoong Jehova; ikaw ang akong pagsalig sukad 

 pa sa akong pagkabatan-on. (Salmo 71: 5) 

 

 Apan ako magapadayon sa paglaum, ug magadugang gayud ang akong pagdayeg 

 kanimo. (Salmo 71:14) 
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 Hinumdumi ang pulong nga gihatag mo sa imong alagad, tungod kay imo akong 

 gipalaum. (Salmo 119: 49) 

 

 Nangandoy ang akong kalag tungod sa imong kaluwasan; apan milaum ako sa 

 imong pulong. (Salmo 119: 81) 

 

 Ikaw mao ang akong dapit nga dalangpanan ug ang akong taming; sa imong pulong 

 nagalaum ako. (Salmo 119: 114) 

 

 Sapnaya ako sumala sa imong pulong, aron ako mabuhi; ug ayaw ako pagpakaulawi 

 sa akong paglaum. (Salmo 119: 116) 

 

 Nagahulat ako kang Jehova, ang akong kalag nagahulat, ug sa iyang pulong milaum 

 ako. (Salmo 130: 5) 

 

 ... Lumaum ka kang Jehova; kay kang Jehova anaa ang mahigugmaong kalolot, ug 

 uban kaniya anaa ang madagayaong pagtubos. (Salmo 130: 7) 

 

Paghimo ug desisyon - karon dayon - nga ikaw "Molaum kang Jehova sukad karon ngadto sa 

umalabot nga panahon ug sa walay katapusan!”(Salmo 131: 3). 

 

GIKAN KANAKO NGANHA KANIMO, GIKAN KARON HANGTUD UNYA 

  

Si Josaphat nagtindog sa dapit nga gisugo sa Dios ug nagbuhat sa bugtong butang nga iyang 

nahibaloan nga buhaton – siya nag-ampo. Iyang gibalhin ang iyang pagtutok gikan sa "kana 

ko nganha kanimo" (ang problema ngadto sa saad), ug gikan sa "karon hangtud unya"(gikan 

karon ngadto sa pagkamatinud-anon sa Dios sa kaniadto ug sa iyang paglaum alang sa 

umaabot): 

 

 "Ang reaksyon ni Josaphat dinhi maoy usa ka gamhanang lihok sa pagkadiosnon; 

 wala siya maglangan sa iyang pagdayeg ug pagpasalamat hangtud nga ang gubat 

 nagpamatuod sa saad sa Dios. Mao kana ang iyang pagsalig sa Ginoo nga siya 

 kontento sa matagnaong kasigurohan nga ang iyang pag-ampo nadungog. "[1] 

 

Sa dihang gitapos ni Josaphat ang iyang pag-apelar sa Dios, usa ka kahilum ang mitabok sa 

naghulat nga kongregasyon. Walay usa nga naglihok. Bisan ang gagmayng mga bata nagpa 

bilin sa kahilum. Sila nagtindog didto nga nagahulat sa atubangan sa Ginoo. Nagsalig. Anaa 

sa kakuyaw. Ang ilang pagsalig ba magantihan? 
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IKAUPAT NGA LAKANG: 
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Kapitulo 9 
 

Ang Punto Sa Kausaban 
 

 Ug ang Espiritu sa Dios miabot kang Jahaziel ang anak nga lalaki ni Zacharias, ang 

 anak nga lalaki ni Benaia, anak nga lalaki ni Jeiel, anak nga lalaki ni Mathanias, ang 

 Levihanon, sa mga anak nga lalaki ni Asaph, sa taliwala sa mga anak ni Heth. Ug 

 siya miingon: "Pamati, kamong tibook Juda ug kamong mga pumoluyo sa Jerusa 

 lem, ug ikaw, Haring Josaphat! Kini mao ang gipamulong ni Jehova kaninyo: Ayaw 

 kamo kahadlok, ni magmaluya tungod niining dakong panon sa katawhan, kay ang 

 gubat dili inyo, kondili iya sa Dios. Ugma umadto kamo batok kanila. Sila sa walay 

 duha-duha motungas sa tungasan ni  Sis, ug makita ninyo sila sa kinatumyan sa sapa 

 sa dili pa ang kamingawan sa Jeruel. Kamo dili kinahanglan nga makig-away niining 

 maong gubat: Magpahimutang kamo sa inyong mga kaugalingon, tumindog kamo sa 

 walay lihok ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehova, uban kaninyo, O Juda ug Jerusa 

 lem! ‘Ayaw kahadlok ni magmaluya; ugma panggula kamo batok kanila, kay si Jeho 

 va magauban kaninyo. “Ug giyukbo ni Josaphat ang iyang ulo uban sa iyang nawong 

 paingon sa yuta; ug ang tibook Juda ug ang mga pumoluyo sa Jerusalem nanghapa 

 sa atubangan ni Jehova, nga nagsimba sa Ginoo.  (2 Cronicas 20: 14-18) 

 

Ang iyang ngalan mao si Jahaziel. Siya makita sa mga panid sa Kasulatan sa makausa - ug 

kadali- apan ang iyang mensahe adunay epekto sa destinasyon sa usa ka nasud. Ang iyang 

mga pulong puno sa potensyal nga kausaban sa kahimtang sa Israel, aron madawat ang iyang 

mensahe kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mosalikway sa kalibutanon nga pangataru 

ngan alang sa balaan nga pinadayag. 

 

Sa matag kahimtang nga imong giatubang diin wala kay tubag adunay moabot nga punto sa 

kausaban, usa ka gutlo sa panahon nga sa kalit lang, agig tubag sa imong mga kalibog ug 

pag-ampo, ang Dios magpadayag sa iyang plano. Lainlain ang mga detalye sumala sa matag 

sitwasyon tungod kay walay duha ka panghitabo nga managsama, apan adunay halos pareho 

nga mga elemento nga makita diha sa balaang pinadayag. Kini namatikdan sa mga pulong ni 

Jahaziel nga nagtimaan sa kausaban sa Israel. 

 

AYAW KAHADLOK: 

 

Sama sa atong natun-an sa Kapitulo 3, ang kalibutanon nga pangatarungan nagmugna ug 

kahadlok. Ang diosnon nga pagpadayag, bisan pa, naghatag kanimo ug gahum sa pag-

atubang sa kaaway nga dili mahadlok. 

 

Daghang mga katuigan kaniadto, sa dihang ang Israel nagbarug sa utlanan sa ilang gisaad nga 

yuta, ang Dios nagpasidaan kanila: 

 

 Nga dili lamang kamo magmalalison kang Jehova, ni mahadlok sa katawhan 

 mahitungod niining yutaa; kay sila mao ang tinapay alang kanato; ang ilang mga 

 salipdanan kuhaon sa ibabaw nila, ug si Jehova uban kanato, ayaw kahadloki sila. 

 (Numeros 14: 9) 
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Ang mga lumulupyo sa Canaan ginganlan ug "tinapay," nga nagpasabot nga ang kasinatian sa 

Israel sa ilang mga kaaway sa pagkatinuod moresulta sa espirituhanong kalig-on. Ang Ginoo 

uban kanimo ug ayaw kahadlok. Kon ikaw nag-atubang sa imong mga sirkumstansya diha sa 

iyang kusog, ang imong mga suliran mahimong ingon"tinapay" alang kanimo ug moresulta sa 

espirituhanong kalig-on. 

 

Ang Israel wala namati sa sugo sa Dios ug naglatagaw sulod sa 40 ka tuig sa kamingawan. 

Pila ka mga katuigan ang milabay si Moises nasubo nga nagpahinumdom kanila: 

 

 Unya miingon ako kaninyo: Dili kamo malisang, dili usab kamo mahadlok kanila. Si 

 Jehova nga inyong Dios maoy magauna kaninyo, siya makig-away alang kaninyo, 

 ingon sa tanang mga butang nga gibuhat niya alang kaninyo didto sa Egipto sa 

 atubangan sa inyong mga mata. (Deuteronomio 1: 29-30) 

 

Ang kalibutanon nga pangatarungan nag-ingon sa "pagsibog" gikan sa mahulgaon nga mga 

kahimtang. Ang pangagpas nagdikta nga kinahanglan ka makat-on nga mopuyo uban sa kaa- 

way tungod kay dili ka kusgan kaayo aron mabuntog siya. Ang Dios nag-ingon nga siya ma- 

kig-away alang kanimo, apan siya lamang mag-una kanimo kung ikaw nagaabante batok sa 

kaaway ug nagaatubang sa matag hagit sa iyang kusog. Ang Dios dili mag-una kanimo kon 

ikaw nagasibog. 

 

Sa wala pa ang iyang kamatayon, si Moises naghatag sa samang pahimangno sa iyang 

sumusunod: 

 

 Ug mitawag si Moises kang Josue, ug miingon kaniya sa atubangan sa tibook Israel: 

 magmakusganon ka ug magmadasigon ka: kay ikaw maoy mosulod niining katawhan 

 sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa ilang mga amahan aron igahatag kanila, ug 

 ikaw magapanunod kanila, ug si Jehova mao ang magauna kanimo, siya magauban 

 kanimo, ikaw dili niya pasagdan ni pagabiyaan ka niya, dili ka mahadlok, dili ka mag 

 maluya."(Deuteronomio 31:7-8) 

 

Nahibalo ba mo kung nganong gusto sa kaaway nga magpabilin mo nga maduhaduhaon nga 

wala mahibalo kung unsa ang buhaton?  Siya nahibalo nga ang Dios adunay langitnong desti- 

nasyon - usa ka espirituhanong panulundon - alang kanimo. Kon ikaw lig-on, kusganon, ug 

nag-abante uban sa Dios nga nagatultol sa dalan, ikaw makatuman niini. 

 

AYAW KALISANG: 

 

Ang sunod nga bahin sa mensahe ni Jahaziel sa Israel mao ang, "Ayaw kalisang." Ang 

kalisang nagpasabot sa "kakurat, kakulba, kabalaka, ug kakuyaw." 

 

- "Pagbantay," nagtambag ang tingog sa kakurat. 

- "Adunay sayop niini," nagsugyot sa tingog sa kakulba. 

- "Kini dili mahimo," nagpasidaan ang kabalaka. 

- "Dili ka maayo sa komprontasyon," maoy hinungdan sa kakuyaw. 
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Sa diha nga ikaw natanggong sa bisan asa niini nga mga liyok dili ka makaabante sa pagtoo 

aron sa pagbuntog sa imong problema. 

 

ILHA NGA ANG GUBAT IYA SA DIOS: 

 

Ikaw mahadlok ug malisang sa dihang ikaw nag-atubang sa mga gubat sa kinabuhi nga si- 

nangkapan sa imong limitado nga tawhanong kahinguhaan. Hinumdomi kanunay nga ang 

gubat dili inyo, kondili iya sa Dios. Ang ministeryo dili inyo - kini iya sa Ginoo. Ang proble 

ma dili imo - kini maoy problema sa Dios. Ang Simbahan dili sa pastor tungod kay si Jesus 

miingon, "Ako magtukod sa akong iglesia." 

 

LIHOK DIHA SA PANAHON SA DIOS: 

 

"Ugma umadto kamo batok kanila," nagsugo si Jahaziel. Kung wala ka mahibalo kung unsay 

buhaton, ayaw pagbuhat sa bisan unsa hangtud nga ikaw mahibalo unsay buhaton ug unya 

molihok sa panahon sa Dios. 

 

 -Si Noe nagsira sa pultahan sa arca sa piho nga panahon nga gisugo sa Dios. 

 -Ang anghel sa kamatayon milabay sa Ehipto sa gitakdang panahon. 

 -Si Esther naghulat hangtud sa hingpit nga panahon sa Dios nga moatubang sa Hari 

  uban sa iyang hangyo, ug iyang giluwas ang nasud. 

 -Si Jesus natawo sa "kahingpitan sa panahon" ug nabanhaw gikan sa mga patay sa 

  ikatulo ka adlaw, ang eksaktong panahon nga gitagna. 

 

Ang unodnong pangatarungan kanunay nga nagdiktar sa pagdali: "Mas maayo nga mobuhat 

ka na karon – ugma ulahi na!” Apan, ang Pulong sa Dios nagpakita nga ang mga espirituha 

nong kadaugan moabot sa mga nakakat-on sa paghulat: 

 

 Maghulat ka kang Jehova; magmaisugon, ug siya magapalig-on sa imong kasing 

 kasing; oo, maghulat ka kang Jehova! (Salmo 27:14) 

 

 Apan kadtong naghulat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad pina 

 agi sa mga pako nga sama sa mga agila, sila manalagan ug dili makapuyan, sila 

 manlakaw ug dili mangaluya. (Isaias 40:31) 

 

 ... Unya ikaw makaila nga ako mao si Jehova; kay sila dili maulawan nga naghulat 

 kanako. (Isaias 49:23) 

 

 Nagahulat ako kang Jehova, ang akong kalag nagahulat, ug sa iyang pulong milaum 

 ako. (Salmo 130: 5) 

 

IPAHIMUTANG ANG IMONG KAUGALINGON ALANG SA KADAUGAN: 

 

"Dili ka kinahanglan nga makig-away," sugo si Jahaziel. "Ipahimutang ang inyong kaugali 

ngon, pagbarug, ug tan-awa ang kaluwasan sa Ginoo.” 

 

Si Charles Spurgeon nakamatikod: 
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 "Ang pagkawalay paglaum nagtintal kanato sa pag-undang. Ang katalawan nagta 

 wag kanato sa pagsibog. Ang pagdahum nag-ingon “gawas” asdang ngadto sa 

 teritoryo sa kaaway ug ipakigbisog ang imong mga katungod ug magdahum sa 

 milagro. Ang madalidalion miingon ayaw lang pagtindog didto ... maghimo ka ug 

 paagi.  Apan ang pagtoo dili mamati sa pagdahum, ni sa pagkawalay paglaum, ni  

 sa pagkatalawan, ni sa pagkamadalidalion, apan kini nakadungog sa giingon sa 

 Dios, “Hunong”, bantayi ang posisyon sa usa ka tawong matul-id nga andam 

 moaksyon, nagapaabot sa dugang nga mga mando, malipayon ug mapailubon nga 

 nagpaabot sa direksyon ..."[1] 

 

Ang mga Disipulo ni Kristo nangisda usa ka gabii ug walay nakuha. Sa sugo ni Jesus, hinoon, 

ilang gisalikway ang kalibutanon nga pangatarungan ug giitsa ang ilang mga pukot ngadto sa 

tubig sa usa pa ka higayon. Sila mitubag sa pagtoo ug gibira ang kuha nga pangtibook- kina 

buhi! Kinsay nasayud kung unsay kadagaya ang anaa sa ilalum sa walay sulod nga sakayan 

sa imong kaugalingong kapakyasan? 

 

PAGSALIKWAY SA RASON 

 

Ang punto sa kausaban sa matag suliran sa kinabuhi moabot sa dihang ang tawhanong panga 

tarungan isalikway ug ang langitnong pinadayag sagupon; 

 

 -Si Noe misalikway sa rason, naghimo ug arca sa uga nga yuta, ug ang iyang pamilya 

  naluwas. 

 

 -Si Moises misalikway sa rason ug gipangulohan ang mga Israelita tabok sa Pulang 

  Dagat. 

 

 -Si Josue misalikway sa rason ug gisakop ang Jerico uban ang mga singgit ug kusog 

  nga mga tingog sa trumpeta. 

 

 -Ang kabus nga biyuda misalikway sa hinakog nga pangatarungan, nagluto ug keyk 

  alang sa propeta gikan sa katapusan niyang harina ug lana, ug ang iyang suplay sa 

  mga pagkaon gipuno kanunay alang sa gidugayon sa kagutmanan. 

 

 -Sa pulong sa propeta, ang usa ka biyuda nga napuno sa utang nanghulam ug mga  

  sudlanan gikan sa iyang mga silingan ug nagsugod sa pagbubo gikan sa usa ka   

  sudlanan nga lana. Ang lana padayon nga midagayday hangtud nga ang matag   

  sudlanan napuno niya, unya gibaligya niya ang lana ug gibayran ang iyang utang. 

 

 -Ang proyekto nga giandam ni Elias sa usa ka sakripisyo, gibasa kini sa tubig, ug   

  dayon gitawag ang kalayo sa Dios nga mahulog. Batok sa tanang pangatarungan sa 

  tawo, ang kalayo naglamoy sa sakripisyo ug sa tubig. 

 

 -Ang propetang si Ezequiel misalikway sa tawhanong pangatarungan ug sa sugo sa 

  Dios, nagparada sa kadalanan uban sa iyang mahugaw nga saput nga pang-ilalum sa 

  usa ka sungkod! 

 

 -Usa ka bata nga lalaki misalikway sa rason, mitanyag sa iyang paniudto kang Jesus, 

  ug usa ka panon sa katawhan ang gipakaon. 
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 -Ang apostol nga si Pedro misalikway sa rason sa dihang iyang nadungog si Jesus nga 

  nag-ingon, "Umari ka." Diha sa kalig-on nianang usa ka pulong siya mikawas sa   

  sakayan ug milakaw ibabaw sa tubig. 

 

Ikaw kinahanglan makat-on sa pagsalikway sa tingog sa tawhanong pangatarungan sa diha 

nga ikaw nag-atubang sa mga sitwasyon nga daw walay tubag. Ayaw paminaw sa edukasyon, 

tradisyon, relihiyon o kasinatian. Paminaw sa Dios. Ang usa ka pulong gikan sa Dios mas 

gamhanan sa imong kahimtang kay sa tibook nga pakigpulong nga nagagikan sa pangataru 

ngan sa tawo. 

 

Ang plano sa Dios alang kang Josaphat nagbiaybiay sa pangatarungan sa tawo. Imbis nga 

tawgon ang Israel aron mangarmas, tudloan sila kon unsaon sa pagbantay ang mga han-ay, 

bansayon sila sa pagsunod sa mga mando ug makig-away nga maisugon, si Josaphat nagsulti 

sa Israel sa duha ka mga butang: "Tumoo kang Jehova. Tumoo ka sa iyang mga propeta." 
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Kapitulo 10 
 

Unom Ka Mga Ang-ang Sa Pinadayag 
 

Diha sa nalibog ug wala magiyahi nga kalibutan, ang Dios nagsaad sa iyang katawhan sa 

pinadayag nga kahibalo: 

 

 Ang imong mga igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga mag-

 ingon, "Mao kini ang dalan, lumakaw kamo diha niana, sa inyong pagliko sa kamot 

 nga too ug sa inyong pagliko sa wala.” (Isaias 30:21) 

 

Adunay unom ka mga ang-ang nga ipalambo aron kita molamppos sa atong pagsalikway  

sa tawhanong pangatarungan ug pagdawat sa langitnong pinadayag. Kini makita sa istorya  

ni Josaphat ug daghan pang ubang mga panig-ingnan sa Kasulatan. Ang unom ka ang-ang  

sa pagpadayag mao ang: Pagkahasol, Pagpadayag, Pagdumili, Pagbiya, Pagmatuod, ug 

Paghimaya. 

 

UNANG ANG-ANG: PAGKAHASOL 

 

Si Josaphat nahadlok sa dihang iyang nadawat ang taho sa alyansa sa kaaway nga nagsinga 

bot batok kaniya. Ang kakuyaw, kalisang, ug kabalaka mitumaw gikan sa mga sitwasyon diin 

walay makita nga tubag kasagaran makapahasol. Mao nga gitawag nato kini nga ang-ang sa 

"pagkahasol." 

