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WALA KA NAG-INUSARA!
Nakaagi ka ba ug malisud nga panahon? Ug kung nag-
atubang ka ba sa usa ka dili makita nga trahedya, usa ka 
lawom nga isyu sa medical, O naghuna-huna ka kung asa 
kuhaon ang sunod nimo nga pag-kaon, dili gusto sa Ginoo 
nga atubangon nimo ang imong mga pakipag-away nga nag 
inusara ka. Apan, ang nag-inusarang labing hinungdan nga 
butang nga mahimo naton buhaton mao ang pagbutang 
sa atong pagsalig Kaniya, ug makapadayon nga puno sa 
Paglaum.
Niining libroha, nagtudlo si Joyce:
Ø Unsaon pagdawat sa kahupayan sa Diyos sa lisud nga 

mga panahon
Ø Ngano nga ang pagbag-o sa panan-aw mahimo’g 

hingpit nga makapaayo sa imong adlaw
Ø Unsaon magsugod nga lab-as ug ibutang ang imong 

kaagi sa likud
Ø Mga yawi sa bibliya sa pakig-away sa kasubo ug 

pagkaluya
Kung unsa man ang imong naagian sa iyang libro 
makatabang kanimo nga mapataas ang imong gilauman ug 
dili gyud mohunong sa Diyos, pagkahuman sa tanan, Siya pa 
gihapon ang, ”Diyos sa Paglaum” (Tan awa ang Taga Roma 
15:13)
Hinaut nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom maghatag 
usab kaninyog kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtuo 
kaniya, aron pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mosamot 
kadako ang inyong paglaum.
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ANG SINUGDANAN

Nalipay ko kaayo nga imong gipili nga basahon 
kini nga Libro, siguro nasakitan ka karon, 
tungod sa mga naghitabo sa imong Kinabuhe 
karon. Wala ko kabalo unsay imong kahimtang 
karon, Apan usa ka butang nga makasigurado 
ako:

Wala ka nag inusara – Gihigugma ka sa 
Ginoo, Ug gihigugma sab ka namo.

Ang tinuod, gisulat ko kini nga libro pag 
pagdasig sa imong kaugalingon, ug mahatagan 
ka ug pag laum sa imong kasing–kasing. Gusto 
kung masayran nimo karon, nga taliwala sa 
imong giagian, Ang Ginoo kauban nimo ug 
walay lisod Kaniya. (Lukas 1: 37) Naa Siyay 
mayong plano para sa imong ugma, Kay ako 
mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna 
ko alang kaninyo, nagaingon si Jehova, mga 
hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan 
sa paghatag kaninyo ug paglaum sa inyong 
kaugmaon. (Jeremias 29:11)
Siguro naa ka sa sitwasyon nga naglisud ka sa 
imong kahimtang karon, ug dili na ka kabalo ug 
unsay imong buhaton nga magmadaugon ka sa 
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imong naagian karon, siguro nasakitan ka karon 
pisikal, Ug daghang mga tawo karon nga wala 
na sila kabalo asa sila mokuha ug pagka-on.
Kung nakasinati ka karon ug kalisud sa imong 
sitwasyon, ug halos na ka moatras, Apan 
kinahanglan gihapon nga mosalig ug molaum 
sa Ginoo. Bisan pa, Unsa ba ang pag-laum?
Ang paglaum mao ang pagsalig sa tibook 
nimong kasing-kasing nga adunay maayong 
mahitabo. Kini adunay kalambigitan sa atong 
gisaligan. Kung aduna kay paglaum, ang 
kasing-kasing puno usab sa kalipay ug kalinaw.
Ang gusto ni satanas, nga mawad-an ka ug 
paglaum. Gusto niya nga motoo ka nga walay 
nay maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. 
Apan gusto sa Ginoo kanato nga mapuno 
ka sa paglaum, pagsalig sa kahibulongang 
mga butang nga gikan sa Diyos. ”Hinaut nga 
ang Dios sa paglaum” magapuno kaninyo sa 
tumang kalipay ug kalinaw tungod sa inyong 
pagtoo, aron nga pinaagi sa gahum sa Espiritu 
Santo magmadagayaon kamo sa paglaum.
(Roma 15:13)
Tungod sa pag abuso sa pakipaghilawas, berbal 
ug emosyonal nga akong naagian sa bata pa 
ako, nag antos ako. Naandan na nako nga 
nawad an ug maayong panlantaw ug paglaum. 