 

Ang wala mahibaloi ni Josaphat niadtong panahona - ug ang kasagaran nga wala nato masab 

ti – mao nga ang "pagkahasol" mao ang unang ang-ang sa pinadayag. Tingali makapangutana 

ka sa imong kaugalingong makapalibog nga mga kahimtang ug nahasol kon ngano nga pipila 

ka mga butang ang nahitabo sa imong kinabuhi. Ang pagkahasol maoy kalit nga kadasig nga 

nagseguro sa imong pagtagad ug nag-andam kanimo sa pagdawat sa plano sa Dios. Ang pag 

kahasol sa pagkatinuod ang unang ang-ang sa pinadayag. 

 

IKADUHANG ANG-ANG: PAGPADAYAG 

 

Ang pagkahasol naglansad kanimo ngadto sa sunod nga ang-ang sa pinadayag: 

 

 Ug si Josaphat nahadlok, ug nagpahamutang sa iyang kaugalingon sa pagpangita 

 kang Jehova; ug iyang gimantala ang usa ka pagpuasa sa tibook Juda. Ug ang Juda 

 nagtigum sa tingub sa ilang kaugalingon, sa pagpangita ug pakitabang kang Jeho 

 va; ug bisan gikan sa tanang mga ciudad sa Juda sila ming-abot sa pagpangita sa 

 Ginoo. "Oh Dios namo, dili mo ba sila paghukman? Kay kami walay gahum batok 

 niining dakong panon nga moabot batok kanamo; ni mahibalo kami kong unsay 

 pagabuhaton; apan ang among mga mata gitutuk namo kanimo. Ug ang tibook  

 Juda mingtindog sa atubangan ni Jehovva, lakip ang ilang kabataan, ang ilang  

 mga asawa, ug ang ilang mga anak nagtindog sa atubangan sa Ginoo. 

  (2 Cronicas 20: 3-4, 12-13) 
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Ang nahasol nga espiritu naghimo kang Josaphat nga itutok ang iyang pagtagad sa Dios ug 

giandam siya sa pagdawat sa balaang estratihiya alang sa iyang kahimtang. Ang pinadayag 

miabot pinaagi sa usa ka tawo nga ginganlan’g Jahaziel nga nagsulti sa matagnaong pulong 

gikan sa Dios: 

 

 Ug siya miingon: "Pamati, kamong tibook Juda ug kamong mga pumoluyo sa Jerusa 

 lem, ug ikaw, Haring Josaphat! Kini mao ang gipamulong ni Jehova kaninyo: Ayaw 

 kamo kahadlok, ni magmaluya tungod niining dakong panon sa katawhan, kay ang 

 gubat dili inyo, kondili iya sa Dios. Ugma umadto kamo batok kanila. Sila sa walay 

 duha-duha motungas sa tungasan ni  Sis, ug makita ninyo sila sa kinatumyan sa sapa 

 sa dili pa ang kamingawan sa Jeruel. 'Kamo dili kinahanglan nga makig-away nii- 

 ning maong gubat: Magpahimutang kamo sa inyong mga kaugalingon, tumindog 

 kamo sa walay lihok ug tan-awa ang kaluwasan ni Jehova, uban kaninyo, O Juda  

 ug Jerusalem! Ayaw kahadlok ni magmaluya. (2 Cronicas 20: 15-17) 

 

Imbis nga magkiyugpos sa imong mga kamot sa pagkawalay paglaum ug mag-awit sa pangti 

book-kalibutang panultihan sa nalibog - "Wala ko masayud unsay buhaton" - tuguti ang kaha 

sol nga moabli sa imong hunahuna ug espiritu ngadto sa Diosnong pinadayag. Sama ni Josa 

phat, miduol sa atubang sa Dios diha sa pag-ampo, midawat sa iyong mga kapakyasan, ug 

naghulat diha sa iyang presensya hangtud nga Siya motubag: 

 

 Tawgon mo ako, ug ako motubag kanimo, ug magapakita kanimo sa dagko ug 

 gamhanang mga butang nga wala nimo hingbaloi. "(Jeremias 33: 3) 

 

Ayaw paghunong hangtud ikaw makadawat sa imong pinadayag. Ikaw mahibalo kung kini 

moabot tungod kay ikaw dili na malibog ug mahingawa. Ikaw mobalhin gikan sa usa ka 

posisyon nga wala masayud ngadto sa eksaktong nasayud ug unsay buhaton ug unsaon sa 

pagbuhat niini. 

 

IKATULONG ANG-ANG: PAGDUMILI 

 

Kini katingad-an, apan kasagaran sa dihang ipadayag sa Dios ang iyang pamaagi kita magsu 

god sa paghunahuna sa tanang makatarunganong mga katarungan ngano nga ang iyang plano 

dili mahimo. Kini tungod kay ang paagi sa Dios kanunay nga supak sa tawhanong pangataru 

ngan. 

 

Sa kaso ni Josaphat ang pangatarungan sa tawo moingon, "Dugangi ang imong mga hinagi 

ban. Bansaya ang mga manggugubat. Himoa ang plano sa gubat. "Apan ang Dios miingon, 

“Ipahimutang ang imong kaugalingon, pabilin pagtindog, ayaw kahadlok, ugma umadto 

kamo batok kanila. 

 

Ang ubang mga tawo nagpalabay ug daghang mga katuigan sa pagdumili nga ang-ang nga 

nagpadayon sa pagsulti sa mga hinungdan nganong dili nila madawat ang pinadayag sa Dios. 

Ang Dios miila sa pagdumili sa pagdawat sa pinadayag nga supak sa tawhanong pangataru 

ngan. Mao kini ang hinungdan nga gipasidan-an niya si Josaphat: " Ayaw kamo kahadlok, ni 

magmaluya tungod niining dakong panon sa katawhan, kay ang gubat dili inyo, kondili iya sa 

Dios. Ugma umadto kamo batok kanila kay ang Dios magauban kanimo" 
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Ang Dios nagsugo kang Josaphat: "Ugma ... dayon ... ayaw pagduhaduha ... buhata ang 

akong plano!" 

 

Sa dihang imong madawat ang imong tubag gikan sa Dios, ayaw pagpanuko... 

 

 ... Bisan kon ang imong tubag supak sa pangatarungan sa tawo. 

 ... Bisan kon ikaw nabug-atan sa mga pagka-imposible niini. 

 ... Bisan pa sa kamatuoran nga ang imong mga higala ug mga paryente maghunahuna 

     nga ikaw nabuang na... 

 ... Tuguti ang Dios nga mopalihok kanimo ngadto sa sunod nga ang-ang sa pinadayag 

     nga mao ang... 

 

IKAUPAT NGA ANG-ANG: PAGBIYA 

 

Ang pagbiya wala magpasabot nga ikaw mohunong! Ang pagbiya, nga gigamit nato niini nga 

modelo, nagpasabot nga imong biyaan ang imong kabubut-on ug itugyan ngadto sa plano sa 

Dios. Ikaw mowakli sa imong kaugalingong pangatarungan alang sa diosnong pinadayag. 

Ikaw mosalikway sa imong kaugalingong tinguha aron sa pagdawat sa direksyon sa Dios. 

 

Kini mao ang tubag ni Josaphat sa pinadayag sa Dios, bisan pa sa kamatuoran nga ang matag 

naong mensahe ni Jahaziel talagsaon. Ang mga tawo kinahanglang mopahiluna sa ilang kau- 

galingon ug tugotan ang Dios nga makig-away kanila samtang sila paingon sa teritoryo sa 

kaaway nga nagaawit sa iyang mga pagdayeg. Usa ka binuang nga estratihiya, wala ka ba 

naghunahuna – pagpadala’g una sa mga mang-aawit ngadto sa gubat? 

 

Ang tubag sa Dios sa imong problema daw makita nga talagsaon, apan kon ikaw magpahilu 

na sa imong kaugalingon ingon sa iyang gisugo, abante pinaagi sa pagtoo, ug magsugod sa 

pagdayeg kaniya, ang Dios makig-away alang kanimo! Si Josaphat mibangon sayo sa kabun 

tagon aron ipatuman ang plano sa Dios: 

 

 Ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag, ug ming-adto sa kamingawan sa 

 Tekoa; ug sa nangadto sila si Josaphat mitindog ug miingon, pamatia ako oh Juda,  

  ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem: "Tumoo kamo kang Jehova nga inyong 

 Dios, aron kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-

 uswag. " (2 Cronicas 20:20) 

 

Si Josaphat midasig sa mga tawo sa pagnunot sa ilang kabubut-on ngadto sa plano sa Dios. 

siya miingon kanila, tumoo kamo kang Jehova aron kamo mamalig-on. Toohi ang iyang mga 

manalagna, ug kamo manag-uswag.    

 

IKALIMANG ANG-ANG: PAGMATUOD 

 

Ang Dios nagpamatuod sa iyang plano pinaagi sa gamhanang kadaugan nga gihimo batok sa 

kaaway: 

 

 Ug sa nakatambag na siya sa katawhan, iyang gitudlo sila nga magaawit kang 

  Jehova, ug magadayeg sa katahum sa pagkabalaan, samtang sila nag-una sa kasun 

 dalohan ug nag-ingon: "Maghatag kamo ug mga pasalamat kang Jehova, kay ang 

 iyang mahigugmaong kalolot nagapadayon sa walay katapusan." 
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 Ug sa diha nga nagsugod na sila sa pag-awit ug sa pagdayeg, si Jehova nagpahamu 

 tang ug mga magbabanhig batok sa mga anak sa Ammon, ug sa Moab, ug sa bukid 

 sa Seir, nga ming-abot batok sa Juda, ug sila gihampak.  (2 Cronicas 20: 21-22) 

 

Ang kadaugan naggikan sa Dios pinaagi sa kasundalohan sa mga mag-aawit! Ang nagkahi-

usa nga kongregasyon, nga nagdayeg sa Dios diha sa katahum sa pagkabalaan. Ang katawhan 

nga maayo ang pagkabutang sumala sa pinadayag sa Dios. Sa dihang imong itugyan ang 

imong tawhanong kabubut-on ug kalibutanon nga pangatarungan ngadto sa plano sa Dios  

kini sa dili madugay ikaw usab, makadawat sa pagmatuod, ug kung ikaw moasdang pinasikad 

niini nga kahibalo mabuntog ang kaaway! 

 

IKAUNOM NGA ANG-ANG: PAGHIMAYA 

 

Ang pagsunod sa plano sa Dios wala magpasabot nga ikaw walay mga problema ug mga 

hagit. Si Josaphat kinahanglan nga modasig, mo-organisar, ug mopahiluna sa mga tawo nga 

adunay estratihiya sumala sa pinadayag nga iyang nadawat. Ang plano sa Dios kanunay nga 

labaw pa kay sa bisan unsa nga temporaryo nga kalisud nga nahiapil, hinoon, - sa katapusan - 

ang pinadayag nga kahibalo maoy resulta sa pagbayaw sa Dios: 

 

 Unya sila namauli, ang tagsatagsa ka tawo sa Juda ug sa Jerusalem, ug si Josaphat 

 sa ilang unahan, sa pag-adto pag-usab sa Jerusalem uban sa kalipay, kay ang Ginoo 

 naghimo kanila nga malipayon ibabaw sa ilang mga kaaway. Ug sila nangabot sa 

 Jerusalem uban ang mga kinuldasan nga tulonggon ug mga alpa ug mga trumpeta 

 ngadto sa balay ni Jehova.  (2 Cronicas 20: 27-28) 

 

PABALIK-BALIK NGA SUMBANAN 

 

Importante nga masabtan kining unom ka ang-ang sa pinadayag tungod kay ang Dios kanu 

nay nagsunod niini nga sumbanan sa paghatag ug balaang pinadayag. Kining sama nga sum- 

banan gipadayag sa mosunod nga mga pananglitan sa Biblia: 

 

Moises: Exodo Mga kapitulo 1-15 

 Pagkahasol:  Nakasinati sa pagkahasol didto sa Egipto nakapatay sa usa ka  

   Ehiptohanon 

 Pagpadayag:  Miabot pinaagi sa usa ka tingog gikan sa nagdilaab nga sampinit 

 Pagdumili:  Si Moises nagpahayag ug mga pagsupak 

 Pagbiya:  Si Moises mihukom nga moadto 

 Pagmatuod:  Mga milagro sa atubangan ni Faraon ug kalingkawasan sa Israel gikan 

   sa Ehipto nagmatuod sa iyang buluhaton 

 Paghimaya:  Kalipay ug pagdayeg sa Dios human sa pagtabok sa Pulang Dagat 

 

Gideon: Mga Maghuhukom Kapitulo 6 
 Pagkahasol:  Samtang naggiok sa trigo, gibubo ni Gideon ang kahasol (bersikulo 13) 

 Pagpadayag:  Gikan sa usa ka anghel (mga bersikulo 12 ug 14) 

 Pagdumili:  "Ang akong pamilya kabus, ako ang labing gamay" (bersikulo 15) 

 Pagbiya:  Gideon minunot ngadto sa plano sa Dios (bersikulo 17) 

 Pagmatuod:  "Ipakita kanako ang usa ka ilhanan" (mga bersikulo 17 ngadto sa 23) 

 Paghimaya:  Nagtukod ug altar ug nagdayeg sa Dios (bersikulo 24) 
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Si Maria, Inahan ni Jesus: Lucas Kapitulo 1 
 Pagkahasol:  Siya wala mahimutang (mga bersikulo 30-31) 

 Pagpadayag: Ang usa ka manolonda nagdala ug pinadayag gikan sa Dios (mga  

   bersikulo 30-31) 

 Pagdumili:  Siya nangutana ug nagduha-duha (bersikulo 34) 

 Pagbiya:  Siya mibiya sa iyang kaugalingon ngadto sa plano sa Dios (bersikulo 

   38) 

 Pagmatuod:  Ang plano gipamatud-an ni Elizabeth (bersikulo 45) 

 Paghimaya:  Gidayeg ni Maria ang Dios (bersikulo 46) 

 

ANG DIOS ADUNAY PLANO! 

 

Sa dihang nag-atubang ka sa imposible nga mga sitwasyon nga wala ka'y tubag, ang Pulong 

sa Dios kanimo mao ang: 

 

 . Ako nasayud sa mga hunahuna ug mga plano nga anaa kanako alang kanimo, nag-

 ingon si Jehova, mga hunahuna ug mga plano alang sa kaayohan ug kalinaw, ug dili 

 alang sa dautan, sa paghatag kanimo ug paglaum sa imong katapusang sangputanan. 

 (Jeremias 29:11 TAB) 

 

Aron makab-ot ang "katapusang sangputanan," kanunay nimo nga sundon ang sumbanan nga 

gihisgutan niini nga kapitulo. Hinumdomi kini nga mga ang-ang sa pinadayag, tungod kay 

ikaw moagi niini sa makadaghan sa imong espirituhanong panaw: 

 

 -Pagkahasol 

 -Pagpadayag 

 -Pagdumili 

 -Pagbiya 

 -Pagmatuod 

 -Paghimaya 
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IKALIMANG LAKANG: 

 

TUBAG DIHA SA 

PAGKAMASINUGTANON 
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Kapitulo 11 
 

Unsaon Sa Pagkalig-on Diha Sa Dios 
 

 Unya ang mga Levihanon sa mga anak sa mga Coathnon ug ang mga anak sa mga 

 Corehanon nagtindog sila sa pagdayeg kang Jehova ang Dios sa Israel uban sa 

 hataas uyamut nga tingog. Ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag, ug ming-

 adto sa kamingawan sa Tekoa; ug sa nangadto sila si Josaphat mitindog ug miingon, 

 pamatia ako oh Juda, ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem: Tumoo kamo kang 

 Jehova nga inyong Dios, aron kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga manalagna, 

 ug kamo manag-uswag. “Ug sa nakatambag na siya sa katawhan, iyang gitudlo sila 

 nga magaawit kang Jehova, ug magadayeg sa katahum sa pagkabalaan, samtang sila 

 nag-una sa kasundalohan ug nag-ingon: "Maghatag kamo ug mga pasalamat kang 

 Jehova, kay ang iyang mahigugmaong kalolot nagapadayon sa walay katapusan." 

  (2 Cronicas 20: 19-21) 

 

Ang tawo nga wala mahibalo kung unsay buhaton nakakat-on unsay buhaton ug siya "miba 

ngon sayo sa kabuntagon "sa pagbuhat niini. Ang mga instruksyon ni Josaphat sa iyang 

katawhan naglangkob sa sunod nga yawi sa pagsulbad sa atong kaugalingong mga problema 

sa kinabuhi: "Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug kamo mamalig-on, toohi ang 

iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag. " 

 

Kini nga kapitulo nagtutok sa unang bahin niini nga sugo, "Tumoo kamo kang Jehova nga 

inyong Dios, ug kamo mamalig-on.” Ang Kapitulo 12 nagsusi sa ikaduhang bahin,”Toohi 

ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag. " 

 

UNSAON PAGTOO ARON MAMALIG-ON 

 

"Kung kamo motoo sa Dios, kamo mamalig-on," mipahayag si Josaphat. Ang propeta nga si 

Isaias sa wala madugay mipahayag sa panagsulti niining mga pulonga, "Kung dili ka motoo, 

dili ka gayud mamalig-on "(Isaias 7: 9). Kon ikaw natukod diha sa Dios, ang mga negatibong 

kahimtang dili na magpabakol kanimo. Tingali wala ka mahibalo unsay buhaton, apan ikaw 

nahibalo nga ang Dios adunay tubag. Ang kalibog gipulihan sa pagsalig. Ang kahadlok nabun 

tog sa pagtoo. 

 

Apan unsaon nimo pagtoo aron mamalig-on sa pagtoo? Ania ang pipila ka mga giya sa 

kasulatan: 

 

ISALIKWAY ANG PAGDUHA-DUHA: 

 

Kon imong dawaton ang pagtoo, nan kinahanglan nimong isalikway ang kawalay pagtoo ug 

pagduha-duha sama sa hampak tungod kay kini maoy resulta gikan sa gipagahi nga kasing- 

kasing: 

 

 Sa wala madugay mipakita Siya sa napulo’g usa samtang nanglingkod sila sa 

 lamesa; ug iyang gibadlong ang ilang kawalay pagtoo ug katig-a sa kasingkasing, 

 tungod kay wala sila motoo niadtong nakakita kaniya human siya nabanhaw. 

 (Marcos 16:14) 
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Ang dili matinuohon nga kasingkasing dili makadawat sa mensahe sa Dios: 

 

 Apan ang iyang pulong wala magpuyo diha kaninyo, kay sa iyang gisugo wala kamo 

 motoo. (Juan 5:38) 

 

Ang pagkawalay pagtoo nagbabag kanimo sa pagdawat sa mga solusyon sa imong mga prob 

lema. Ang pagduha-duha literal nga maoy nagputol sa imong mga panalangin gikan sa Dios! 

Kini klaro kaayo sa kasinatian sa nasud sa Israel. Ang Dios labaw sa kinaiyahan nga naglu 

was sa Israel gikan sa Egipto, nagbahin sa Pulang Dagat, ug naggiya kanila latas sa kaminga 

wan. Diha sa Kades-Barnea gisugo sila sa Dios sa pagpanag-iya sa ilang gisaad nga yuta, 

apan sa diha nga ang napulo sa napulo'g duha ka mga espiya mibalik uban ang usa ka dautang 

taho ang mga kasingkasing sa mga tawo napuno sa pagkawalay pagtoo: 

 

 Karon kinsa ang mga gikasuk-an niya sulod sa kap-atan ka tuig? Dili ba ang mga 

 nagpakasala, kang kinsang mga lawas nangapukan didto sa kamingawan? Ug kang 

 kinsa siya nanumpa nga sila dili makasulod sa iyang kapahulayan, kondili niadtong 

 mga masukihon? Ug nakita namo nga wala sila makasulod tungod sa pagkawalay 

 pagtoo. (Mga Hebreohanon 3: 17-19) 

 

Ang Amplified Version naghubad sa bersikulo 19 nga, "Ang pagkadili matinoohon nagsalik 

way kanila." Ang pagkadili matinoohon maoy nagputol kaninyo gikan sa dalan sa labaw sa 

kinaiyahan nga kinabuhi sa Dios: 

 

 Wala siya makabuhat didto sa bisan unsa nga katingalahan, gawas sa pagpandong 

 niya sa iyang mga kamot sa pipila ka masakiton, ug giayo sila. Ug siya nahibulong 

 tungod sa ilang kakulang sa pagtoo ... (Marcos 6: 5-6) 

 

Ayaw limitahi ang gahum sa Dios nga mamuhat sa imong kahimtang pinaagi sa imong kauga 

lingong pagkadili matinoohon. Isalikway ang pagduha-duha ug ipamugos ang imong pagsalig 

sa Dios. Kinahanglan nga imong toohan nga kabubut-on sa Dios ang pagpalig-on kanimo 

tungod kay, "kon dili ka motoo, sa pagkatinuod ikaw dili mamalig-on" (Isaias 7: 9). 

 

Ang Salmista nga si David mipahayag, "Siya usab nagpagawas kanako gikan sa makalilisang 

nga gahong, gikan sa lapokon nga mga yanang, ug gipahimutang niya ang akong mga tiil sa 

ibabaw sa bato ug gitanos niya ang akong mga lakang"(Salmo 40: 2). Ang Dios nakakita sa 

kasakit ug kalibog nga namugna sa mga sitwasyon nga wala ka'y mga tubag. Ang Dios na- 

ngandoy sa pagbayaw kanimo gikan sa gahong niini nga mga sirkumstansya - ug iyang paga 

buhaton kini - apan kinahanglan ka nga motoo. 

 

Ang pagtoo dili kapilian. Kini usa ka sugo: 

 

 Ug kini mao ang iyang sugo: nga motoo kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-

 Kristo ug maghigugmaay kita sa usa’g usa, ingon sa gisugo niya kanato.  

 (1 Juan 3:23) 

 

Naglisud ka ba sa pagtoo? Nakasinati ka ba sa mga makalibog nga mga kahimtang nga dugay 

na nga walay magulaan? Ingon sa tawo sa Bag-ong Tugon kansang anak nasakit, nagsugod sa 

pagtuaw, "Tabangi ang akong pagkawalay pagtoo!” 
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Ang pagsalig mapalambo pinaagi sa pagtuon sa Pulong sa Dios: 

 

 Apan kini gisulat aron kamo managpanoo nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak  sa 

 Dios, ug nga sa pagtoo makabaton kamo ug kinabuhi sa iyang ngalan. (Juan 20:31) 

 

Aron mamalig-on kamo kinahanglan nga motoo kamo nga adunay Dios ug nga siya motubag 

niadtong nangita kaniya, kay "... siya nga moduol sa Dios kinahanglan motoo nga siya mao, 

ug nga siya magabalus sa mga nagapangita kaniya "(Mga Hebreohanon 11: 6). Ang pagsa- 

lig nagmugna sa hugot nga pagtoo ug sa dili madugay ikaw makadawat ug sulodnon nga 

pagsaksi nga ang imong pagsalig dili sayop: 

 

Ang may pagtoo sa Anak sa Dios may pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Ang wala 

nagatoo sa Dios, nagahimo kaniya nga bakakon; kay wala siya ing pagtoo sa pagpamatuod 

nga gipamatuod sa Dios mahitungod sa iyang Anak. (1 Juan 5:10) 

 

Si Jesus miingon: 

 

 - "Ayaw kahadlok ... too lang." 

 - "Toohi ug ikaw makadawat." 

 - "Kung makatoo ka, ang tanan nga butang mamahimo." 

 

"Ang tanan nga mga butang" naglakip sa kasulbaran sa imong mga kahimtang nga daw walay 

tubag. 

 

SUNDA ANG PULONG SA DIOS: 

 

Dili igo nga basahon lang ug tun-an ang Pulong sa Dios, kinahanglan usab nga tumanon mo 

kini kon gusto mo nga mamalig-on ka diha sa Dios. Si Samuel miingon kang Haring Saul: 

 

... "Ikaw naghimo ug binuang, ikaw wala magbantay sa sugo ni Jehova nga imong Dios, 

nga iyang gisugo kanimo. Kay karon buot si Jehova nga mapalig-on ang imong gingharian 

sa Israel sa walay katapusan. "(1 Samuel 13:13) 

 

Kon imong dawaton ang Pulong sa Dios sa literal nga paagi sa unsay gisulti niini ug paharion 

kini ibabaw sa imong mga kahimtang, nan ang iyang labaw sa kinaiyahan nga gahum gibu 

hian aron mamuhat sa imong kinabuhi: 

 

 Tungod niini, kami usab nagapasalamat sa Dios sa walay undang, kay sa pagkadawat 

 ninyo sa pulong sa Dios nga inyong hingdunggan gikan kanamo, gidawat ninyo kini 

 dili ingon sa pulong sa mga tawo, kondili ingon sa pagmatuod gayud sa pulong sa 

 Dios, nga nagabuhat usab diha kaninyo nga nanagtoo. (1 Tesalonica 2:13) 

 

Ang pagkamasinugtanon nagdala ug panalangin, apan ang pagsupak nagtugot sa mga tunglo 

nga mamuhat sa imong kinabuhi (Deuteronomio 11: 27-28). Ang Dios nagpahayag: 

 

 - "Tumana ang akong tingog, ug ako mahimong imong Dios." (Jeremias 7:23) 

 - "Tumana ang akong tingog ... ug mahimo kamong akong katawhan." Jeremias 11: 4 

 - "Tumana ug ang imong kalag mabuhi." (Jeremias 26:13) 
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Ang mga nagabantay ug nagatuman sa Pulong gipanalanginan: 

 

 Bantayan ug patalinghugan mo kining tanan nga mga pulong nga gisugo ko kanimo, 

 aron maayo ang imong dangatan ug sa imong mga anak sa ulahi nimo sa walay 

 katapusan, sa diha nga magbuhat ka sa maayo ug sa matarung sa mga mata ni 

 Jehova nga imong  Dios. (Deuteronomio 12:28) 

 

Daghan ang wala mosunod sa Pulong sa Dios, gitakpan ang ilang mga dalunggan sa kamatuo 

ran, ug nagpuyo sa pagkamasinupakon. Ang uban mikompromiso sa Pulong sa Dios aron sa 

pagdawat sa ilang unodnong mga tinguha. Si Santiago nagpasidaan: 

 

 Apan himoa nga magtutuman kamo sa pulong, ug dili tigpaminaw lamang, nga naga 

 limbong sa inyong mga kaugalingon. Kay kong may bisan kinsa nga tigpaminaw sa 

 pulong ug dili usa ka magtutuman, siya sama sa usa ka tawo nga nagtan-aw sa iyang 

 kinaiyahan nga nawong sa usa ka salamin; kay nagatan-aw siya sa iyang  kaugali 

 ngon, ug molakaw, ug unya mahikalimot kung unsang dagwaya siya. Apan siya nga 

 nagatan-aw sa hingpit nga kasugoan sa kagawasan ug sa ingon nagapadayon, nga 

 dili magpapanimati lamang nga malimtanon kondili magtutuman sa buluhaton, kini 

 siya mabulahan sa iyang mga buhat. (Santiago 1: 22-25) 

 

Ang pagkamasinugtanon mahimo. Ang Dios makapahimo kanimo sa pagtuman pinaagi sa 

iyang abilidad, dili sa imong kaugalingon: 

 

Ug ibutang ko ang akong Espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko kamo sa akong kabalaoran, 

ug kamo magabantay sa akong mga tulomanon, ug magatuman kanila. (Ezequiel 36:27) 

 

Mahimo nimong mabungkag ang gahum sa pagsupak sa imong kinabuhi pinaagi sa pagtino, 

sama kang Jesus, nga ikaw magabuhat sa kabubut-on sa Dios: 

 

 Sa akong kaugalingon dili ako makahimo sa pagbuhat sa bisan unsa: Ingon sa akong 

 pagpatalinghug, ako nagahukom; ug ang akong paghukom matarung; kay dili ako 

 maninguha sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-o sa akong 

 amahan nga nagsugo kanako. (Juan 5:30) 

 

MAGKINABUHI NGA MATARUNG: 
 

Si Apostol Pablo nagpahayag: 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga kang bisan kinsa magtugyan kamo sa inyong kauga 

 lingon ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo niadtong inyong 

 ginatuman: kong sa sala ngadto sa kamatayon, kong sa pagkasinulondon ngadto sa 

 pagkamatarung?  (Roma 6:16) 

 

Ang pagkamasinugtanon moresulta sa pagkamatarung ug ang Pulong nagpahayag, "Sa 

pagkamatarung ikaw mamalig-on... "(Isaias 54:14). 
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TIMBANG-TIMBANGA ANG IMONG KINABUHI: 

 

Hunahunaa ang direksyon sa imong kinabuhi ug timbang-timbanga ang mga sangputanan sa 

matag desisyon. Ang Mga Proverbio nag-awhag kanimo sa "Pataga ang alagianan sa imong 

mga tiil, ug tukora sa matul-id gayud ang tanan mong mga dalan" (Proverbio 4:26). 

 

Usahay maglisud kita sa komplikado nga mga kahimtang tungod kay kita nagbuhat sa wala 

pa kita maghunahuna. Kita mahilambigit sa kalibutanong mga kalapasan ug dayon motuaw, 

"Wala ako masayud unsay buhaton!" Palandunga ang imong mga alagianan sa kinabuhi, 

seryosong hunahunaon ang matag desisyon, ug tugoti ang Dios sa paggiya sa imong mga 

tunob sa matag adlaw. Ang mga desisyon nagtino sa padulngan. 

 

MAGPASUKAD DIHA SA PAGTOO: 

 

Ang kalig-on maoy resulta gikan sa "malig-on nga pagtoo," nga nagpasabot nga ikaw gipalig-

on sa nag-unang mga doktrina sa Pulong sa Dios. Si Pablo nag-awhag kanato nga "... gipa 

gamot ug gitukod diha kaniya ug ginapalig-on sa inyong pagtoo, ingon sa gitudlo kaninyo, 

nga madagayaon sa pagpasalamat "(Colosas 2: 7). 

 

ITUGYAN ANG INYONG MGA BUHAT SA DIOS: 

 

Ang Biblia nagpahayag, "Itugyan ang imong mga buhat ngadto sa Ginoo, ug ang imong mga 

hunahuna mamalig-on"(Mga Proverbio 16: 3). Imbis nga manlimbasog nga makagawas sa 

imong sitwasyon, itugyan ang imong mga buhat ngadto sa Ginoo. Kini buluhaton sa Dios, 

iyang plano, iyang ministeryo. Itugyan ang kabug-at ug tensyon sa imong makalilisang nga 

mga kahimtang ngadto kaniya ug imong makaplagan nga ang imong mga hunahuna nalig-on, 

ikaw magsugod na sa paghunahuna sa tin-aw, ug ang gabon sa kalibog mawala. 

 

PANGITAA ANG MAALAMONG TAMBAG: 

 

Ang magsusulat sa Mga Proverbio nagpahayag, "Ang mga plano natukod pinaagi sa tambag; 

pinaagi sa maalamong tambag nakiggubat ikaw" (Mga Proverbio 20:18) Ang maalamon nga 

espirituhanong tambag kasagaran makamugna ug mga solusyon sa imong mga problema ug 

makapahimo kanimo nga malampuson sa pakiggubat sa mga negatibong kahimtang sa kina 

buhi. 

 

BANSAYA ANG DIOSNONG KAALAM: 

 

Ang magsusulat sa Mga Proverbio nagpadayag nga "pinaagi sa kaalam natukod ang usa ka 

balay, ug pinaagi sa salabutan kini nalig-on"(Mga Proverbio 24: 3). Ang kaalam nga natu 

kod dili kalibutanong kaalam, apan ang diosnong kaalam nga gihulagway ni Santiago: 

 

 Apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sa nahauna ulay, ug unya makigdaiton, 

 maaghup, mapuanguron, puno sa kalooy ug maayong mga bunga, nga walay 

 pagkabingkil ug walay pagkasalingkapaw. Ug ang bunga sa pagkamatarung 

 ginapugas sa pakigdait sa mga nagatinguha sa pakigdait. (Santiago 3: 17-18) 
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Kon mangayo ka’g kaalam nga walay pagduha-duha, madawat nimo kini: 

 

 Kon adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga 

 magahatag sa tanang kadagaya ug sa walay pagpamuyboy, ug kini igahatag kaniya. 

 Apan papangayoa siya diha sa pagtoo, sa walay pagduha-duha, kay ang nagduha- 

 duha sama sa usa ka balud sa dagat nga ginalunod ug ginapadpad sa hangin. Busa 

 dili magdahum ang mao nga tawo, nga makadawat siya sa bisan unsang butang gikan 

 sa Ginoo. (Santiago l: 5-7) 

 

Dili ka kanunay makadungog ug usa ka tingog gikan sa langit o makadawat sa labaw sa kina 

iyahan nga ilhanan mahitungod sa imong problema. Kung wala kini ug ikaw nag-atubang sa 

usa ka pagdesisyon, makasiguro ka nga ang kaalam sa Dios nagpuyo sulod kanimo. Pagdesi 

syon nga adunay pagtoo nga siya nagagiya kanimo uban sa kaalam gikan sa kahitas-an. 

 

DAWATA ANG GRACIA SA DIOS: 

 

Ilha nga kini gracia, dili ang imong kaugalingon nga mga buhat, nga nagpalig-on kanimo sa 

espirituhanon nga paagi: 

 

 Ayaw kamo padaldal sa nagkalainlain ug mga lumalangyaw nga mga pagtulon-an. 

 Kay maayo nga ang kasingkasing magmalig-on pinaagi sa gracia, dili sa mga pag- 

 kaon nga wala pagpusli sa mga nagagawi kanila. (Mga Hebreohanon 13: 9) 

 

Ikaw maluwas pinaagi sa gracia sa Dios, dili pinaagi sa lipat-lipat, manipulasyon, o kalibuta 

non nga panagbingkil. 

 

MGA RESULTA SA NATUKOD NGA KINABUHI 
 

Sa diha nga ikaw mogawas gikan sa lapok sa imong makapalibog nga mga kahimtang aron 

matukod diha sa Dios, ang imong kalibog mahunong. Ikaw dili na mahadlok tungod kay 

nahibalo ka nga ang kaaway mabuntog: 

 

 Ang iyang kasingkasing magmalig-on; dili siya mahadlok, hangtud nga makita niya 

 ang iyang tinguha ibabaw sa iyang mga kaaway. (Salmo 112: 8) 

 

Ang kahadlok malaglag. Ang pagpangdaugdaug ug kalisang dili na magsakit kanimo: 

 

 Sa pagkamatarung ikaw pagatukoron: ikaw ipahilayo gikan sa pagdaug-daug, kay 

 ikaw dili arang mahadlok; ug gikan sa kalisang, kay kini dili modangat duol 

 kanimo. (Isaias 54:14) 

 

MAGMALIG-ON DIHA SA DIOS 

 

Ania ang siyam ka Biblikanhong mga prinsipyo nga gihisgutan niini nga kapitulo nga 

makapahimo kanimo sa pagtoo sa Ginoo ug pagtukod: 
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 -Isalikway ang pagduha-duha 

 -Sunda ang Pulong sa Dios 

 -Magkinabuhi nga matarung  

 -Timbang-timbanga ang imong kinabuhi 

 -Magmalig-on diha sa pagtoo 

 -Itugyan ang imong mga buhat ngadto sa Dios 

 -Pangitaa ang maalamong tambag 

 -Bansaya ang diosnong kaalam 

 -Dawata ang gracia sa Dios 

 

"Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios ug kamo mamalig-on" - mao kana ang unang 

estratihiya sa gubat. Ang ikaduhang bahin sa pahimangno ni Josaphat mao ang "Toohi ang 

iyang mga manalagna ug kamo manag-uswag." Atong ipatuman kini nga estratihiya sa sunod 

nga kapitulo. 
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Kapitulo 12 
 

Unsaon Pag-uswag sa Tanan Nimong Pagabuhaton 
 

 Ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag, ug ming-adto sa kamingawan sa 

 Tekoa; ug sa nangadto sila si Josaphat mitindog ug miingon, pamatia ako oh Juda,  

  ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem: Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, 

 aron kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag." 

 (2 Cronicas 20:20) 

 

Ang katawhan sa Dios nag-atubang sa lig-on nga alyansa sa kaaway ug wala mahibalo unsay 

buhaton. Samtang sila naghulat atubangan sa Ginoo alang sa giya usa ka matagnaong pulong 

ang miabot pinaagi sa usa ka batan-ong lalaki nga ginganlan’g Jahaziel. Si Josaphat dihadiha 

mituman sa pinadayag sa Dios ug nag-andam sa iyang mga tropa sa pag-abante. 

 

Ang iyang mga panudlo ngadto sa iyang mga katawhan mubo apan kusganon sa espirituha 

non: "Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga 

manalagna, ug kamo manag-uswag.” 

 

Sa miaging kapitulo atong gisusi ang unang punto niining duha ka bahin nga plano sa gubat-- 

" Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, ug kamo mamalig-on;- kita naghisgot sa kama 

hinungdanon sa pagkamasinugtanon niini nga kapitulo nga nagpunting sa pag-tagad sa ikadu 

hang bahin sa estratihiya: "Toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag- uswag.” 

 

PAGTOO SA MGA MANALAGNA 

 

Ang propesiya usa sa mga espirituhanong mga gasa nga gihatag sa mga magtotoo sa Dios 

pinaagi sa Balaang Espiritu (1 Corinto 12:28). Ang "propesiya" nagsulti ubos sa espesyal nga 

inspirasyon sa Dios. Kini mao ang labaw sa kinaiyahan nga mga abilidad sa pagdawat ug pag 

sulti sa diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa balaan-diniho 

gan nga pamulong. 

 

Diha sa Daang Tugon ang mga tawo mingadto sa mga propeta alang sa giya tungod kay ang 

gasa sa bautismo sa Balaang Espiritu wala pa gihatag ug ang presensya sa Dios gisirado sa 

Balaan sa mga Balaan. Pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo kita karon naka 

angkon na ug dalan sa presensya sa Dios ug sa gasa sa Balaang Espiritu, nga naghatag ug 

giya. Si Pablo mipahayag, "Kay sumala sa gidaghanon sa gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila 

mga anak sa Dios "(Roma 8:14). 