6



Daghan ang mga negatibong nahitabo sa 
akong kinabuhi nga maoy nagtukmod kanako 
para maglaum sa mga dautang mahitabo 
pa sa akong kinabuhi, bisag usa na ako ka 
kristohanon.
Apan gibag-o ako sa Ginoo gikan sa 
negatibong panlantaw sa kinabuhi ngadto 
sa kinabuhi nga adunay paglaum, nga nagla-
um sa kamaayo sa Ginoo nga anaa kanako.
Hinay-hinay,gitabangan ko sa Ginoo nga akong 
madiskubrihan ang gahum sa pagla-um, ug 
unsay mahimo niini sa akong huna-huna, ug sa 
sinulti-an, sa mga lihok ug sa tanang aspeto 
sa akong kinabuhi. Mao nga karon, bisan 
moatubang man ko ug kalisod nga sitwasyon sa 
kinabuhi, pareho anang kapakyasan, dili na ko 
mawad-an ug pagla-um, tungod kay nakabalo 
na ako nga ang Ginoo nagalihok alang sa 
akong kaayohan. 
Pwede siguro nga daghan na kaayo ang imong 
pag-antos sa kinabuhi, kapakyasan ug mura ba 
ug dili na nimo makit-an ang maayo. Gusto ni 
satanas nga motoo ka nga wala nay paglaum 
nga mabag-o ang sitwasyon sa imong kinabuhi. 
Apan, gusto sa Ginoo nga imong mahibaw-
an nga gihigugma ka sa Ginoo. Ug pwede 
nimo Siyang masaligan nga makahimo Siya ug 
milagro taliwala sa malisod nimong kahintang. 
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Ayaw kawala sa paglaum, Apan molaum ka nga 
ang kamaayo sa Ginoo maoy imong masinati sa 
imong kinabuhi. 
Ang sulod ani nga libro nagtud-lo mahitungod 
sa atong Diyos, mga leksyon nga nagpalig-on 
sa imong pagtoo ug makatabang kanimo para 
atubangon ang kinabuhi nga adunay saktong 
panglantaw.
Kanunay nako kini nga gisulti nga ang tawo 
nga adunay paglaum siya ang tawo nga adunay 
pagsalig sa pulong sa Ginoo ug dili moatras ug 
dili siya molampos, bisan taliwala sa mga unos 
sa kinabuhi, kung mosalig ka lang sa Ginoo, 
pun-on sa Ginoo ang imong kinabuhi sa kalinaw 
ug kalipay ug molambo ang imong kahimtang.
Wala ko kabalo kung unsa ang imong 
kahimtang ug kaagi karon, ug unsa man 
ang imong kaagi karon, Apan kabalo ko nga 
gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo, nakit-an ka 
Niya ug tabangan ka Niya. (Roma 8:38-39; Mga 
Salmo 33:18)
Siya ang Diyos nga paglaum sa tanan, Ug Siya 
ang makahimo ug milagro taliwala sa imong 
malisud nga kahimtang.
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Pahina 1

PUNO SA PAGLAUM

Usahay masulti nako nga kita ang mga tawo 
nga gustong makit-an una usa pa motoo. (Show 
me generation) gusto nato nga makita una 
usa pa motoo. Sa tinood daghan kanato ang 
maglisud sa pagtoo nga kaya sa Ginoo nga 
molihok sa atong kinabuhi hangtod nga makita 
nato ang ebidensya.
Apan ingon ana ang pamaagi sa paglihok sa 
Ginoo molihok ang Ginoo bisan ug wala nato 
kina nakit-an. 
Apan bisan pa ug wala nato kini nakita, Apan 
misalig ka ba nga ang Ginoo naglihok sa imong 
Kinabuhi karon? Misalig ka ba nga ang Ginoo 
adunay maayong plano sa imong mga anak, ug 
sa inyo nga managtiayon, ug sa mga butang 
nga imong giampo sa dugay na nga panahon?
Ang Jeremias 29:11 nag sulti ang pulong 
sa Ginoo nga adunay nindot nga plano Siya 
sa imong kinabuhi nga tagaan ka Niya ug 
padlaum. Salaktud nga pagkasulti, Ang Ginoo 
nangita ug panahon nga makahimo ug mga 
maayong butang sa imong kinabuhi!
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Siguro lisud pagtratar sa imong kaugalingon 
nga usa ka sa positibo nga tawo ug puno sa 
pagtoo ug paglaum. Kung ingon niana, kabalo 
ko nga egsakto ang imong gibati! Adunay mga 
tawo nga nahadlok sila tungod sa ilang nasinati 
nga kapakyasan ug gihuna huna nila basin nga 
dili na nila makaya kung aduna pay sunod nga 
kapakyasan.
Ang Diyos ay ”Diyos sa paglaum,” puno sa 
grasya ug mga bag ong sinugdanan (Roma 
15:13) Sa Ginoo dili pa ulahi ang tanan para 
sugdan ang patoo ug paglaom.