 

Dili na kinahanglan nga moadto sa usa ka propeta aron makadawat sa espirituhanong paggiya 

tungod kay kini usa na sa mga katungdanan sa Balaang Espiritu sa kinabuhi sa Kristohanon. 

Ang matag magtotoo kinahanglan makakat-on kung unsaon nga magiyahan sa Espiritu sa 

Dios nga sa pagkatinuod mao ang "espiritu sa tagna" nga naglihok diha kanila. Ang bag-ong 

Tugon wala magpamatuod sa mga magtotoo nga nangita ug tambag gikan sa mga propeta 

human gikahatag ang gasa sa Balaang Espiritu, apan wala kini nagpaluya sa kamahinungda 

non sa propetikanhong ministeryo.  
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Ang "pagpanagna" nagpasabot sa pagpahayag sa dayag sa mga pulong gikan sa Dios nga 

nag-awhag, naglig-on, ug naghupay: 

 

 Apan ang nagapanagna nagasulti sa mga tawo mahitungod sa paglig-on, ug sa 

 pagtambag ug paglipay. (1 Corinto 14: 3) 

 

Ang mga pulong nga gipamulong sa usa ka manalagna ubos sa balaang inspirasyon gitawag 

nga mga panagna ug kon ikaw mosunod kanila ikaw magmalampuson. 

 

Ang Balaang Espiritu kanunay nga nagkontrolar sa tinuod nga tagna ug nagpunting sa pagta 

gad kang Jesu-Kristo: 

 

 Karon mahitungod sa espirituhanong mga gasa, mga kaigsoonan, dili ko gusto nga 

 kamo walay kahibalo: Hingsayran ninyo nga sa mga Gentil pa kamo, gipanagdaldal 

 kamo ngadto sa mga diosdios nga amang sa bisan unsa nga paagi ang pagdaldal 

 kaninyo. Tungod niana ginapaila ko kaninyo, nga walay tawo, nga sa nagasulti siya 

 sa Espiritu sa Dios makapamulong: Si Jesus tinunglo, ug walay tawo nga makapamu 

 long nga si Jesus Ginoo kondili piaagi sa Balaang Espiritu (1 Taga-Corinto 12: 1-3) 

 

Ang propesiya wala mopuli sa sinulat nga Pulong sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga ang 

panagna mohunong, apan ang Pulong sa Dios magpabilin sa kahangturan (1 Mga Taga-

Corinto 13: 8; 1 Pedro 1:25). Ang Biblia nagpasidaan sa bakakon mga propeta (Mateo 24:11, 

24; Marcos 13:22). Ang usa ka tawo nga gitawag nga "mini nga propeta" mahimong makahi 

balo sa mga panghitabo sa katapusan sa kalibutan (Pinadayag 13: 11-17; 16:13; 19:20;20:10). 

Tungod kay adunay mini nga mga propeta, ang Pulong sa Dios naghatag ug daghang mga 

paagi aron mailhan sila: 

 

SAYOP NGA PAGTULON-AN: 

 

 Busa, sa nabatonan ta ang nagkalainlaing mga hiyas sumala sa gracia sa Dios nga 

 gihatag kanato, kong sa pagpanagna, pagagamiton ta ingon sa sukdanan sa pagtoo. 

 (Roma 12: 6) 

 

Ang hugpong sa mga pulong "sumala sa pagtoo" nagpsabot nga anaa sa hustong relasyon sa 

pagtoo. Ang paagi aron mailhan ang tinuod nga mga panagna mao ang pagkauyon niini o dili 

sa sukaranang mga doktrina sa Kristohanong pagtoo nga gipadayag sa Biblia. Pananglitan, 

ang mini nga mga propeta wala nagasugid sa pagkadios ni Jesu -Kristo: 

 

 Mga hinigugma, dili ninyo pagtoohan ang tanang espiritu, kondili sulayan ninyo ang 

 mga espiritu sa pagsuta kon sila iya ba sa Dios; tungod kay daghang bakakon nga 

 mga manalagna ang nanungha sa kalibutan. Niini hiilhan ninyo ang Espiritu sa Dios: 

 Ang tanang espiritu nga nagsugid nga si Jesu-Kristo mianhi sa unod gikan sa Dios, 

 ug tanang espiritu nga wala nagasugid nga si Jesu-Kristo mianhi sa unod dili iya sa 

 Dios. Ug kini mao ang espiritu sa Antikristo, nga inyong hingdunggan nga moabot, 

 ug karon ania na sa kalibutan. (1 Juan 4: 1-3) 

 

Ang mini nga mga propeta nagtudlo sa sekswal nga imoralidad ug pagkamatugtanon: 
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 Apan kaniadto dihay mibangon nga bakakon nga manalagna usab taliwala sa kataw 

 han, ingon man usab sa inyong taliwala may manindog nga mga bakakon nga mga 

 magtutudlo, nga sa tago magapasulod ug malaglagong mga herejia nga nagalimod 

 bisan pa, sa mitubos kanila, nga nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali 

 nga pagkalaglag. Ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang, 

 nga tungod kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an.  Ug tungod sa kahikaw 

 nga inuban sa malimbongong mga pulong, ipamaligya kamo, kang kinsang paghukom 

 karon, gikan pa sa karaang panahon, dili magadugay, ug ang ilang pagkalaglag dili 

 matulog.  (2 Pedro 2: 1-3) 

 

MALIMBONGONG MGA ILHANAN: 

 

Ang bakakon nga mga propeta nagalimbong sa mga tawo pinaagi sa milagrosong mga ilha 

nan:  

 

 Ug manggula ang daghang mga bakakong mga manalagna ug magapasalaag sa 

 kadaghanan ... Kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga bakakong 

 manalagna, ug magpakita ug dagkong mga ilhanan ug katingalahan aron sa 

 paglimbong, kung arang mahimo, bisan sa mga pinili.  (Mateo 24: 11, 24) 

 

DILI MAAYONG BUNGA: 

 

Ang ebidensya sa espirituhanong bunga mao ang tinuod nga pagsulay sa bisan unsang 

ministeryo: 

 

 Magmatngon kamo sa mga bakakong manalagna, nga moanha kaninyo nga nagasa 

 put sa pagkacarnero; apan sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob. Tungod sa 

 ilang bunga, maila sila ninyo. Makakuha ba ang tawo ug parras gikan sa mga sampi 

 nit, o igos gikan sa mga bunglayon? (Mateo 7: 15-16) 

 

Ang Espirituhanong bunga makita pinaagi sa pag-analisar sa mga resulta sa ministeryo sa 

propeta ug sa espirituhanon nga mga hiyas nga gipakita sa iyang kinabuhi. 

 

BAKAKON NGA MGA PANGANGKON: 

 

Ang bisan kinsa nga propeta nga nag-angkon nga balaan bakakon: 

 Ug kon may moingon kaninyo, `Tan-awa, ania ra ang Kristo!` o 'atua ra didto! `Ayaw 

 gayud kamo pagtoo niini. Kay may manindog nga mga bakakong Kristo, ug mga baka 

 kong manalagna, ug magpakita ug dagkong mga ilhanan ug katingalahan aron sa 

 paglimbong, kung arang mahimo, bisan sa mga pinili. (Mateo 24: 23-24) 

 

WALA MATUMAN NGA MGA TAGNA: 
 

Ang katapusang pagsulay diin ang usa ka matuod nga manalagna maila mao nga kung mahi 

tabo man o dili ang iyang mga panagna: 

 

 Apan ang manalagna nga magapangahas pagsulti ug usa ka pulong sa akong ngalan, 

 nga wala ko pagasugoa sa pagsulti; kon magsulti sa ngalan sa uban nga mga dios,  
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 ang mao nga manalgna mamatay.Ug kon mag-ingon ka sa imong kasingkasing: 

 Unsaon namo pag-ila sa pulong nga wala igasulti ni Jehova? Sa magsulti ang usa ka 

 manalagna sa ngalan ni Jehova, kong ang  butang dili matuman ni mahitabo,  mao  

 kana ang butang nga wala isulti ni Jehova: ang manalagna nga nagapangahas sa 

 pagsulti niini, dili ka mahadlok kaniya. (Deuteronomio 18: 20-22) 

 

Tungod kay adunay daghang bakakon nga mga propeta, ang pipila ka mga magtotoo sa hing 

pit nagsalikway sa propetikanhon ministeryo, apan gipahayag ni Josaphat, "Toohi ang iyang 

mga manalagna ug kamo manag-uswag." Ang kalampusan moabot pinaagi sa pagtoo sa "sigu 

rado nga Pulong sa panagna" nga gihatag sa tinuod nga mga propeta ug pinaagi sa espiritu sa 

panagna nga anaa sa sulod sa matag puno sa Balaang Espiritu nga magtotoo. Tingali adunay 

diutay kaayo nga kalibog sa Simbahan karon kon ang propetikanhon ministeryo gipapamuhat 

sa kadaghanan sa atong mga kongregasyon. 

 

UNSAY GIPASABOT SA PAG-USWAG 

 

"Toohi ang mga manalagna ni Jehova nga inyong Dios ug kamo manag-uswag," mipahayag 

si Josaphat. Ang "pag-uswag" nagpasabot sa "pagpadayon, paglagpas, pag-abot nga gamha 

nan, aron magmalampuson," apan ang kahulogan sa Dios mahitungod sa kauswagan lahi sa 

kalibutan. Ang kalibutan nagtutok sa mga kabtangan o nabuhat samtang ang Dios nagpakaba 

na sa tawo. Ang kinaiya mas importante kay sa kalampusan sa pag-analisar sa Dios. Sa kalibu 

tan, ang kalampusan nakasentro sa tawo imbis nga sa Dios. Ang imong mga kalampusan giba 

na-bana kon itandi sa uban inay sa dili mausab nga sumbanan sa Pulong sa Dios. Ang mga 

epekto sa pagtandi makadaut: 

 

 -Si Satanas nagtandi sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios ug nagdala sa sala ngadto 

  sa uniberso. 

 

 -Si Jacob nagtandi kang Jose ngadto sa iyang mga igsoong lalaki ug nakamugna’g 

  panag-indigay sa mga igsoon. 

 

 -Ang katawhan sa Israel mitandi sa ilang kaugalingon ngadto sa ubang mga nasud ug 

  gibiyaan ang talagsaon nga katuyoan sa Dios alang kanila. 

 

 -Si Saul nakadungog sa mga tawo nga nagtandi kaniya ngadto kang David ug siya 

   nangabugho. 

 

Ang mga kalampusan sa ubang mga tawo dili mao ang sumbanan sa imong kinabuhi. Kini 

ang hinungdan nga si Pedro nangutana, "Ginoo, unsay pagabuhaton niining tawhana?" 

 Nakadawat sa pagbadlong, "Unsay labut mo? Numunot ka kanako. "(Juan 21: 21-22). 

 

Ang salapi, gahum, ug kabantog - kining tanan kalibutanon nga sukdanan sa kalampusan, 

apan ang Pulong sa Dios nagpasidaan, "Ug nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa 

imong kaugalingon? Ayaw pangitaa sila ..." (Jeremias 45: 5). Hinonoa, ang mga magtotoo 

kinahanglan mahimong espesyal nga mga tawo kansang talagsaon nga katuyoan mao ang 

pagsangyaw sa mga pagdayeg sa Dios: 
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 Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianon nga pagkasacerdote, nasud nga bala 

 an, katawhan nga nakaugalingnan sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagka 

 halangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang kati 

 ngalahang kahayag. Kamo sa miaging panahon dili katawhan, apan karon katawhan 

 sa Dios.  Kamo nga wala mahiagum sa kalooy, apan karon nahiagum na sa kalooy.  

 (1 Pedro 2: 9-10) 

 

Ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga magtotoo maoy usa ka tinugyanan, dili pagpanag-iya, ug 

ang imong kalampusan gisukod pinaagi sa pagtuman sa mga plano ug katuyoan sa Dios alang 

kanimo. Gikaingon nga ang kalampusan dili kon unsa kita, apan unsa ang kita karon kung 

itandi sa kung unsa kita ugma. Ang kalampusan dili masukod sa unsa ang atong gibuhat, apan 

kon unsa kita kung itandi sa kung unsa ang atong mahimo. 

 

UNSAON NGA MAGMALAMPUSON 

 

Ang Biblia nagpadayag sa sukaranan nga mga prinsipyo nga - kung ipadapat sa imong kina 

buhi – makapauswag sa tanan nimong buhaton! 

 

UNANG PRINSIPO: ILHA NGA ANG TINUOD NGA KALAMPUSAN NAGGIKAN 

SA DIOS: 

 

 Ug mitubag ako kanila, ug miingon kanila: Ang Dios sa langit, siya ang magapaus 

 wag kanamo; busa kami nga iyang mga alagad motindog ug motukod, apan kamo 

 walay bahin o katungod, ni may handumanan sa Jerusalem. "(Nehemias 2:20) 

 

Ang edukasyon ug pagpalambo sa kaugalingon mahimong makatabang kanimo nga makauna 

sa kalibutan, apan wala kini maghimo kanimo nga malampuson sa mga mata sa Dios. Ang 

bahandi ug kadungganan dili garantiya sa kalampusan, kay kita nakasaksi adlaw-adlaw sa 

pagkamatay sa kadaghanan sa atong "inila nga mga bida." Ang tinuod nga kalampusan nag 

gikan sa "Dios sa langit sa iyang kaugalingon." Kini nagpasabot nga tingali ikaw dili inila ug 

sa gihapon magmalampuson. Ikaw mahimong kabus sa mga butang niining kalibutana apan 

dato sa pagtoo. Ang Dios nagpahayag ibabaw sa imong kinabuhi: 

 

 Ako, bisan ako, nagsulti; oo, nagtawag kaniya, nagdala kaniya, ug ang iyang dalan 

 magmauswagon. (Isaias 48:15) 

 

IKADUHANG PRINSIPYO: PAGHINULSOL SA IMONG MGA SALA: 

 

 Siya nga nagtabon sa iyang mga sala dili mouswag, apan bisan kinsa nga nagasugid 

 ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy. (Proverbio 28:13) 

 

Naghunahuna ka nga walay nahibalo mahitungod sa imong tinago nga sala, apan ang Dios 

nagpahayag, "Kon imong tabonan ang imong sala, dili ka mouswag." Kini wala magkinahang 

lan ug daghang pagpasabot, kay klaro kini: Itago ang imong mga sala ug ikaw dili mouswag. 

 

Ang paghinulsol sa sala dili usa ka higayon nga buhat sa kinabuhi sa panahon sa pagkakabig 

ngadto kang Kristo. Si Jesus nagtudlo sa paghinulsol isip kabahin sa modelo nga pag-ampo 

iampo sa matag adlaw ug ang Apostol Juan mipahayag: 
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 Kong moingon kita, nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, ug 

 ang kamatuoran wala dinhi kanato. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasali 

 gan ug matinud-anon nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug mohinlo kanato 

 gikan sa tanan pagkadili-matarung. (1 Juan 1: 8-9) 

 

IKATULONG PRINSIPYO: SALIG SA PULONG SA DIOS: 

 

Ang mosunod nga tudling nagsulti kung unsaon nga magmalampuson sa tanan nga imong 

pagabuhaton: 

 

 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa 

 dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga mayubiton; 

 apan ang iyang kalipay anaa sa kasugoan ni Jehova, ug sa iyang kasugoan siya naga 

 pamalandong sa adlaw ug sa gabii. Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa 

 daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kan- 

 sang dahon usab dili malaya; ug bisan unsay iyang pagabuhaton magmalampuson. 

 (Mga Salmo 1: 1-3) 

 

Ania ang garantiya: "Ang bisan unsa nga iyang pagabuhaton magmalampuson." Susama sa 

mga garantiya sa natural nga kalibutan, hinoon, kini limitado nga gipasaligan. Ania ang mga 

kondisyon: 

 

1.    Wala maglakaw sa tambag sa dautan: Ang pulong nga "dautan" nagkahulogan nga  

       “dili mahimutang, walay gipunting nga maabot, ug nagalakaw nga wala'y piho nga  

       lagda. "Ang malampuson nga tawo wala maglakaw sa ilang tambag. Wala siya sa ilang  

       mga tigum, wala niya gisukod ang iyang kaugalingon pinaagi sa ilang mga prinsipyo, 

       ni siya milihok sumala sa ilang tambag. 

 

2.    Wala magtindog sa dalan sa mga makasasala: Ang pulong alang sa "mga makasasala"  

       nagpasabot niadtong nagbuhat sa sala. Ang malampuson nga tawo naglikay sa mga  

       makasasala tungod kay ang ilang dalan dili iyang dalan. Siya wala mosundog sa mga 

       makasasala, o makig-uban kanila, o gipili sila alang sa suod nga mga kauban: 

 

 Ayaw pagsulod sa alagianan sa dautan, ug ayaw paglakaw sa dalan sa mga tawong 

 dautan. Likayi kini, ayaw pag-agi haduol niini; tumipas ka gikan niini ug padayon. 

 (Proverbio 4: 14-15) 

 

3.    Wala maglingkod sa lingkoranan sa mga mayubiton: Ang "mayubiton" mao kadtong 

       "nagpahimutang sa ilang mga baba batok sa kalangitan," nga nagpahiuyon sa ilang kauga  

       lingon uban sa magsusumbong (si Satanas) nga nagbagutbot batok sa Dios ug sa tawo 

       usab. 

 

       Adunay duha ka gamhanan nga espirituhanong pwersa nga nagalihok sa langit ug sa  

       yuta. Kini mao ang mga pwersa sa magsusumbong (Satanas) ug sa tigpataliwala (Jesu- 

       Kristo). Pinaagi sa mga pulong sa imong baba ikaw kanunay nga nagpahiangay sa imong 

       kaugalingon sa usa o sa lain. Ang malampusong tawo dili "molingkod sa lingkoranan sa  

       mga mayubiton "nga nag-akusar sa mga kaigsoonan ug wala makig-uban niadtong nag  

       lingkod sa bukas nga paghukom sa uban. 
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4.     Nalipay diha sa kasugoan ni Jehova "Kini nga Basahon sa Kasugoan dili mobiya  

        gikan sa imong baba apan ikaw magapamalandong niini sa adlaw ug sa gabii, aron   

        pagabuhaton mo ang sumala sa tanan nga nasulat niini. Kay sa ingon niana ikaw 

        magmauswagon sa imong panaw; ug unya makab-ot mo ang imong kauswagan" 

        (Josue 1: 8). 

 

        Ang usa ka malampuson nga tawo nagpasakop sa giya sa Pulong sa Dios. Kini mao ang 

        naglig-on kaniya batok sa mga dautan, mga makasasala, ug sa mga mayubiton, 

 

        ... Pinaagi sa pulong sa imong mga ngabil, naglikay ako gikan sa mga dalan sa mga    

       malupigon. (Salmo 17: 4) 

 

       Ang pagmahal sa usa ka malampuson nga tawo gipahimutang sa kasugoan sa Dios, siya  

       nalipay diha niini, ug nahimo kining paagi sa kinabuhi alang kaniya. 

 

5.    Namalandong sa Pulong sa Dios sa adlaw ug sa gabii: Ang pagpamalandong sa Pu-    

       ong sa Dios mao ang pag-istoryahanay sa imong kaugalingon mahitungod sa dagkong 

       mga kamatuoran nga anaa niini, nagapahimutang sa imong mga hunahuna niini, nagapa  

       dapat niini nga mga lagda sa imong kinabuhi. Ang malampuson nga tawo nagbuhat niini 

       kanunay - adlaw ug gabii - ug nagdumala sa iyang pamatasan ug mga kalihokan pinaagi  

       sa mga sumbanan sa Pulong. Ang Dios miingon kang Josue: 

 

       Magmabaskugon ka lamang ug magmaisug gayud, sa pag-atiman sa pagbuhat sumala sa 

       tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moises nga akong alagad; ayaw pagtipas ngadto  

       sa too o sa wala gikan niana, aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Kini nga 

       basahon sa Kasugoan dili mobiya gikan sa imong baba apan ikaw magapamalandong   

       niini sa adlaw ug sa gabii, aron pagabuhaton mo ang sumala sa tanan nga nasulat  

      niini. Kay sa ingon niana ikaw magmauswagon sa imong panaw; ug unya makab-ot mo 

      ang imong kauswagan. (Josue 1: 7-8) 

 

Alang niadtong nakakab-ot niining lima ka mga kondisyon nga ang Dios naggarantiya sa pa 

nalangin ug kalampusan, kadtong kinsa: 

 

 -Wala maglakaw sa tambag sa mga dautan. 

 -Wala magtingdog sa dalan sa mga makasasala. 

 -Wala maglingkod sa lingkoranan sa mga mayubiton. 

 -Nalipay sa kasugoan sa Dios. 

 -Namalandong sa Pulong sa Dios. 

 

Sa diha nga ang salmista naningkamot sa paghulagway sa malampuson nga tawo nga iyang 

gihulagway ang usa ka tawo nga nagdumala sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga sumbanan sa 

Dios. Ang malampuson nga tawo gitandi sa usa ka kahoy nga natanom sa buhing mga katu 

bigan. Ang mga tubig dili mapakyas, ug ang kahoy dili malaya ug mamatay. Bisan sa kahu 

law, ang malampusong tawo dili mahadlok tungod kay sa tukmang panahon ang iyang "ka- 

hoy" molambo pag-usab ug ang iyang "bunga" modagaya. Bisan unsa ang iyang gibuhat nga 

nahiuyon sa propetikanhong pagpadayag sa pulong magmauswagon tungod kay nagaingon 

ang Dios: 
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 Sa ingon niini mao man ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba: kini 

 dili mobalik kanako nga walay kapuslanan, apan kini motuman sa akong gusto, ug 

 kini molambo sa butang diin akong gipadala. (Isaias 55:11) 

 

IKAUPAT NGA PRINSIPYO:  PANGAYOA ANG TABANG SA DIOS: 

 

Si Apostol Juan misulat niini nga mga pulong ngadto sa mga magtotoo sa Bag-ong Tugon: 

 

 Hinigugma, ginaampo ko nga magmauswagon ka sa tanang mga butang, ug may 

 maayong panglawas maingon nga nagauswag ang imong kalag. (3 Juan 1: 2) 

 

Kita naghinapos gikan niini nga tudling nga kita makaampo alang sa pisikal ug espirituha 

nong kauswagan ug kalampusan sa matag bahin sa kinabuhi - "tanan nga mga butang." Si 

Josaphat nakakaplag sa pag-ampo nga mahinungdanon sa mga panahon nga dili makapag 

desisyon. Ang iyang hangyo alang sa tabang sa Dios miresulta sa balaang direksyon ug 

kadaugan batok sa kaaway. 

 

Ang pagpataliwala mapanganak ug pinadayag. Diha sa Daang Tugon, ang pinadayag moabot 

sa katawhan sa Dios gikan sa gawas pinaagi sa mga propeta, mga hari, ug mga maghuhukom. 

Gikan sa mga panahon sa Bag-ong Tugon hangtud karon, ang pagpadayag naggikan sa sulod 

pagawas. Kini gipalambo sa sulod pinaagi sa pangaliyupo. Usa ka ehemplo mao si Apostol 

Juan kinsa nagpataliwala sa Isla sa Patmos sa dihang siya nakadawat sa pinakadako nga mga 

pinadayag sa tanang panahon. 

 

IKALIMANG PRINSIPYO: BUHII ANG IMONG MGA KAPANGUHAAN: 

 

Ang kalibutanon nga kaalam nag-ingon nga aron magpabilin ang imong mga kahinguhaan: 

"pagtipig, pag-ipon, itago kini alang sa tag-ulan nga mga adlaw.”Ang Pulong sa Dios nag 

tudlo sa prinsipyo sa paghatag aron makadawat. Kini nag-awhag kanimo sa pagpadayon 

sa pagbuhi sa imong mga kapanguhaan - ang imong mga talento, mga gasa, panahon, abili 

dad, ug panalapi: 

 

 Sa buntag ipugas ang imong binhi, ug sa gabii ayaw pagpugngi ang imong kamot;

  kay ikaw wala masayud kung hain ang mouswag, kini ba o kana, o kun managsama 

 ba ang duruha nga maayo. (Ecclesiastes 11: 6) 

 

Sa diha nga ikaw "nagpugas sa imong binhi" ug naghatag sa imong mga kahinguhaan nan 

ikaw gipasaligan sa kalampusan tungod kay kanunay ka nga makadawat ug dugang nga mga 

pag-ani: 

 

 Maghatag kamo, ug kamo pagahatagan: taksanan nga maayo, nadasok, ug natantan, 

 ug nag-ugdo hangtud nga moawas, igahatag nila sa inyong sabakan. Kay sa maong 

 taksanan nga inyong ginataksan, pagatakson usab kamo. (Lucas 6:38) 

 

IKAUNOM NGA PRINSIPYO: TINGUHAA NGA IKAW MANGITA SA GINOO 

 

Sa Kapitulo 4 atong gihisgutan kung unsay gipasabot sa "pagpangita sa Ginoo" sa dihang 

atong gisusi ang tubag ni Josaphat sa iyang mga kalisdanan. Kon gusto ka nga mouswag sa 

tanan nimo nga buhaton, tinguhaa nga ikaw magpadayon sa pagpangita sa Ginoo. 
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Si Ozias nagpanuigon ug 16 anyos lamang sa dihang siya nahimong hari sa Israel ug nagma 

daugon siya nga nagmando sulod sa 52 ka tuig. Ang Biblia nagpahayag nga "gibuhat niya 

ang matarung sa panan-aw sa Ginoo ... Siya nangita Dios ... ug samtang siya nangita sa 

Ginoo, ang Dios naghimo kaniya nga mauswagon "(2 Cronicas 26: 4-5). 

 

UNOM KA MGA LAKANG SA PAG-USWAG 

 

Kon imong ipadapat kining propetikanhong mga prinsipyo sa kalampusan, ikaw mouswag: 

 

 1. Ilha nga ang tinuod nga kalampusan naggikan sa Dios. 

 2. Paghinulsol sa imong mga sala. 

 3. Salig sa Pulong sa Dios. 

 4. Pangayoa ang tabang sa Dios. 

 5. Buhii ang imong mga kahinguhaan. 

 6. Tinguhaa nga ikaw mangita sa Ginoo. 

 

Si Josaphat misulti sa katawhan sa Dios, "Toohi ang mga manalagna ug kamo manauswag" -

ikaw dili ang kaaway - mouswag. Sa imong pagtapos niini nga kapitulo, himoa kini nga 

deklarasyon ug angkona kini nga saad: 

 

 "Apan si Jehova nagauban kanako ingon sa usa nga malig-on ug makalilisang. Busa 

 ang mga nanaglutos kanako manghipandol, ug sila dili makadaug kanako; sila mau- 

 lawan gayud, kay sila wala managgawi nga manggialamon. Modangat kanila bisan 

 ang walay katapusang kaulaw nga dili gayud hikalimtan."(Jeremias 20:11) 
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IKAUNOM NGA LAKANG: 

 

BALIKTARA ANG TUNGLO 
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Kapitulo 13 
 

Pagbanhig sa Kaaway 
 

 Ug sila mingbangon pagsayo sa pagkabuntag, ug ming-adto sa kamingawan sa 

 Tekoa; ug sa nangadto sila si Josaphat mitindog ug miingon, pamatia ako oh Juda,  

  ug kamong mga pumuluyo sa Jerusalem: Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios, 

 aron kamo mamalig-on; toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag. " 

 Ug sa nakatambag na siya sa katawhan, iyang gitudlo sila nga magaawit kang 

  Jehova, ug magadayeg sa katahum sa pagkabalaan, samtang sila nag-una sa kasun 

 dalohan ug nag-ingon: "Maghatag kamo ug mga pasalamat kang Jehova, kay ang 

 iyang mahigugmaong kalolot nagapadayon sa walay katapusan." Ug sa diha nga 

 nagsugod na sila sa pag-awit ug sa pagdayeg, si Jehova nagpahamutang ug mga 

 magbabanhig batok sa mga anak sa Ammon, ug sa Moab, ug sa bukid sa Seir, nga 

 ming-abot batok sa Juda, ug sila gihampak. Kay ang mga anak sa Ammon ug sa 

 Moab nanagtindog batok sa mga pumoluyo sa bukid sa Seir aron sa pagpatay ug sa 

 paglaglag gayud kanila. Ug sa diha nga nalaglag na nila ang mga pumoluyo sa Seir, 

 ang tagsatagsa nanagtinabangay sa paglaglag sa lain. Ug sa diha nga ang Juda 

 miabot sa usa ka dapit nga nagalantaw sa kamingawan, sila mitan-aw ngadto sa 

 panon sa katawhan; ug ania karon, sila nanagbuy-od nga mga minatay nga nanga 

 pukan sa yuta, ug walay usa nga nakaikyas. (2 Cronicas 20: 22-24) 

 

Ang punto sa kausaban sa problema ni Josaphat nahitabo sa dihang ang katawhan sa Dios 

milihok diha sa balaang pinadayag nga gihatag kanila. Ang pagtoo usa ka kamatuoran nga 

kanunay nga naglangkob ug buhat: 

 

 -Ikaw nakadawat sa "pulong sa pagtoo" alang sa kaluwasan, gibuhat nimo kini   

  pinaagi sa pagtubag, ug ikaw naluwas. 

 

 -Si Noe milihok sa pulong nga nadawat gikan sa Dios mahitungod sa umaabot nga 

  lunop ug nagtukod ug arca aron mapreserbar ang kinabuhi dinhi sa yuta. 

 

 -Si Moises nakadawat ug sugo sa pagluwas sa Israel ug gibuhat kini pinaagi sa   

  pagbalik ngadto sa Egipto aron mangaliyupo kang Faraon alang kanila. 

 

 -Ang mga buta nga lalaki nakakita, ang bakol nakalakaw, ug ang bungol nakadungog 

  samtang sila milihok isip tubag sa mga pulong ni Jesus. 

 

Ang pagtoo dili lamang usa  ka lumalabay nga pagsalig o mapanganduyong paglaum. Ang 

pagtoo maoy paglihok sa kamatuoran sa Pulong sa Dios. Si Josaphat gitudloan sa Dios: 

 

 “Ug siya miingon: "Pamati, kamong tibook Juda ug kamong mga pumoluyo sa Jeru 

 salem, ug ikaw, Haring Josaphat! Kini mao ang gipamulong ni Jehova kaninyo: Ayaw 

 kamo kahadlok, ni magmaluya tungod niining dakong panon sa katawhan, kay ang 

 gubat dili inyo, kondili iya sa Dios. 
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 Ugma umadto kamo batok kanila. Sila sa walay duha-duha motungas sa tungasan ni 

 Sis, ug makita ninyo sila sa kinatumyan sa sapa sa dili pa ang kamingawan sa Jeruel. 

 'Kamo dili kinahanglan nga makig-away niining maong gubat: Magpahimutang kamo  

 sa inyong mga kaugalingon, tumindog kamo sa walay lihok ug tan-awa ang kaluwa 

 san ni Jehova, uban kaninyo, O Juda ug Jerusalem! ‘Ayaw kahadlok ni magmaluya; 

 ugma panggula kamo batok kanila, kay si Jehova magauban kaninyo. " 

  (2 Cronicas 20: 15-17) 

 

Si Josaphat adunay pulong gikan sa Dios ug milihok diha sa pagtoo. Pagkasunod adlaw 

mipwesto siya sa iyang kaugalingon alang sa kadaugan ug nagtan-aw sa Dios nga mamuhat 

alang sa iyang kaugalingon. 

 

PAHIMUTANG ALANG SA KADAUGAN 

 

Unsa ang gipasabot sa "pagpahimutang" sa imong kaugalingon alang sa kadaugan? Ang 

tubag gihatag niini nga tudling: Ug sa nakigsabot siya uban sa katawhan, siya nagtudlo ug 

magaawit kang Jehova, ug magdayeg sa katahum sa pagkabalaan, samtang sila nag-una sa 

kasundalohan ug nag-ingon: 

 

 "Dalayegon si Jehova, kay ang iya gugma wala'y katapusan."  Karon sa diha nga sila 

 nagsugod sa pag-awit ug sa pagdayeg kang Jehova, si Jehova nagpahamutang ug 

 mga magbabanhig batok sa mga anak sa Ammon, ug sa Moab, ug sa bukid sa Seir, 

 nga ming-abot batok sa Juda, ug sila gihampak. (2 Cronicas 20: 21-22) 

 

Sa diha nga imong ibutang ang imong kaugalingon sa pagdayeg ug pagsimba, ang Dios moli- 

hok alang kanimo. Ang Israel nagsugod sa pag-awit ug pagdayeg sa Dios ug mga magbaban 

hig gipahimutang ni Jehova batok sa nagsingabot nga kaaway. Ang Dios namuhat alang 

kanila "sa diha nga sila nagsugod" sa pag-awit ug pagdayeg - dili sa ilang pagtapos. Ang 

Ang kaaway "giambus" sa Dios ug sa dihang ang Israel miabot sa panggubatan, imbis nga 

mangita sa buhi nga mga tawo aron makig-away sila nakakita sa mga patay nga lawas sa 

kaaway. Didto sila-- anaa sa sa hingpit nga saput sa pakiggubat, nga sinangkapan sa mga 

taming ug mga bangkaw - apan walay kinabuhi diha kanila. Ang ilang makamatay nga 

potensyal giwagtang sa dihang ang katawhan sa Dios nagsugod sa pagdayeg ug pagsimba. 

 

UNANG IPADALA SI JUDA! 

 

Pabalik-balik sa mga panagbangi sa Daang Tugon gisugo sa Dios ang Israel sa pagpadala una 

sa tribo ni Juda sa pagpakig-away. Ang pulong nga Juda nagpasabot sa "pagdayeg," busa sa 

matag higayon nga imong makita ang ngalan nga gigamit, pulihi sa pulong nga "pagdayeg."  

Ang pagdayeg mao ang katuyoan diin kita gisugo: 

 

 Mga anak ko nga lalaki, ayaw na pagmapasinagdanon karon; kay si Jehova nagpili 

 kaninyo sa pagtindog sa atubangan niya, aron sa pag-alagad kaniya, ug nga kamo 

 mahimong iyang mga alagad, ug magsunog sa insenso. (2 Cronicas 29:11) 

 

Ang una sa napulo ka sugo mao ang pagsimba sa Dios (Exodo 20: 1-5; Salmo 45:11) ug 

ang Biblia nagpadayag nga ang Dios aktibo nga nangita niadtong magasimba ug magdayeg 

kaniya: 

 

80 



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

 simba magasimba sa Amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran; kay mao kana ang 

 gipangita sa Amahan nga magsisimba kaniya. (Juan 4:23) 

 

Ang Dios naglalang kanato aron magdayeg kaniya: 

 

 Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron sila managbutyag 

 sa pagdayeg alang kanako (Isaias 43:21) 

 

Ang Biblia napuno sa mga sugo alang kanato sa pagdayeg sa Dios: 

 

 Kamo usab, ingon nga mga batong buhi,, ginatukod kamo nga usa ka balay nga espiri 

 tuhanon, usa ka pagkasacerdote nga balaan, aron magahalad kamo sa mga halad  

 nga espirituhanon, nga nahamut-an sa Dios pinaagi kang Jesu-Kristo. (1 Pedro 2: 5) 

 

 Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasacerdote, nasud nga balaan, 

 katawhan nga nakaugalingnan sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkaha  

 langdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katinga 

 lahang kahayag. (1 Pedro 2: 9) 

 

 Dayegon ninyo si Jehova, kay kini maayo ... ang pagdayeg may kahimoan ug angay. 

 (Salmo 147: 1 Ang Amplified Version) 

 

UNSAY BUOT IPASABOT SA PAGDAYEG SA DIOS 

 

Ang pagdayeg naglangkob sa pagsimba ug pagpasalamat. Ang pagsimba nagpasabot sa "pag 

buhat ug pagtahud, paghalok, pagbuhat ug pagpasidungog ngadto, pagtahud, pagbarug nga 

may kataha sa, pagpakita ug debosyon, pagyukbo ug pagpasidungog.” Ang pagsimba maoy 

pag-ila sa Dios, sa iyang kinaiyahan, mga hiyas, mga paagi, ug bili. 

 

Kita nagpasalamat sa Dios pinaagi sa pag-ila sa atong pagpasalamat alang sa iyang mga bu- 

hat. Kita midayeg kaniya pinaagi sa pagpanalangin kaniya, pagsaulog, ug pagpanghambog sa 

iyang gibuhat. Sa pagkatinuod ang pulong nga "pagdayeg" adunay walo ka nagkalainlaing 

mga kahulogan, nga ang duha niini makapaikag kaayo. Sila mao ang "pagbuhi atubangan sa 

Ginoo" ug mahimong "mahugyawong buang." Ang ubang mga pulong nga may kalabutan sa 

pagdayeg ug pagsimba mao ang: 

 

 Paghimaya:   Ang paghatag ug pasidungog ngadto, ranggo, katahum. 

 Pagpasidungog:  Pagbayaw ug pagpakita sa gusto. 

 Pagbayaw:   Pagpasidungog sa kadako, paghimaya. 

 

Walay eksakto nga pagbahinbahin tali sa pagdayeg, pagsimba, ug pagpasalamat. Samtang 

kamo magsimba, kamo dali nga maganay gikan sa usa ngadto sa lain, sama sa gipakita sa 

basahon sa Mga Salmo. Daghan kanato ang gikondisyon nga giyahan ngadto sa pagsimba, 

apan ang Dios deretso nga nag-ingon "ikaw mosulod" ug "ikaw mohalad ug usa ka halad” 

sa pagdayeg: 
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 Busa pinaagi kaniya magtanyag kita ug usa ka halad sa pagdayeg ngadto sa Dios 

 kanunay, kong sayron, ang bunga sa mga ngabil, nga nagapasalamat sa iyang 

 ngalan. (Mga Hebreohanon 13:15) 

 

PAGDAYEG SA DIOS DIHA SA ESPIRITU UG KAMATUORAN 

 

Si Jesus miingon: 

 

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

 simba magasimba sa Amahan pinaagi sa espiritu ug kamatuoran; kay mao kana ang 

 gipangita sa Amahan nga magsisimba kaniya. Ang Dios Espiritu, ug ang mga nagsim 

 ba kaniya kinahanglang magsimba sa espiritu ug kamatuoran. " (Juan 4: 23-24) 

 

Unsa ang gipasabot sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran? Balik ngadto sa Juan 4 sa imong 

Biblia nga nagtingob sa engkwentro ni Jesus sa usa ka Samarianhon nga babaye. Si Jesus nag 

pahulay sa usa ka atabay sa dihang ang babaye miabot aron sa pagkalos ug tubig. Klaro nga 

kabus siya sa materyal tungod kay wala siyay sulugoon nga magkalos ug tubig alang kaniya, 

apan siya mas kabus sa espirituhanon nga paagi. Si Jesus misulti sa babaye, "Kung ikaw nahi 

balo" (Juan 4:10), nga nagpakita nga ikaw magsimba gikan sa posisyon nga nahibalo. Ang 

kahibalo (o kamatuoran) moresulta sa pagsabot kon kinsa ang Ginoo ug moresulta sa pag 

simba. Si Jesus miingon, "Kung ikaw nahibalo, mangayo ka." Ang kahibalo (kamatuoran) 

kanunay nagkinahanglan ug tubag. 