MGA DAGKONG GILAUMAN

Ang buot ipasabot sa paglaum ay ”sigurado ka 
sa imong gilauman.”
Kasagaran gusto nalang nato nga pagpa-abot 
ug unsay mahitabo. Apan ang gusto sa Ginoo 
nga molaum kita ug adunay lakip nga katuyoan.
Gusto Niya nga Aktibo kita nga molaum sa 
mahitabo sa atong kinabuhi.
Mao nga ang akong pangutana nimo: Unsay 
imong gilauman?
Unsay imong nakita sa imong huna-huna ug 
emahinasyon? Unsaon nimo pagsulti ang 
mahitungod sa imong kaugmaon? Kung sa pag 
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bangon nimo sa sayo sa kabuntagon, unsay 
imong gihuna-huna? Naglaum ka ba nga karon 
imong maangkon ang imong kalampusan?
Kung ang usa ka babaye ay mabdos, gisulti 
nato nga siya ay naglaum ug nag paabot, Ug 
samtang nagkadugay mas naglaum siya nga 
moabot na kini.
Ang akong pagmabdos kay lahi tungod kay 
gidala nako sa akong tago angkan ang akong 
upat ka nga anak, halos sobra sa usa ka bulan 
ang adlaw sa akong pagpanganak, Gisultian 
ako sa akong doktor nga ako lang ang babaye 
nga iyang nailhan nga nagmabdos nga 
kapareho kadugay sa magmabdos sa usa ka 
elepante!
Pagkahuman sa matag-bulan sa akong 
pagpabdos, momata ako sa matag adlaw nga 
moingon, Karun na ang adlaw kinhanglan kini 
na ang adlaw!” mag–andam na ako sa akong 
mga gamit para sa pagpanganak, tungod kay 
nagatoo ko ug nagalaum nga manganak nako 
bisag unsang orasa. Sa panahon nga makasinati 
na ako ug sakit, ang naa sa akong huna-huna 
nga manganak na gayod ako!
Ingon ani ang gusto sa Ginoo para kanimo, 
Adunay Siya’y maayo ng plano ang sa imong 
kinabuhi. Ug gusto Niya nga molaum ka sa 
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mga maayong butang nga Iyang buhaton alang 
kanimo.
Miingon ang paglaum ”Kini na nga sitwasyon 
ang anaa na naghari sa akong kinabubi sa taas 
na nga panahon, Apan ang Diyos ay usa ka 
Diyos sa mga imposible, mao nga pwede pang 
mabag-o ang tanan nga mga nanghitabo,”

WALA KA PA BA NAWAD- SA PAGLAUM?

Sumala sa akong gisulti, Kaniadto kanunay 
akong negatibo sa akong huna-huna. Kanunay 
ko makit-an ang baso nga katunga lang ang 
sulod kanunay negatibo ang akong panlantaw 
sa matag sitwasyon.
Mao kana ang hinungdan sa miserable nakung 
kinabuhi. Ang pagduha-duha ug perming 
negatibo ay nagpahugno kanato apan ang 
paglaum ang maghatag ug kalipay.
Ang pagka adunay paglaum ang simbolo 
nga aduna kitay positibong panlantaw nga 
panghuna-huna. Ang mga tawo nga adunay 
paglaum isalikway ang pagka negatibo. Bisan 
pa giatubang nilang ang mga unos sa kinabuhi, 
magpabilin ang paglaun sa ilang nga huna-
huna, buhat ug sinultian.
Permi nato nga gipaabot nga atong mabati 
nga adunay paglaum. Apan ang paglaun ay 