 

Ang babaye miingon kang Jesus, "Wala kay pangkalos sa paghatag kanako niining tubiga." 

Sama niining babaye, daghan kanato nagatutok sa mga kamatuoran sa kinabuhi, samtang kita 

anaa sa atubangan sa tinubdan sa mga milagro. Ang kinabuhi nga gihatag ni Jesus miresulta 

sa pagsimba, usa ka espirituhanong sapa nga makapahunong sa imong kauhaw pinaagi sa 

pag-awas gikan sa kahiladman sa imong espiritu. Sa dihang nag-atubang ka sa imposible nga 

mga sitwasyon ug ikaw magsugod sa pagsimba, nan ang magbubuhat sa milagro anaa tungod 

kay ang Dios nagapuyo sa pagdayeg sa iyang katawhan (Salmo 22: 3). 

 

Si Jesus miingon nga ang mga Samarianhon nagsimba sa mga espiritu, apan walay kamatuo- 

ran (mga bersikulo 19-24). Diha sa panahon ni Esdras ug Nehemias sa dihang ang mga Sama- 

rianhon wala gitugotan sa pagtabang sa Israel sa pagtukod pag-usab sa templo, sila nagtukod 

sa ilang kaugalingong templo sa Mount Gerizim. Kini mao ang dapit nga ilang gituohan nga 

gihalad ni Abraham si Isaac ug si Jacob nga nagdamgo sa hagdan nga nagpadulong sa La- 

ngit.  Ang mga Samaritano kanunay nga misaka niining bukira ug nagsimba, apan wala sila 

masayud kung unsa ang ilang gisimba. Sila madasigon sa ilang pagsimba, apan wala ang 

kamatuoran sa Ebanghelyo. 

 

Ang mga Judio nagsimba sa kamatuoran (balaod) apan walay espiritu. Si Jesus nga usa ka 

Judio, miingon nga "Kami nahibalo sa among ginasimba, kay ang kaluwasan iya sa mga 

Judio.”Ang mga Judio nakasabot sa kamatuoran, apan sila bugnaw, legalista, salingkapaw, ug 

rituwalistik. Sila nagsimba apan ang ilang mga kasingkasing halayo niini. Ang Dios pagasim 

bahon ingon nga "Amahan" ug "Espiritu." Ang Espiritu mao ang kinaiyahan samtang ang 

Amahan usa ka relasyon. Ang isyu sa matuod nga pagsimba dili kung diin ug kanus-a kini  
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gibuhat ingon man kinsa ug unsaon. Kung ikaw usa ka matuod nga magsisimba dili ka 

kinahanglan nga mosulay sa pagpangita sa Dios. Ang Dios moabot nga nagapangita kanimo 

tungod kay nangita siya niadtong nagsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. 

 

Ang tawo tulo ka bahin nga gilangkuban sa lawas nga makita ug dili makita nga kalag ug 

espiritu. Ang kalag mao ang "kalagnon" nga kinaiya sa tawo, ang hunahuna, kabubut-on, ug 

mga emosyon. Ang espiritu mao ang espirituhanon nga sulodnong pagkatawo ug ang imong 

espiritu adunay emosyonal nga tubag sama sa kalag. Ang kalag ug espiritu suod nga may 

kalabutan apan managlahi, tungod kay ang Biblia nagsulti kanato nga ang Pulong sa Dios 

mahait ug mobahin kanila. 

 

Ikaw dili makahimo sa pagsimba uban sa imong espiritu gawas kun kini gipabaskog sa iyang 

Espiritu, busa ang pagsimba sa espiritu naglangkob usab sa Espiritu Santo. Samtang kamo 

nagsimba, ang Espiritu sa Dios nagpamatuod uban sa imong espiritu (Roma 8:16). Tungod 

kay ang tawo tutulo ka bahin, kung ikaw nagsimba uban sa imong espiritu, ikaw kinahanglan 

usab mosimba diha sa imong kalag ug lawas. 

 

Ang pulong nga "kamatuoran" nagkahulogan sa pagbutyag, pagbukas, ug dili pagtago. Ang 

pagsimba kinahanglan ibasi sa kamatuoran nga mao ang impormasyon nga nakuha sa pagpa 

malandong nga resulta sa panahon nga gigahin uban sa Dios sa pagdiskobre. Kon ikaw matu- 

od nga nagsimba, kinahanglan nga ikaw motugyan sa Pulong sa Dios, dili lang sa pipila ka 

emosyonal nga pagbati. 

 

Ang pagsimba sa espiritu mao ang pagtugot sa Balaan nga Espiritu sa paglihok diha sa imong 

tinubos nga espiritu, nga nagpahinabo sa gugma, pagsimba, debosyon, dungog, ug pagtahud 

nga mosaka ngadto sa Dios nga usa ka espiritu. Ang pagsimba sa kamatuoran mao ang pag- 

simba sumala sa Pulong sa Dios ug sa tukmang pagtubag sa kamatuoran sa Ginoo. 

 

KANUS-A, ASA UG UNSAON PAGBUHAT NIINI 

 

Ang Biblia nagpakita nga kinahanglan simbahon nato ang Dios matag adlaw (2 Cronicas 

30:21); kanunay (Mga Salmo 34: 1; 35:27; Hebreohanon 13:15; Lucas 24:53); human sa 

espesyal nga pagpadayag sa Ginoo (Exodo 34; Genesis 12); sa dihang gihatagan ug pabor  

sa tawo (Genesis 24:52); ug sa pagkadawat sa mga saad gikan sa Dios (Genesis 13: 14 18). 

Importante kaayo ang pagdayeg sa Dios sa panahon sa krisis: 

 

 Kay sa adlaw sa kasamok pagatagoan niya ako sa iyang puloyanan: diha sa tabil sa 

 iyang  balongbalong pagatagoan niya; ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato. 

 (Salmo 27: 5) 

 

Ang Biblia nagsugo kanato sa pagdayeg sa Dios diha sa Simbahan (Salmo 22:22; 35:18; 

149: 1); sa atong panimalay (Mga Salmo 149: 5); sa atubangan sa mga dili magtotoo (Salmo 

40: 3; 96: 2-3); ug atubangan sa mga nasud sa kalibutan (Salmo 96: 1-3; 108: 3). 

 

Ang pagdayeg ug pagsimba diha sa Biblia may balaang pagtahud usahay samtang ang mga 

tawo nanghapa, namalandong, ug nanghilum atubangan sa Dios. Ang pagsimba usab malipa 

yon, saba, ug mahugyawon. Kini gikaingon sa Israel, ang "pagsinggit sa Hari anaa sa ilang 

taliwala." Sa dihang adunay kabanha sa tabernaculo, anaa ang presensya sa Dios. Sa diha nga 

walay kasaba, wala siya didto. 
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Ania ang pipila ka pamaagi sa Biblia sa pagsimba sa Ginoo: 

 

Paghatag ngadto sa Dios: Pabalik-balik sa mga rekord sa Daan ug Bag-ong Testamento, nga 

ang paghatag sa materyal nga mga kapanguhaan kabahin sa adlaw-adlaw nga pag-alagad ug 

giisip nga buhat sa pagsimba. Sa dihang ikaw nag-atubang ug krisis sa panalapi, ang paghatag 

usa ka talagsaon nga buhat sa pagsimba nga nagbanhig sa plano sa kaaway alang sa pagguba 

sa pinansyal. 

 

Pagpakahilum sa Iyang Atubangan: Kining hilum nga kinaiya sa pagtahud naglakip sa pag 

pamalandong sa Dios ug sa iyang Pulong (Zacarias 2:13). 

 

Pagsimba Uban Sa Imong Baba: Napamatud-an sa syensya nga, sama sa mga patik sa mga 

tudlo, ang matag tawhanong tingog adunay "patik." Ang imong "patik sa tingog," sama sa 

imong patik sa tudlo, lahi sa tanan pang uban nga mga tingog. Ang Dios nakaila sa imong 

tingog ug naghulat nga madungog kini nga gibayaw sa pagdayeg ngadto kaniya matag ad- 

law. Ikaw makasulti ug pagdayeg (Mga Hebreohanon 13:15), dayga ang Dios diha sa imong 

sinultihan sa pag-ampo (1 Corinto 14: 14-18), pagsinggit (Numeros 23:21; 1 Mga Cronicas 

15:28; 1 Samuel 4: 5-6), ug pag-awit sa mga pagdayeg sa Dios (Efeso 5:19; 2 Mga Cronicas 

5: 12-15). 

 

Pagdayeg sa Dios Uban sa mga Instrumento: Ang mosunod nga mga bersikulo usa ka pa- 

nig-ingnan sa kadaghan nga nag-awhag kanato sa pagdayeg sa Dios uban sa mga instrumen- 

to: Mga Salmo 150: 3-5; 147: 7; Salmo 33: 2. Pagsimba uban sa inyong Lawas: Ania ang pipi 

la ka mga pakisayran nga nagpatin-aw unsaon sa pagdayeg sa Dios uban sa imong lawas: 

Pagbarug diha sa iyang presensya (2 Cronicas 20:19; Ezequiel 44:15; Salmo 135: 1-2; 134: 

1); pagpataas sa imong mga kamot (Salmo 63: 3-4; 141: 2; 119: 48; 143: 6; 1 Timoteo 2: 8; 

Salmo 134: 2); pagpalakpak (Salmo 47: 1); pagyukbo ug pagluhod (Genesis 24:48; Exodo 

4:31; 12:27; 1 Mga Cronicas 29:20, 30; Salmo 95: 6); paglakaw ug paglukso (2 Samuel 6:16; 

Mga Buhat 3: 8); ug pagsayaw (Exodo 15:20; 1 Samuel 18: 6; 2 Samuel 6:14; Salmo 30:11;  

149: 3; 150: 4). 

 

UNSAON PAGBALIKTAD SA TUNGLO 

 

 Apan walay bisan kinsa nga makahimo sa pagsulod sa balay sa kusgan, sa pag-

 agaw sa iyang mga butang, kondili gapuson una niya ang kusgan, ug unya agawon 

 niya ang iyang balay. Marcos 3:27) 

 

Ang Griyegong pulong alang sa "inagaw" niini nga tudling mao ang "diarpazo" nga nagpasa 

bot sa pagpanglungkab, pag-asdang, o pagsakmit. Ang Griyego nga pulong sa "balay" mao 

ang "oikos" nga nagkahulogan sa "puloy-anan." Ang gamhanang kaaway nga giatubang ni 

Josaphat dili lamang "gigapos" sa katawhan sa Dios, apan sila "giagaw" sa hingpit nga pagsa 

kop. Kung ikaw nagtinguha sa hingpit nga kadaugan sa mga kahimtang nga imong giatubang 

nan ang "pagbugkos" sa kaaway dili igo. Ikaw kinahanglan makakat-on unsaon sa "pag-agaw 

sa iyang balay." 

 

Si Satanas naghunahuna sa imong balay - imong kapikas, imong mga anak, imong panalapi – 

nga iya. Sama sa paghulga sa kaaway ni Josaphat, si Satanas naghulga usab sa "pagpangawat, 

pagpatay, ug paglaglag" kon unsa ang anaa kanimo.  
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Ang yanong pagbugkos lamang sa buhat sa kaaway dili makahatag ug bug-os nga kadaugan 

tungod kay kon imong tugotan ang imong pagbantay nga makubos, makabuhi siya pag-usab. 

Ikaw sa hingpit "moagaw" sa iyang balay. 

 

Ang Dios miingon kang propeta Jeremias: 

 

 Tan-awa, ako nagapahaluna kanimo ibabaw sa mga nasud, ug sa ibabaw sa mga 

 gingharian, niining adlawa, sa pagluka ug sa paggun-ob, sa paglaglag, ug sa 

 pagpukan, ug sa pagtukod, ug pagtanom. (Jeremias 1:10) 

 

Si Jeremias gisugo sa pagbutang sa iyang espirituhanon nga atsa sa gamot sa dautan ug 

tapuson ang pagtubo niini, ug, sa pagbuhat sa ingon, sa paglaglag sa espirituhanong mga 

kuta. Ang usa ka kuta mao ang bisan unsa nga dapit nga gisakmit ni Satanas aron makontro 

lar: 

 

 -Kini makapaadik, makapadaut nga mga kinaiya nga daw dili nimo mabuntog. 

 -Kini mahimong dili kapugngan nga mga pagbati sa kasuko, kapungot, ug kapaitan. 

 -Kini usa ka kalagmitan ngadto sa pagkabangis, kriminal nga kinaiya nga mitungha 

  sa matag sunodsunod nga mga henerasyon sa imong pamilya. 

 

Kini nga "mga kuta" gipasa pinaagi sa gitawag nato nga "mga tunglo sa kaliwatan." Si Sata 

nas nagsakmit sa pagkontrolar sa usa ka kaliwatan, ug ang tunglo gipasa ngadto sa mosunod 

nga mga henerasyon. 

 

Ang Biblia nagpadayag nga ang mga pwersa nga nagtakda sa tanan nga panghitabo sa kali 

butan nahulog ngadto sa duha ka mga bahin: makita ug dili makita. Ang mga panalangin ug 

mga tunglo dili makita nga pwersa sa espirituhanong gahum nga gipasa pinaagi sa mga 

pulong tungod kay "Ang kamatayon ug kinabuhi anaa sa gahum sa dila" (Proverbio 18:21). 

Ikaw nagsulti sa usa ka panalangin o tunglo ug ang mga pulong nga imong gipamulong 

mamunga ug maayo o dautan nga mga resulta. 

 

Kadaghanan sa mga tawo dali modawat sa konsepto sa "panalangin" isip balido ug Biblikan 

hon, apan nagduha-duha mahitungod niini nga hilisgutan sa "mga tunglo." Sila naghunahuna 

nga ang pulong nanangpit sa mga larawan sa mangitngit nga panahon, mga ungo, ug mga 

monyeka sa barang. Apan sama nga ang kaatbang sa maayo dautan, ang kaatbang sa mga 

panalangin tunglo. 

 

Ang pulong "tunglo" nahitabo mga 230 ka beses sa Biblia. Kini nagpasabot sa pagsulti sa da- 

utan, pag-ampo batok, o nangandoy ug dautan batok sa usa ka tawo o butang. Ang pagtunglo 

usa ka panaad, panumpa, o sugo nga gitugyan ngadto sa kalaglagan. Ang unang panghitabo 

niini nga pulong mao ang pagtunglo sa Dios sa bitin ug sa yuta: 

 

Ug si Jehova nga Dios nag-ingon sa bitin: Tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw 

labi pa kay sa tanan nga mga kahayupan; ug labaw sa tanan nga mga mananap sa kapata 

gan; sa imong tiyan magakamang ka, ug magakaon ka sa abug sa tanan nga mga adlaw sa 

imong kinabuhi."  Unya ngadto kang Adan siya miingon, " Tungod kay ikaw nagpatalinghug 

sa tingog sa imong asawa, ug nagkaon ka sa kahoy nga akong gisugo kanimo sa pag-ingon:  
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"Dili ka magkaon niini: Tinunglo ang yuta tungod kanimo; sa paghago ikaw magakaon niini 

sa tanang adlaw sa imong kinabuhi." (Genesis 3: 14, 17). Kining duha ka mga tunglo sa 

Genesis 3 nagtandi sa duha ka panalangin nga gipamulong sa tawo ug sa yuta sa Genesis 1:22 

ug 28. 

 

Ang Biblia nagpakita nga "ang tunglo nga walay hinungdan dili moabot" (Mga Proverbio 

26: 2 KJV), nagpasabot nga sa luyo sa matag tunglo adunay espirituhanong hinungdan. Ang 

Deuteronomio 27: 15-26 naglista sa moral ug etikal nga mga sala nga naghimo sa espirituha 

nong mga kalapasan nga nagbukas kanimo ngadto sa mga kuta ni Satanas. Usa ka sumada 

niini naglakip sa pagsimba sa mga dios-dios, pagkadili matinahuron sa mga ginikanan, tanang 

matang sa pagpanglupig ug inhustisya, tanang matang sa gidili nga imoral ug dili kinaiyan- 

hong sekso, ug pagrebelde batok sa Pulong sa Dios. 

 

Ubang mga pakisayran sa Biblia nga nakadugang niini nga listahan sa mga sala nga nagdala 

ug tunglo. Ang Galacia nagpakita nga kadtong nagsangyaw sa "laing Ebanghelyo"(apostasya) 

matinunglo (Galacia 1: 6-9) ug si Jeremias nakamatikod nga ang mga nagasalig sa "unod" 

(mga buhat) inay sa Dios tinunglo (Jeremias 17: 5). Ang pagtulis sa Dios sa mga ikapulo ug 

mga halad nagdala sa pinansyal nga tunglo sumala sa Zacarias 5: 1-4, Haggeo 1: 4-6, ug Mala 

quias 3: 8-9. Ang anti-semitism delikado usab sa espirituhanon tungod kay ang Dios nagsaad 

sa nasud sa mga Judio "Ako motunglo kaniya nga nagtunglo kanimo" (Genesis 12: 2-3). 

 

Ang ubang mga tunglo gipahamtang kanimo pinaagi sa adunay mga awtoridad sa imong kina 

buhi, pananglitan usa ka ginikanan kinsa nagsulti kanimo mga hungog ug ikaw mitoo niini. 

Posible usab nga makadawat ug "tunglo" sa pamihig ngadto sa pipila ka kahimtang sa pangla 

was. Kon imong ikumpisal nga ang kanser, sakit sa kasingkasing, o ataki" nga anaa sa imong 

pamilya" imong giila ang tinuod nga tunglo sa imong kaliwat. Mahimo usab nga ikaw anaa 

ubos sa usa ka tunglo tungod sa pagkalambigit sa inyong mga katigulangan sa pagpamarang. 

Ang ubang mga tunglo imong gipahinabo sa imong kaugalingong makasasala nga pamatasan: 

"Tinunglo ang tawo nga wala magsunod sa mga pulong niining pakigsaad "(Jeremias 11: 3). 

 

Ang Deuteronomio 28 nagpadayag sa pito ka timailhan sa naglihok nga espirituhanong 

tunglo o kuta. 

 

1. Panghunahuna o emosyonal nga pagkadaut: 

 Si Jehova magahampak kanimo sa pagkabuang. (Deuteronomio 28:28; Tan - awa 

 usab ang mga bersikulo 20, 34, 38, 65) 

2. Laygay nga balatian: 
 Si Jehova mohampak kanimo uban sa tisis, ug sa hilanat, ug sa hubag, ug sa kainit 

 nga daw kalayo ... (Deuteronomio 28:22; Tan-awa usab ang mga bersikulo 21, 27, 2

 8, 35, 59, 61) 

3. Panagbulag ug pagkaguba sa mga relasyon sa kaminyoon ug pamilya: 
 Magapangasawa ka, ug lain nga lalaki ang motipon sa paghigda uban kaniya...  

 (Deuteronomio 28:30; Tan-awa usab ang mga bersikulo 41, 54) 

4. Pagkaapuli o dali makuhaan: 
 Matinunglo ang bunga sa imong lawas ... (Deuteronomio 28:18) 

5. Liyok sa kakabus: 
 Matinunglo ang imong bukag ug ang imong tipiganan ... (Deuteronomio 28:17; Tan-

 awa usab ang mga bersikulo 29, 43, 44) 
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6. Kasaysayan sa mga dili kinaiyanhon o wala sa panahon nga kamatayon: 

 Ug ang imong minatay mahimong kalan-on sa tanang mga langgam sa mga langit, ug 

 sa mga mananap sa yuta (Deuteronomio 28:26) 

 

7. Kanunay nga kapildihan sa kaaway: 
 Igapahampak ka ni Jehova sa atubangan sa imong mga kaaway; batok kanila mogula 

 ka usa ka dalan, ug gikan kanila mokalagiw ka sa pito ka mga dalan... Busa ikaw 

 moalagad sa mga kaaway nga gipadala ni Jehova  batok kanimo ... (Deuteronomio 

 28:25, 48) 

 

Ang mga tunglo nagpadayon pinaagi sa negatibo, madumtanon, mapait nga mga pulong nga 

adunay gahum sa pagdala sa emosyonal, espirituhanon, intelektwal - ug gani pisikal nga ka- 

matayon. Adunay mga tunglo nga gihimo sa mga tawo sa awtoridad pinaagi sa ilang mga 

pulong o kalihokan tungod sa personal nga paglapas sa Pulong sa Dios (sala). Ang mga tung 

lo naglihok usab pinaagi sa mga kuta nga gitukod ni Satanas sa inyong mga katigulangan nga 

gipasa ngadto sa mga henerasyon. 

 

Ikaw tingali mangutana, "Sa dihang akong gidawat si Jesus isip Manluluwas, dili ba kining 

tanan nga mga tunglo nabungkag na sa akong kinabuhi?" Sa dihang ikaw natawo pag-usab, 

gipasaylo ka sa imong nangaging mga sala ug sa giula nga dugo ni Jesus adunay gahum sa 

pagbungkag sa tanang tunglo. Sama sa istorya ni Josaphat, hinoon, si Satanas mobalik sa "dili 

maayo nga mga taho" ug "dagkong mga panon" aron sa pagsulay sa pagdala sa mga tunglo 

balik kanimo. Sama sa Israel, sa dihang ikaw magsugod sa pagdayeg sa Dios ang mga salipda 

nan mangabali ug ang tunglo mabaliktad ngadto sa kaaway tungod kay ang positibo nga pwer 

sa sa pagdayeg mobuntog sa negatibo nga pwersa sa pagtunglo: 

 

 Gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo niining adlawa, nga gibu 

 tang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug tunglo; busa 

 pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw ug ang imong mga kaliwatan. 

 (Deuteronomio 30:19) 

 

Ikaw mopili sa "panalangin" sa dihang ikaw nagdayeg sa Dios ug ang imong pagsimba literal 

nga "nakaagaw" sa balay sa kaaway: 

 

 Kay ang mga anak sa Ammon ug sa Moab nanagtindog batok sa mga pumoluyo sa 

 bukid sa Seir aron sa pagpatay ug sa paglaglag gayud kanila. Ug sa diha nga nalag 

 lag na nila ang mga pumoluyo sa Seir, ang tagsatagsa nanagtinabangay sa paglaglag 

 sa lain.Ug sa diha nga ang Juda miabot sa usa ka dapit nga nagalantaw sa kaminga 

 wan, sila mitan-aw ngadto sa panon sa katawhan; ug ania karon, sila nanagbuy-od 

 nga mga minatay nga nangapukan sa yuta, ug walay usa nga nakaikyas. 

  (2 Cronicas 20: 23-24) 

 

Buot ba nimo nga disarmahan ang mga pwersa sa kaaway nga gihan-ay batok kanimo? Buot 

mo bang balihon ang matag yawan-on nga tunglo ug kuta nga naghulga ug nagkontrolar sa 

imong kinabuhi? Nan magsugod ka sa pagdayeg Dios! 

 

Ayaw paghulat hangtud nga makita nimo ang paglihok sa kamot sa Dios ug ang imong kada 

ugan masiguro. Sugdi ang pagdayeg kaniya, bisan samtang imong nadungog ang tingog sa  
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nag-asdang nga mga tropa nga nagalanog sa kapatagan sa desyerto sa imong kinabuhi. Sugdi 

sa pag-awit atubangan sa kalisdanan sa dihang - sama ni Josaphat - wala ka mahibalo kung 

unsa ang buhaton sa imong mga kahimtang. 

 

... Ug ayaw kahibulong kon moadto ka sa panggubatan kung ang tanan nga imong makit-an 

mao ang nagkabulag-bulag nga mga bahin sa lawas sa imong problema. 
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Kapitulo 14 
 

Kadaugan Diha sa Walog 
 

Ang patay nga mga lawas nagkatag sa mga kapatagan samtang ang adlaw misubang sa kami 

ngawan nianang buntaga. Ang tunglo sa kaaway nabaliktad! Ang ilang mga pwersa sa militar 

aktuwal nga miatubang sa usa ug usa ug milaglag sa ilang kaugalingon. 

 

Pagkadakong kadaugan alang kang Josaphat, usa ka tawo nga sa usa ka higayon nagsugid  

nga wala siya masayud unsay buhaton... ug unsa ka dako nga kadaugan nga imong masinati 

sa diha nga imong gamiton ang sama nga mga lakang nga iyang gigamit sa pag-atubang sa 

imong kaugalingong malisud nga mga problema. 

 

Sa panapos nga mga bersikulo sa 2 Cronicas 20 adunay upat ka mga resulta sa pagbaliktad sa 

tunglo sa kaaway, mga kaayohan nga imong masinati usab kung makat-on ka nga madaugon 

sa imposible nga mga sitwasyon: 

 

PAG-ANI: 

 

 Ug sa diha nga si Josaphat ug ang iyang katawhan miabot aron sa pagpanguha sa 

 inagaw gikan kanila, ilang nakita sa taliwala nila ang daghan nga mga bahandi ug 

 mga minatay, ug bililhon nga mga alahas, nga ilang gikuha alang sa ilang kaugali 

 ngon, labaw pa sa ilang madala; ug sila tulo ka adlaw nga nagpundok sa inagaw 

 tungod kay daghan kaayo. (2 Cronicas 20:25) 

 

Ang Dios wala lamang nagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga kaaway, iyang 

gipadato sila sa inagaw sa kaaway. Gikinahanglan ang tulo ka adlaw aron tigumon ang 

tanang mahalon nga butang! 

 

Si Jesus mibuntog na sa imong kaaway. Si Satanas napildi sa krus sa Kalbaryo ug nagkina 

hanglan si Jesus sa tulo ka adlaw aron sa pagdala sa mga inagaw sa kaaway! Tindog sa dapit 

diin ka, ipunting ang imong pagtagad sa Dios, ug sugdi ang pagdayeg kaniya, kay ang kadau 

gan gidaug! 

 

Ang Biblia nagpadayag nga... 

 

 Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasugoan, kay gitunglo siya tungod 

 kanato (kay nahasulat na, "gipanunglo ang tanan nga gibitay sa usa ka kahoy"). 

 (Galacia 3:13) 

 

Sa dihang namatay si Jesus sa Kalbaryo, siya wala lamang namatay alang sa imong sala, iya 

kang gitubos gikan sa matag tunglo! Ikaw makapabaliktad sa mga tunglo sa imong kinabuhi 

pinaagi sa paggamit sa gahum sa dugo ni Jesus, apan sama sa matag lain nga espirituhanong 

kadaugan ang dugo kinahanglan ipadapat. Diha sa asoy sa Daang Tugon sa Paskuwa sa Ehip 

to, dili ang kamatuoran nga ang dugo sa usa ka nating carnero gipaagas nga nagpatuman sa 

kalingkawasan. Ang dugo gisablig sa pultahan sa balay ug dayon ang tiglaglag wala moabot 

duol niana nga pinuy-anan. 
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Ang dugo ni Jesus adunay gahum sa pagbalit-ad sa mga tunglo sa imong kinabuhi, apan 

kinahanglan nimo nga gamiton kini nga dugo aron mahimo kini nga epektibo. Ikaw mogamit 

niini samtang ikaw... 

 

 ... mosakmit sa imong dili-luwas nga kapikas gikan sa dautan nga mga kamot ni    

     Satanas. 

 ... mobansay sa imong hustong awtoridad ibabaw sa imong mga anak. 

 ... mokontrolar sa imong panalapi. 

 ... mogamit sa awtoridad sa matag dapit diin gitukod sa kaaway ang usa ka "puloy-

     anan." 

 

PAGBUHI: 

 

 Ug sa diha nga si Josaphat ug ang iyang katawhan miabot aron sa pagpanguha sa 

 inagaw gikan kanila, ilang nakita sa taliwala nila ang daghan nga mga bahandi ug 

 mga minatay, ug bililhon nga mga alahas, nga ilang gikuha alang sa ilang kaugali 

 ngon, labaw pa sa ilang madala; ug sila tulo ka adlaw nga nagpundok sa inagaw 

 tungod kay daghan kaayo. Ug sa ikaupat ka adlaw sila nanagtigum sa ilang kaugali 

 ngon diha sa walog sa Beraka; kay didto gidayeg nila si Jehova; busa ang ngalan 

 niadtong dapita gitawag nga walog sa Beraka hangtud niining adlawa. 

  (2 Cronicas 20: 25-26) 

 

Ang Walog sa Beraka nahimutang sa taliwala sa Betlehem (diin si David gidihogan ingon 

nga hari sa Israel) ug sa Hebron (diin siya nagtukod ug usa ka dalangpanan batok sa iyang 

kaaway, si Saul). "Beraka" nagpasabot sa "panalangin," busa ang dapit sa panalangin nahi 

mutang tali sa "pagdihog" ug sa "dalangpanan." 

 

Ang pulong "pagpanalangin" nahitabo mga 410 ka beses sa Biblia. Kini nagpasabot nga 

"mag-uswag, magmalipayon, ug pinaboran, gipanalanginan sa tanang paagi ug sa matag 

bahin sa kinabuhi.” Sama nga ang tunglo gipasiugdahan pinaagi sa mga pulong, ang Biblia 

nagpadayag nga posible nga buhian ang panalangin pinaagi sa imong isulti. 

 

Sa diha nga gibuhat sa Dios ang unang lalaki ug babaye iyang "gipanalanginan sila" ug giing 

nan sila nga magmabungahon ug mosanay. Human sa lunop, gipanalanginan sa Dios si Noe 

ug ang iyang mga anak. Ang sentro nga elemento sa pakigsaad sa Dios uban ni Abraham 

mao "Ako magapanalangin kanimo ... ug ikaw mahimong panalangin" (Genesis 12: 2-3). 

Ang mga patri-arca sa Daang Tugon nakasabot sa gahum sa panalangin, tungod kay sila 

naanad nga ipaabot kini sa ilang mga anak sa dili pa sila mamatay. (Ang usa ka maayo nga 

pananglitan niini mao ang halapad nga rekord ni Jacob nga gipanalanginan ang iyang mga 

anak sa Genesis 49 nga pagkahuman natuman sa gagmay nga detalye). 

 

Atong nakita kini nga konsepto sa panalangin nga nagkanap sa rekord sa Bag-ong Tugon. 

Panahon sa iyang unang sermon, gipahayag ni Jesus ang usa ka panalangin. Siya miingon: 

 

 Bulahan ang mga kabus sa espiritu ... bulahan ang nagbangutan ... bulahan ang mga 

 maaghup... bulahan kadto kinsa gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung ... bulahan 

 ang mga maloloy-on ...bulahan ang mga maputli ug kasingkasing ... bulahan ang mga 

 tigpasiugda sa kalinaw ... bulahan ang mga tawong gilutos tungod sa pagkamatarung 

...  (Mateo 5: 3-11) 
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Gipanalanginan ni Jesus ang mga bata nga gidala ngadto kaniya: 

 

 Unya gipanagdala kaniya ang mga bata, aron iyang pagapandungan sila sa iyang 

 mga kamot ug mag-ampo siya; ug ang mga tinun-an nagbadlong kanila. Apan si 

 Jesus miingon, "Pasagdi ang gagmay nga mga bata, ug dili ninyo pagdid-an, nga 

 manganhi kanako, kay alang kanila ang gingharian sa langit. Ug iyang gipandungan 

 sila sa iyang mga kamot "... (Mateo 19: 13-15) 

 

Samtang nagbitay sa kasakit sa krus, gipanalanginan ni Jesus ang iyang mga tigpa-antus ug 

ang katapusang butang nga iyang gihimo sa wala pa siya mokayab sa langit mao ang pagba 

yaw sa iyang mga kamot ug pagpanalangin sa iyang mga disipulo: 

 

 Ug iyang gidala sila sa gawas hangtud sa Betania, ug iyang gituboy ang iyang mga 

 kamot ug gipanalanginan sila. (Lucas 24:50) 

 

Gikan niining Biblikanhong mga panig-ingnan makita nga ang panalangin gibuhian pinaagi 

sa pagsulti sa pulong sa awtoridad. Kini nagpasabot nga ikaw makapanalangin sa imong anak 

nga lalaki, anak nga babaye, kapikas, ug tanang negatibo nga kahimtang sa kinabuhi. Ikaw 

adunay awtoridad pinaagi sa Pulong sa Dios dili lamang sa pagbugkos sa mga buhat sa kaa- 

way sa ilang mga kinabuhi, apan aron buhian ang panalangin sa Dios ibabaw kanila. 

 

Kon ikaw mosulti sa panalangin kini dili gayud mausab. Hinumdomi ang Daang Tugon nga 

asoy ni Jacob, kinsa pinaagi sa pagpanglingla nakadawat sa panalangin nga gitagana alang sa 

iyang igsoong lalaki, si Esau? Ang ilang amahan, si Israel, wala'y mahimo sa pagbaliktad sa 

panalangin human kini mahatag, bisan kini malimbongon nga nakuha: "Apan siya miingon, 

'Ang imong igsoon mianhi uban sa panglimbong ug gikuha ang imong panalangin, '"(Genesis 

27:35). 

 

Ang panalangin dili mausab, apan ang tunglo mabaliktad. Diha-diha dayon human sa iyang 

kadaugan batok sa kaaway, si Josaphat mipatigum sa katawhan sa Dios aron balihon ang 

tunglo sa "dili maayo nga taho" nga gidala sa "dagkong panon." Ang katawhan sa Dios 

mipanalangin sa Ginoo ug ingon nga ilang gibuhat kini, ang ilang panalangin nagbaliktad sa 

matag tunglo sa kaaway. Ang walog diin gituyo sa kaaway nga patyon sila nahimong "Bera- 

ka," ang walog sa panalangin. 

 

PAGMAYA: 

 

 Unya sila namauli, ang tagsatagsa ka tawo sa Juda ug sa Jerusalem, ug si Josaphat 

 sa ilang unahan, sa pag-adto pag-usab sa Jerusalem uban sa kalipay, kay ang Ginoo 

 naghimo kanila nga malipayon ibabaw sa ilang mga kaaway. Ug sila nangabot sa 

 Jerusalem uban ang mga kinuldasan nga tulonggon ug mga alpa ug mga trumpeta 

 ngadto sa balay ni Jehova.  (2 Cronicas 20: 27-28) 

 

Ang mga tawo nagtigum sa balay sa Ginoo sa wala pa siya moadto sa gubat ug mibalik 

didto human sa ilang kadaugan nga adunay dakong kalipay, pagdayeg, ug musika. Kung  

kita mangahas sa pagtoo aron moatubang sa atong mga kaaway imbis nga magtago ug 

magkurog sa kahadlok, tingali kita, usab, magtigum uban ang dugang nga kalipay kon kita 

moadto sa balay sa Ginoo. 
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PAGPAHULAY: 

 

 Ug ang kahadlok sa Dios diha sa tanang gingharian sa kayutaan sa diha nga sila 

 nakadungog nga si Jehova nakig-away batok sa mga kaaway sa Israel. Busa ang 

 gingharian ni Josaphat malinawon; kay ang iyang Dios mihatag kaniya sa pahulay  

 sa bisan diin nga dapit nga nagalibot.  (2 Cronicas 20: 29-30) 

 

Ang kadaugan sa Israel nagpasiugda sa pagtahud sa Dios sa ilang mga silingan. Sila nakaila 

nga makuyaw ang pagpakig-away sa mga tawo nga adunay Dios nga kauban nila ug, isip re- 

sulta, si Josaphat nakapahulay sa "tanan sa palibot. "Ang mga pwersa sa kaaway nagkampo 

pa gihapon sa ibabaw lamang sa bungtod ug tabok sa mga sapa, apan sila dili hulga kang Josa 

phat tungod kay ang Dios naghatag kaniya ug kapahulayan. 

 

Ikaw malibutan sa mga pwersa sa kaaway basta ikaw ania pa sa kalibutan, apan ikaw dili na 

kinahanglan nga masamok pa kanila. Dili ka na usab magkiyugpos sa imong mga kamot ug 

magbangutan, "Wala ko mahibalo ug unsay buhaton!" Ikaw mapuliki kaayo sa imong walog - 

nga nagaani sa mga inagaw gikan sa imong kaaway, nga nagabaliktad sa tunglo pinaagi sa 

pagbuhi sa panalangin, pagmaya diha sa kadaugan, ug pagpahulay sa Dios. 
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Epilogue: Karon Maoy Imong Ugma 
 

Ang Dios miingon kang Josaphat, "Ugma panggula kamo batok kanila, kay si Jehova 

magauban kaninyo" (2 Cronicas 20:17). 

 

Karon maoy imong ugma - kini ang panahon sa pag-atubang sa imong kaugalingong lisud 

nga mga kahimtang ug pagbuntog sa kaaway! Gamita ang inter-aktib nga mga pagbansay 

niining panapos nga epilogue aron ipadapat ang imong nakat-onan niini nga pagtuon. 

 

DILI MAAYO NGA TAHO - DAKONG PANON: 

 

Susiha ang problema nga imong giatubang nga daw walay tubag. 

 

Itingub ang imong problema: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Unsa sa imong hunahuna nga kini nga mga kahimtang naugmad? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Unsa sa imong hunahuna ang mga gamut nga hinungdan (nagpaluyo nga espirituhanong mga 

isyu) sa imong problema? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

UNANG LAKANG:  PULIHI ANG KAHADLOK UG PAGTOO 

Ang kahadlok makaparalisa, ang pagtoo makapalig-on - busa kinahanglan nimong pulihan 

ang kahadlok pinaagi sa pagtoo. 

 

Ilista ang piho nga mga kahadlok nga imong naangkon mahitungod sa imong problema: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pag-ampo mahitungod sa matag kahadlok nga imong gilista. Isugid ang kahadlok kon unsa 

kini: Sala. 