12



usa ka desisyon nga mahimong positibo ug dili 
nagdipendi sa sa atong pagbati. Kung mohimo 
kita ug lig-on nga desisyon nga maghuna-huna 
ug positibo, ang atong pagbati mooyun ug 
mosunod kini.
Gisulti sa Zacarias 9:12 Bumalik kamo sa 
salipdanan, kamo nga mga binilanggo 
sa paglaum: bisan niining adlawa ako 
nagapahayag nga ako magahatag kanimo sa 
pilo.
Kung ikaw ay wala nawad-an sa paglaum, dili 
kabalo ang kaaway ug unsay iyang buhaton, 
pweding padalhan ka niya ug negatibo nga 
panghuna-huna, apan wala siyay gahum nga 
pasakitan ka niya kung ikaw ay magpadayon 
nga mosalig sa Ginoo.
Ang gusto sa Ginoo nga panalanginan ka ug 
labaw pa sa mga panalangin. (Isaias 61:7) Ang 
kinahanglan nga atong buhaton, mosalig, 
motoo, ug molaum sa Ginoo.

PANAHON NA PARA MAGMALIG-ON

Ang Hebreo 6:19 Ay nagsulti, kini nga paglaum 
maoy lig-on ug kusgan nga Angkla sa atong 
kinabuhi, usa ka paglaum nga nagasulod 
ngadto sa kinasulorang alampoan sa luyo sa 
tabil.
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Ang angkla gigamit sa Bangka para magpabilin 
siya sa usa ka lugar, Ang paglaum lig-on 
ug kusgan nga angkla sa atong kinabuhi. 
Timailhan kini nga kung ang mga nahitabo sa 
atong kinabuhi dili maayo, mura ba ug ang 
mga saad sa Ginoo matuman, ang paglaum 
nagpahinumdom ug nagsulti kanato, “Kuptan 
nimo sa mga saad sa Ginoo kay mao kini ang 
adunay katumanan!“ Kinahanglan nato nga 
motikang sa pagtoo para maangkon nato ang 
saad sa Ginoo.
Gusto nako nga maghatag ug ehimplo. Halos 
40 ka tuig na nga miadto ako sa lain-laing 
lugar aron magtudlo sa pulong sa Ginoo, Peru 
adunay mga panahon pa gihapon nga sa dili pa 
ako magsugod sa pagtudlo, mabati nako nga 
murag dili ako takus ug kulang ang akong kaya 
para magtudlo.
Sa dili pa ako mosaka sa entablado, ako ng 
gihuna-huna ang Ginoo nga ubanan Ko sa 
Ginoo. Mao nga pagsugod nako nga magtudlo, 
mabati nako ang Iyang tabang ug giya, wala 
gyod ko gipakyas bisan kanos-a sa Ginoo!
Kadaghanan kaninyo, Ang Ginoo naghulat lang 
kung kanos-a ka motikang sa imong pagtoo.
Hulaton Niya ang imong buhaton ang imong 
bahin, para makahimo Siya ug kahibulongan 
nga mga butang sa imong kinabuhi. 
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Ayaw itugot nga mabug-atan ka sa 
mga panghitabo sa imong kinabuhi. 
Magmakusganon ka ug magmalig-on sa 
paglaum. Kay kung ang imong paglaun sa 
Ginoo, dili ka mapakyas ka ug magmalig-on 
sa paglaum. Kay kung ang imong paglaum sa 
Ginoo, dili ka mapakyas.
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Pahina 2

UNSAY BUHATON KUNG 
ANAA KA SA MALISUD NGA 

KAHIMTANG?

Nasinati ko na kini permi, Ug kabalo ko nga 
daghan sa mga tawo ang nakasinati pud 
ug kalisod nga sitwasyon sa kinabuhi. Apan 
nagpasalamat ako sa Ginoo, tungod kay kabalo 
ko nga walay dili kaya sa Ginoo nga sulbaron!
Tan-awon nato ang kinabuhi ni Jose sa libro sa 
Genesis (Genesis 37-50) Gisulti sa Bibliya nga 
siya paborito nga anak sa 12 nga managsoon, 
Ang iyang mga igsoon nasina kaniya tungod 
niini.
Usa ka adlaw gisaysay ni Jose sa iyang mga 
igsoon ang mahitungod sa iyang damgo. Sa 
iyang damdo ang tanan nga mga igsoon ni 
Jose miduko. Dili maayo kini alang sa iyang 
mga igsoon.
Tungod niining panghitaboa, ang managsoon 
nagkasinabtanay nga ilang pasakitan si Jose. 
Ang unang plano ihulog nila si Jose sa lalum 
sa atabay ug biyaan hangtod mamatay. Apan 
nakadisisyon na lamang nga ibaligya aron 
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mahimong ulipon sa mga negosyanteng 
Ismaelita. Ug nagplano sila nga ilang ipatuo sa 
ilang amahan nga si Jose ay patay na.
Kung nakabalo ka sa istorya natapos kini 
sa kadaugan, Si Jose nahimong ikaduha sa 
pinakamataas nga posisyon, sunod ni Faraon. 
Nakauban niya utro ang iyang pamilya, ug ang 
tanan iyang gipasaylo.
Ang nahitabo ni Jose nagpakita kini nga unsa 
man ang nahitabo sa imong kinabuhi, anaa 
permi ang paglaum. Matuman gihapon ang 
plano sa Ginoo tungod kay ang tanang butang 
possible Kaniya!
Bisan pa ang bahin sa istorya nga kinahanglan 
nato nga makakuhaan ug pagtagad, Ay kung 
unsay nahitabo taliwala atong gihulog siya 
sa lalum nga tabay ug katong didto na siya 
sa palasyo, Ang pagkamalahutayun ang usa 
ka kinaiya nga nagdala niya sa kalampusan. 
Tungod sa pagsalig ni Jose sa Ginoo, wala siya 
miatras!.

KINAHANGLAN DILI TA MOATRAS

Sa atong kinabuhi, Pwede kita nga mahulog 
sa tabay usahay. Pwede siguru atabay kini sa 
pisikal nga sakit, panginahanglanong pinansiyal, 
o problema sa relasyon. Kung mahitabo kini 
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kinahanglan ng determinado ka biasan unsa pa 
ang mahitabo, ug dili ka moatras!
Huna-hunaon nimo permi, para aduna kay 
maayong testimonya mahitungod sa gibuhat sa 
Ginoo, Kinahanglang usa nimo nga molampos 
sa pagsulay. Gisulti kini Ni Ginoong Hesus 
kanato... Gisulti ko kini kaninyo aron nga 
dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. 
Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-
anan; apan sumalig kamo, gidaug ko na ang 
kalibutan.”(Juan 16:33).
Dili malikayan nga makasinati ka ug kalisod nga 
sitwasyon, Usahay mobati ka nga gusto mo na 
nga moatras. Apan kung magmalig-on ka ug 
mosalig sa Ginoo, Tabangan ka Niya. Pwede 
Siyang mohimo ug mga kahibolungan butang 
taliwala sa dili mayo nga sitwasyon sa imong 
kinabuhi (Roma 8:28).
Si Winston Churchill ay nagsulti atubangan sa 
mga mogradwar sa Harrow School, tuig 1941: 
Dagko o gagmay nga butang dili gyod ta 
moatras bisag kanos-a
Wala ko kabalo kung ingon ana lang ang iyang 
gisulti, Apan nagatoo ako nga ang Balaang 
Espiritu Santo ang nagasulti kanato karon- “ 
ayaw ug atras, tungod kay daghang gustong 
buhaton ang Ginoo kanimo karon!.
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Dali kaayo ang magdesisyon nga moatras kung 
anaa sa lisud nga kahimtang. Adunay mga 
tawo nga usahay bation nila nga wala na silay 
paglaum, ug wala nay mapadolngan pa, mao 
nang ang pag atras ang dali nilang mabuhat.
Pagbati nila nga dili sila lig-on o wala 
silay nahibaw-an o tungod sa mapait nga 
panghitabo sa ilang kinabuhi sa milabay nga 
mga panahon, mao nang gihuna-huna nila nga 
moatras nalang.
Apan ang Balaang Espiritu Santo, ang naghatag 
kanako ug kusog para magpadayon hangtod 
molampos, Bisan ang mga panghitabo dili 
sumala sa atong mga plano.
Ang kapakyasan dili bout ipasabot nga wala na 
tay kapilian, pwede ka nga makat-on sa imong 
mga kapakyasan nakat-onan ko nga ang akong 
kasinatian maoy pinaka maayong magtutud-
lo sa akong kinabuhi! Kung ikaw napakyas, 
bangon utro ug magsugod utro. Makat-onan 
nimo kung unsay makahatag ug maayo ug dili 
makatabang nga buhat. Pwede nga higayon na 
kini para kanimo nga mahimong mas maalam 
ug lig-on taliwala sa mga babag nga imong 
nasinatian.
Gusto sa Ginoo nga aduna kay maayong 
kinabuhi, Apan ang pagkamalahutayon ug 
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pagtoo sa Ginoo ang gikinahanglan. Ang 
Balaang Espiritu Santo maoy mogiya kanimo 
paingon sa maayong plano sa Ginoo para sa 
imong kinabuhi. Ang kinahanglan lang buhaton 
ay molakaw uban sa Iyang giya... ug dili 
moatras!