 

Ribyuha ang Kapitulo 4 ug isulat ang kahulogan sa pagtoo: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Ribyuha ang Kasulatan mahitungod sa kahadlok nga gihatag sa Mga Kapitulo 3 ug 4 ug 

gamita ang koncordansya aron makit-an ang dugang mga bersikulo. Sauloha ang pipila niini 

ug kutloa kini kon ang kaaway mosulay sa paghimo kanimong mahadlokon. 

 

Pagsulat ug usa ka plano sa pagpatuman sa matag mosunod nga "mga tigmugna" ug pagtoo 

sa imong kinabuhi: 

 

1. Pagpaminaw sa Pulong sa Dios: Unsaon nimo pagdugang sa imong pandungog sa Pulong  

    sa Dios? Pagtambong sa imbahan? Cassette tapes? Personal nga debosyon? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Nagpabilin ang imong hunahuna sa Dios: Ang imong hunahuna nakasentro ba sa imong  

    problema o sa imong Dios? 

___________________________________________________________________________ 

 

    Unsa ang piho nga mga lakang nga imong mahimo aron mapreserbar ang imong hunahuna    

    sa Dios imbis sa imong suliran? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Pagbuhat sa imong pagtoo: Makahunahuna ka ba sa piho nga mga paagi nga imong mapa   

    kita ang imong pagtoo sa Dios sa imong pag-atubang sa imong problema? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

IKADUHANG LAKANG: TINDOG UG ASDANGA ANG IMONG KAUGMAON 

 

Ang mga kategoriya sa kasakit nga giusa-usa sa Kapitulo 6 naglangkob sa tanang matang sa 

problema nga tingali imong atubangon: 

 

 -"Espada" naghisgot sa direkta nga pag-ataki ni Satanas, wala damha, pagputol, ug 

   pagsamad. 

 

 -"Paghukom" nagtumong sa bakak nga mga akusasyon, pabalikbalik, ug dautan    

   nga mga paghukom nga gipahamtang kanimo pinaagi sa uban ingon man usab nga 

   bayad alang sa makasasala nga panggawi. 

 

 -"Kamatay" nagarepresentar sa nagakadugay, nagakalisud, nagakadaut nga mga   

   kahimtang. 

 

 -"Kagutom" naghisgot sa uga, biniyaang mga panahon sa kinabuhi sa dihang ang 

   Dios daw layo kaayo ug imong gibati nga gibiyaan ka na sa tanan. 
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Unsa nga matang sa mga problema ang imong giatubang karon? 

___________________________________________________________________________ 

 

Ayaw pagtalaw atubangan niini nga mga hulga sa kaaway. Tindog gikan sa imong kalibog, 

kasubo, ug pagkaluya ug asdanga ang imong padulgnan nga hinatag-sa-Dios. Pag-ampo niini 

nga pag-ampo: 

 

"Dios, gikapoy na ako sa pagdagan, pagtago, ug pagkalagiw gikan sa kaaway, ikaw miingon 

nga ikaw makadungog sa pag-ampo nga gihimo sa templo diin ang imong Ngalan nagpuyo. 

Ang imong Ngalan gisulat sa templo sa akong kinabuhi, mao nga ako nasayud nga imong 

madungog ang akong pag-ampo. Isip usa ka buhat sa pagsalig, ako nagbarug diha sa akong 

espirituhanong pagkatawo. Dili ako mapildi sa kaaway. Dili ako maluya sa atubangan niini 

nga problema. Ako magmantala sa atubangan sa matag kaaway, akong tumanon ang kapala 

ran nga imong giplano alang kanako. Sa Ngalan ni Jesus, Amen. " 

 

IKATULONG LAKANG: USBA ANG IMONG PAGTAGAD 

 

Usba ang imong hunahuna ug espirituhanon nga pagtagad gikan sa kaugalingon ngadto sa 

Dios, gikan sa karon ngadto sa unsa ang iyang gibuhat kaniadto, ug ang imong paglaum alang 

sa umaabot. Pagtutok sa: 

 

 Pagkaharianon sa Dios:  Imantala Siya ingon nga: 

 

 -Jehovah-Tsidkenu:   Imong pagkamatarung 

 -Jehovah-M-Kaddesh   Imong pagkabalaan 

 -Jehovah-Shalom   Imong kalinaw 

 -Jehovah-Shammah   Ang Dios nga atua didto 

 -Jehovah-Rophe   Imong mananambal 

 -Jehovah-Jireh    Imong tigtagana 

 -Jehovah-Nissi   Ang bandila sa imong kinabuhi 

 -Jehovah-Rohi    Ang magbalantay nga naghatag sa imong matag 

      panginahanglan 

 

Pagmando sa Dios: Ipahayag Siya ingon nga Ginoo sa tanang kahimtang sa imong kinabu 

hi. Pag-ampo kada adlaw alang sa iyang Gingharian moabot ug sa iyang kabubut-on nga 

mabuhat sa imong kinabuhi. 

 

Rekord sa Dios: Ilista ang pipila ka dagkong mga butang nga gibuhat sa Dios alang kanimo 

sa nangagi (kaluwasan, pagpang-ayo, paghupay, giya, ug uban pa): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pasalamati ang Dios sa matag usa niini. 

 

Ang Relasyon sa Dios: Ibasi ang imong hangyo sa imong relasyon sa Dios. Ikaw ang iyang 

anak. Duol nga maisugon ngadto kaniya alang sa panabang. 
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Mga Ganti sa Dios: Ilista ang pipila ka piho nga mga saad nga gihatag sa Dios kanimo alang 

sa umaabot: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Paghimo ug usa ka positibo nga pagsugid sa pagtoo mahitungod sa matag usa niini nga mga 

saad ug pasalamati siya nga sila mahimong tinuod sa imong kinabuhi. Kon ikaw nabalaka 

pag-usab sa imong problema, baliki kini nga listahan ug ipunting ang imong pagtagad sa mga 

saad sa Dios alang sa umaabot. 

 

Ang Responsibilidad sa Dios: Imbis nga pas-anon ang imong kaugalingong mga palas-anon, 

itugyan kini sa Ginoo. Hinumdomi nga kini iyang responsibilidad, iyang pangalagad, iyang 

plano. 

 

Ang Pagkamatarung sa Dios: Ayaw pagtindog batok sa imong mga kaaway, apan ipahibalo 

ang imong kahimtang sa Dios nga nahibalo nga siya makiglabot nga makatarunganon sa 

tanang hingtungdan. 

 

IKAUPAT NGA LAKANG: ISALIKWAY ANG RASON ALANG SA PINADAYAG 

 

Ang punto sa kausaban sa matag sitwasyon mao ang imong pagsalikway sa kalibutanon nga 

pangatarungan alang sa diosnong pinadayag. Hunahunaa ang imong problema: Misulay ka na 

ba sa paggamit sa kalibutanon nga pangatarungan aron sa pagsulbad niini? Unsay nabuhat 

nimo nga kasal-anan?  Ngano sa imong hunahuna nga ang imong mga pagsulay wala molam 

pos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Graduhi ang imong kaugalingon kalabut sa mga pahimangno ni Jehaziel kang Josaphat: 

 

1. Ayaw kahadlok: Nahadlok ka ba karon sa imong problema? ___Oo ___ Dili 

 

2. Ayaw kalisang: Sa pagkakaron nalisang ka ba sa imong problema? ___Oo ___No 

 

3. Ilha nga ang gubat iya sa Dios: Nagtoo ka ba gayud nga ang gubat iya sa Dios o kanimo 

    nga naningkamot sa pagpakig-away niini sa imong kaugalingong kusog? 

 ___ Ako naningkamot sa pagpakig-away sa akong mga gubat sa kaugalingon kong 

        kusog. 

 ___ Ako nakaila nga ang gubat iya sa Dios. 

 

4. Lihok diha sa panahon sa Dios: Nag-una ka ba sa Dios o nagpalayo sa iyang luyo aron 

    sulayan pagsulbad ang imong problema? 

 ___ Ako nag-una sa Dios ug naningkamot sa pagbuhat sa mga butang sa akong  

                   kaugalingon. 

 ___Ako nakahibalo unsa ang gusto sa Dios nga akong buhaton, apan wala ko kini  

        buhata. 
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5. Ipahimutang ang imong kaugalingon alang sa kadaugan: Nabatian mo ba nga ikaw karon 

    nakaposisyon na alang sa kadaugan? 

 ___ Ako nakapahimutang na alang sa kadaugan. 

 ___ Ako anaa sa proseso sa pagpahimutang. 

 ___ Ako nahadlok gihapon ug nawad-ag paglaum sa akong sitwasyon. 

 (Kon imong gitsikan ang ikatulong kapilian, ribyuha ang Mga Kapitulo 3 ug 4 pag- 

 usab.) 

 

Pag-ampo mahitungod sa mga bahin sa kahuyang nga gipakita sa mga butang 1-5 sa ibabaw. 

 

Ribyuha ang unom ka ang-ang sa pinadayag nga gihisgutan sa Kapitulo 10. Asa sa imong 

hunahuna ikaw sa karon nga panahon niini nga proseso? 

 

 ___Pagkahasol 

 ___Pagpadayag 

 ___Pagdumili 

 ___Pagbiya 

 ___Pagmatuod 

 ___Pagbayaw 

 

Unsa ang imong mahimo aron mouswag gikan sa imong karon nga yugto sa pinadayag 

ngadto sa mosunod nga mga ang-ang? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

IKALIMANG LAKANG: TUBAG DIHA SA PAGKAMASINUGTANON 

 

Si Josaphat miingon sa katawhan sa Dios, "Tumoo kamo kang Jehova nga inyong Dios ug 

kamo mamalig-on. Toohi ang iyang mga manalagna, ug kamo manag-uswag." Ang mga 

Kasulatan gipresentar sa Kapitulo 11 sa matag usa sa mosunod nga miresulta sa malig-on nga 

kinabuhi. Susiha kini ug dayon timbangtimbanga kun unsa ang imong gibuhat: 

 

        Ginabuhat Ko Ang... 

       Hawud Maayo  Kabus 
 

Pasalikway sa pagduha-duha    ____  ____  ____ 

Pagsunod sa Pulong sa Dios    ____  ____  ____ 

Pagpuyo nga matarung    ____  ____  ____ 

Pagtimbangtimbang sa akong kinabuhi  ____  ____  ____ 

Pagpalig-on sa pagtoo     ____  ____  ____ 

Pagtugyan sa akong mga buhat ngadto sa Dios ____  ____  ____ 

Pagpangita sa maalamong tambag   ____  ____  ____ 

Pagbansay sa diosnong kaalam   ____  ____  ____ 

Pagdawat sa gracia sa Dios    ____  ____  ____ 
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Pag-ampo ug isulat ang plano sa pag-uswag alang sa matag butang nga imong gimarkahan 

nga "kabus." 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Karon graduhi ang imong kaugalingon sa mga prinsipyo sa kalampusan: 

 

        Ginabuhat Ko Ang... 

       Hawud Maayo  Kabus 
 

Pag-ila nga ang kalampusan naggikan sa Dios ____  ____  ____ 

Paghinulsol sa imong mga sala   ____  ____  ____ 

Pagsalig sa Pulong sa Dios    ____  ____  ____ 

Pagpangayo sa tabang sa Dios (pag-ampo)  ____  ____  ____ 

Pagbuhi sa imong mga kapanguhaan   ____  ____  ____ 

Pagsulbad nga imong pangitaon ang Ginoo  ____  ____  ____ 

 

Pag-ampo mahitungod sa mga butang nga gimarkahan ug"kabus" ug pagsulat ug plano nga 

buhaton aron mapalambo ang matag usa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

IKAUNOM NGA LAKANG: BALIKTARA ANG TUNGLO 

 

Ribyuha ang pito ka timailhan sa tunglo ug susiha kadtong imong gitoohan nga magamit 

sa imong kinabuhi: 

 

 ___Pangisip o emosyonal nga pagkahugno 

 ___Laygay nga balatian 

 ___Panagbulag ug pagkaguba sa mga relasyon sa kaminyoon ug pamilya 

 ___Pagkaapuli o kalagmitan nga makuhaan 

 ___Liyok sa kakabus 

 ___Kasaysayan sa dili natural o wala sa panahon nga kamatayon 

 ___Kanunay nga kapildihan sa kaaway 

 

Pag-ampo sa makusog ug nganli ang matag usa sa mga tunglo nga imong giila. Gapusa ang 

gahum ni Satanas nga naglihok sa imong kinabuhi ug sa imong kaliwatan. 

 

Ang Biblia nagpahayag nga makabuntog ka sa dautan pinaagi sa maayo (Roma 12:21), busa 

human nimo mabugkos ang buhat sa kaaway batok kanimo, buhii ang panalangin sa imong 

pamilya. Ang Dios miingon kang Moises: 

 

Isulti mo kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki, sa pag-ingon: Sa ingon niini nga 

paagi kamo magpanalangin sa mga anak sa Israel. Kamo magaingon kanila: Si Jehova  
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magapanalangin ug magabantay kaninyo; pagapasidlakon ni Jehova ang iyang nawong sa 

ibabaw kanimo ug magamaloloy-on kanimo.Igapaibabaw ni Jehova ang iyang nawong 

kanimo ug magahatag kanimo sa pakigdaait. "(Numeros 6: 23-26) 

 

Karon buhii ang sama nga panalangin sa imong pamilya. Ipandong ang imong mga kamot sa 

imong mga anak ug isulti kini nga mga pulong: 

 

 "Ako magapanalangin kanimo sa ngalan sa Ginoo.  Ang iyang nawong magasidlak 

 diha kanimo ug magmaloloy-on kanimo. Iyang ipaibabaw ang iyang nawong kanimo 

 ug magahatag kanimo sa pakigdait." 

 

Ang Dios usab misulti kang Moises nga "ibutang ang iyang ngalan sa mga anak sa Israel" ug 

Siya mopanalangin kanila. Ang mga ngalan sa Dios diha sa Daang Tugon nga gihiusa sa uban 

nga mahulagwayon nga mga titulo aron mahimo ang gitawag nga "nilangkub" nga mga nga 

lan nga nagpadayag sa mga panalangin sa Dios. 

 

 

-Jehovah-Tsidkenu nagpasabot nga si Jehova mao ang atong pagkamatarung, Jeremias 23: 6 

-Jehovah-M-Kaddesh nagpasabot nga si Jehova mao ang pagkabalaan, Exodo 31:13 

-Jehovah-Shalom nagpasabot nga si Jehova mao ang kalinaw, Mga Maghuhukom 6:24 

-Jehovah-Shammah nagpasabot nga si Jehova mao ang atua didto, Ezequiel 48:35 

-Jehovah-Rophe nagpasabot nga si Jehova mao ang mananambal, Exodo 15:26 

-Jehovah-Jireh nagpasabot nga si Jehova mao ang Magtatagana, Genesis 22:14 

-Jehovah-Nissinagpasabot nga si Jehova mao ang bandila, Exodo 17:15 

-Jehovah-Rohi nagpasabot nga si Jehova mao ang magbalantay, Salmo 23: 1  

Gamita kini nga mga ngalan aron "ibutang ang ngalan sa Dios" sa imong kaugalingon, sa 

imong kapikas, ug sa imong mga anak pinaagi sa paggamit niini nga sampol sa pag-ampo: 

 

"Dios, gibutang ko ang imong ngalan sa akong anak pinaagi sa dugo sa imong Anak, si Jesu-

Kristo, ikaw mao ang pagkamatarung ug pagkabalaan sa akong anak. Ikaw ang iyang kali 

naw, ikaw atua didto alang kaniya - dili siya mag-inusara. Ikaw ang mananambal ug tigtaga 

na sa akong anak. Ang matag espirituhanon, pisikal, ug materyal nga panginahanglan matu 

bag sa iyang kinabuhi. Ikaw mahimong bandila sa proteksyon sa ibabaw kaniya ug ang 

magbalantay nga naggiya kaniya. " 

 

Ingon sa imong nakat-onan, ang importante nga yawi sa pagbaliktad sa tunglo sa kaaway mao 

ang pagdayeg ug pagsimba. Atol sa imong personal nga mga paghalad, sulayi ang mosunod 

nga mga paagi sa Biblia sa pagsimba sa Dios: 

 

___Paghatag ngadto sa Dios 

___Paghilum atubangan kaniya 

___Pagsimba sa imong baba: 
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 ___Pagsulti sa pagdayeg 

 ___Paggamit sa imong pinulongan 

 ___Pagsinggit 

 ___Pag-awit 

 

___Pagdayeg sa Dios uban sa mga instrumento 

___Pagsimba uban sa imong lawas: 

 ___Pagtindog sa iyang presensya 

 ___Pagbayaw sa imong mga kamot 

 ___Pagpalakpak 

 ___Pagyukbo ug pagluhod 

 ___Paglakaw ug paglukso 

 ___Pagsayaw 

 

KARON NGA IKAW NAHIBALO NA UNSAY BUHATON... 

 

Pinaagi sa panig-ingnan ni Josaphat, nakakat-on ka unsa ang buhaton kung wala ka mahibalo 

ug unsay angay buhaton. Karon buot sa Dios nga mousab sa imong walog sa Acor (kasamok) 

ngadto sa walog sa Beraka (panalangin) busa karon ang panahon sa... 

 

Pag-ani: Bawia ang mga inagaw gikan sa imong kaaway! Sugdi paggamit ang imong hus- 

tong katungod sa awtoridad ibabaw sa imong mga anak. Kontrolaha ang imong panalapi. 

Gamita ang awtoridad sa matag dapit diin ang kaaway adunay usa ka kuta. Ilista ang pipila ka 

praktikal nga mga lakang nga imong mahimo aron matuman kini: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pagbuhi: Buhii ang panalangin sa Dios sa pagbuntog sa kadautan sa mga tunglo sa kaaway. 

Ipagawas ang panalangin sa: 

 

 ___Imong kaugalingon 

 ___Sa imong kapikas 

 ___Sa imong pamilya 

 ___Sa imong mga higala 

 ___Sa imong ministeryo 

 ___ Sa imong negosyo ug panalapi 

 

Pagmaya: Dayega ang Dios sa tubag sa imong problema - bisan sa wala pa nimo madawat 

kini! Pagmaya sa kadaugan diin ikaw gipasaligan sa paggamit sa nagkalainlaing sumbanan sa 

Kasulatan alang sa pagdayeg ug pagsimba. 

 

Pagpahulay: Ang imong "ugma" maoy karon - karong adlawa - tungod kay sa imong paghi 

mo sa mga lakang nga gihulagway niini nga libro, ang Dios nagbanhig sa imong mga 

kaaway! 

 

Oo – ikaw moatubang sa makasamok, makalibog nga mga kahimtang sa imong Kristohanon 

nga kasinatian tungod kay kini mahinungdanon nga mga elemento sa tipiganan sa mga 

hinagiban sa kaaway.  
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Apan matag higayon nga makaplagan mo ang imong kaugalingon nga naghunahuna, "Wala 

ako mahibalo unsay buhaton" pagribyu sa istorya ni Josaphat. Gamita kini nga sumbanan sa 

pagsumpo sa matag dili maayo nga taho nga imong nadawat ug maisugon nga moatubang sa 

matag dakong panon sa negatibo nga mga kahimtang. Ikaw nakahibalo na ug unsay buhaton 

karon…nahibaloan nimo unsay buhaton karon… busa buhata kini! 
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