UNSA ANG BUHATON KUNG 
NASAKITAN KA?

Ang imong panlantaw mintras anaa ka sa imong 
“atabay” maoy maghatag ug dakong kausaban.
Hinomdumi, kini ang panahon sa pagsulay, 
panahon sa paghulma sa imong kinaiya, 
Kini nga panahon ang gitawag “hilum nga 
panahon” tungod kay kini ang panahon nga 
gibati nimo nga murag wala kay nahimo sa 
imong kinabuhi.
O pwedeng nakasinati ka ug sakit sa imong 
kinahiladman, ug imong gibati nga murag walay 
gihimo ang Ginoo nga adunay kalambigitan 
niini. Apan kinahanglan ka mosalig sa Ginoo 
sa ingon ani nga panahon sa imong kinabuhi, 
Tungod kay aduna Siyay buhaton sa imong 
kasing-kasing para mas kapariha ka Ni Kristo 
Hesus.
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UNSAY IMONG BUHATON KUNG IKAW 
ANAA SA SULOD SA IMONG “ATABAY”?

•  Ayaw ug atras! Sukli ang tintasyon 
nga nagsulti nga wala nay solusyon 
ang imong problema. Si Hesus ang 
katubagan, Kini ang panahon mas 
moduol ka sa Ginoo ug mosunod ka 
Niya.

•  Ayaw basula ang Ginoo o naghuna-huna 
ka nga gisilutan ka Niya tungod sa kasal-
anan. Gigamit lang Niya ang sitwasyon 
sa imong kinbuhi para makalihok ang 
Ginoo sa imong kinabuhi. Ug mintras 
ang mga panghitabo dili maayo sa 
imomg pagbati, Ang plano sa Ginoo 
permi para sa atong kaayohan.

•  Buhaton pa gihapon ang sakto bisan 
kung nasakitan kana tungod sa dili 
maayo nga pagtratar sa ubang mga 
tawo nimo, buhaton pa gihapon nimo 
ang maayo para nila.

•  Ayaw palayo sa uban tungod kay 
nangluod ka nila. Hinumduman nimo, 
pwede kang mahimong makalolooy o 
gamhanan, Apan dili pwedeng pareho.
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Kanunay gamiton sa Ginoo ang ubang 
mga tawo para lig-onon ka.

•  Tumana ang imong mga saad. Kini 
ang panahon nga ihulma ang imong 
pagkatawo o kinaiya, Ug giandam ka 
para dalhon ka sa imong “Palasyo.”

Siguro nadunggan na nimo ang istorya sa usa 
ka asno nga nahulog sa atabay.
Nung nakit-an sa tag-iya ang nahitabo sa iyang 
hayop, Nakadisiyon siya nga tungod kay lalom 
ang atabay, ug tigulang na ang iyang asno ay 
tabunan nalang ang atabay aron sa ingon niana, 
apil na nga ilubong ang iyang asno.
Gitawagan niya ang iyang mga higala para 
motabang, Ug sugdan nila tabunan ang atabay 
nga anaa didto ang iyang asno.
Atong una ang asno muhilak ug nahadlok.
hangtod nga namatikdan sa tag-iya nga ang 
asno nahilum. Iyang gihuna-huna nga namatay 
na ang iyang asno, Apan dili kini mao ang 
nahitabo.
Nung gitan-aw sa tag-iya ang iyang asno sa 
sulod sa atabay, nakit-an niya nga kada hulog 
ug pangtabon sa likod sa asno, Ang asno ay 
ihulog niya kini gikan sa iyang lawas ug tumban 
kini. Ug kini nagpadayon sa pipila ka mga oras, 
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Hangtod nga ang asno nakatapok ug yuta nga 
sakto ang gitas-on para pakagawas siya sa 
atabay!
Aduna kitay nakat-onan gikan sa maong asno. 
Usahay daghan ang motabon sa atong mga 
kinabuhi. Pwede kini nga may kalambigitan sa 
relasyon, pisikal, o sa kahimsog. Apan kini ang 
panhon nga atong sundon ang giya sa Balaang 
Spiritu Santo. Ipasabot Niya kini kanimo 
kung unsaon nimo nga malabwan ang mga 
pagsulay sa imong kinabuhi, ug buhaton kining 
tungtungan aron magpadaugon ka sa kinabuhi.
Kanunuy gyod nga adunay babag sa atong 
kalampusan, Apan adunay pamaaagi nga atong 
malagpasan kining tanan.
Dili pa ulahi ang tanan-ayaw lang gayod ug 
atras! Mintras gihimo nimo ang imong parte-
nga dili ka mawad-an ug paglaum, padayon 
sa pag abanti, ug dili moatras-Ang Ginoo 
matinouron nga buhaton Niya ang dili nimo 
kaya.
Mao nga kung ikaw ay naa sa malisud mga 
sitwasyon, ug dili ka kabalo unsay imong 
buhaton, ayaw ug atras, Tungod kay anaa ka sa 
saktong lugar para magsugod ug bag-o.
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Pahina 3

KANUNAY MAGLAUM

Tungod kay giabusaran ako niadtong bata pa 
ako, Aduna na akoy kahadlok sa akong kasing-
kasing mura ba ug naa pay laing mahitabo nga 
dili maayo sa akong kinabuhi.
Daghang naghitabo nga dili maayo sa akong 
kinabuhi, mao nga nabalaka ako permi nga 
basin aduna pay dili maayo mahitabo sa akong 
kinabuhi, bisag usa na ako ka kristohanon. 
Nahinomduman nako sayo sa buntag kung 
nag-ampo ako sa Ginno, ”Ginoo, unsa kini? 
nganong ako man kining nahinomduman 
pirmi?”
Ang Ginoo namulong sa akong kasing-kasing, 
“Usa kana kadautang panghadloik.” Wala pa 
nako kini nadungog, Bisan pa magkahuman 
sa pipila ka mga adlaw, Akong nabasa sa 
(Panultihon15:15) na nagsulti Ang tanang mga 
adlaw sa mga sinakit mga kadaut man; Apan 
kadtong adunay malipayong kasingkasing may 
kombira sa kanunay.
Kitang tanang moatubang ug malisud nga 
sitawasyon, Kung mahitabo kini, Mahadlok 
ta ug mabalaka labi na mahitungod sa atong 
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kaugmaon,Apan kinahanglan nga atong makat-
onan sa ingon ani nga sitwasyon mosunod kita 
sa Ginoo ug sa Iyang mga pulong.
Pwede nato nga ipadayag ang atong pagtoo sa 
pagsulti nga, ”Kabalo ko nga gihigugma ko sa 
Ginoo, Iya akong ampingan. Misalig ko nga Iya 
akong hatagan ug panalangin ug kusog, para 
akong mabuhat ang pede nakong mabuhat, Ug 
adunay maayo nga mahitabo taiiwala ani nga 
sitwasyon.”

AYAW KAHADLOK!

Dili gusto sa Ginoo nga maulipon ka sa 
kahadlok kung ang mga naghitabo kanato ay 
dili makalipay. Gusto Niya nga mosalig kita sa 
mga maayong butang ug magpabilin mosalig
Bisag unsay mahitabo.
Ang duha ka pulong nga makatabang kanino 
para mahimo kini: Ayaw kahadlok.
Unsa ang kahadlok? Mao kini ang yanong 
paglaum sa dili maayo nga kaagi sa kinabuhi- 
kini ang sukwahi sa paglaum.
Pwedeng dili masabtan sa mga tawo nga aduna 
silay pagkahadllok matag adlaw. Nahadloki sila 
moadto sa trabaho, hadlok sa taas nga trapiko 
sa karsada, hadlok sa paghugas ng plato, 
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hadlok maglaba, hadlok sa pagputol sa mga 
sagbot, hadlok magluto, ug bisan unsa pa nga 
pagkahadlok sa kinabuhi.
Apan ang kahadlok kawaton niya ang atong 
kalipay sa matag adlaw. Mao kini ang magdala 
kanato nga mawad-an ka ug paglaum sa 
kinabuhi. Hinuon, giawhag ko ikaw nga 
mohunong sa pagka miserable sa mga 
sitwasyon nga dili man gayod nimo kayang 
bag-uhon. Pugson nimo nga ikaw ay malipayon 
ug pasagdi nga ang Ginoo mulihok sa imong 
kinabuhi!
Sa tanan nga sitwasyon, kinahanglan nato nga 
aduna kitay kinaiya nga mosulti, “Mahimo ko 
ang tanan nga kaya nakong buhaton, Ug dili ko 
mohunong sa malipayon nga kinbuhi, unsa man 
ang mahitabo... Dili ako ang nagplano ani nga 
mga butang,”
Wala ko nagsulti nga kini ang magpawala sa 
inyong mga prolema, Apan kung imong piliion 
nga dili ka mahadlok, sigurado nga mamaayo 
ang kahimtang sa imong kinabuhi!

MAGKAT-ON NGA MAGMALIPAYON BISAN 
SA MGA GAGMAY NGA BUTANG

Ang pagka adunay malampuson nga kinabuhi 
dili lang nagsumikad sa mga “Dagkong.” 
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Butang sa kinabuhi- kini ay nagsugod sa mga 
gagmay nga butang. Gusto sa Ginoo nga aduna 
kitay malapuson ug kalipay sa matag aspeto sa 
atong kinabuhi, ug ang kapildihan sa kahadlok 
usa ka dako nga bahin niini. Ang atong pagpili 
nga adunay positibo ug malaumom nga kinaiya 
maghatag ug kabag-uhan sa atong kinabuhi!
Tinood nga adunay mga ginaggmay nga 
mga butang sa atong kinbuhi nga dili kaayo 
maghatag ug kalipay, bisan pa, dili dapat gub-
on ang atong matag adlaw, Naa sa ato ang 
pagpili kung unsa nga kinaiya nga aduna kita.
Kinaiya na nako nga buhaton ang mga 
buluhaton sa manimalay. Ang akong bana nga 
si Dave nagdula ug golf, ang among mga anak 
nagkakalat or tagawaskag sa balay. Nagluto ko, 
nahugas sa mga plato, ug naglaba, Gusto nako 
nga mahibaw-an kung naa bay nagpakabana 
kanako!
Sa tinood lang, wala may nagpugos nako 
nga buhaton kining tanan. Gihimo nako ang 
tanan tungod kay gihigugma nako ang akong 
pamilya, Apan, wala nako nabati ang kalipay sa 
akong gihimo tungod kay negatibo ang akong 
kinaiya.
Pwede nga ang imong sitwasyon dili pareho 
sa mga trabaho sa panimalay, Apan kita tanan 
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natintal nga magmasulub-on sa kinabuhi ug 
nahadlok.
Bisag ang panghitabo sa atong kinabuhi lisud 
ug dili makalipay, pwede pa gihapon kita nga 
positibo sa atong kinabuhi. Ug kung buhaton 
nato kini miuyon kita sa Ginoo, Tungod kay ang 
Diyos permi positibo.

IPUNTING ANG PANLANTAW SA POSITIBO

Kung ikaw ay nag-atubang sa negatibong 
sitwasyon, ipunting ang imong panlantaw kung 
unsa ang maayo!

Pananglitan, kung nahunong ka tungod sa 
trapiko, ”Isulti kini,nag hinay-hinay ko ug murag 
naulahi, Siguro basin kini ang paagi sa Ginoo 
para mahilayo sa disgrasya nga pwedeng 
mahitabo kung magdali-dali ko...”

Mao kini ang makatabang sa imong gamay ug 
dako nga sitwasyon. Kung kini ay pagkatang-
tang nimo sa trabaho, Pilia sa gihapon ang 
imong panlantaw sa mga positibong butang ug 
isulti kini nawad-an man ko ug trabaho, Apan, 
karon akong gitoohan nga tagaan ko sa Ginoo 
ug mas nindot pa nga trabaho.”

Nag ingon ang Bibliya... Ug tungod niini si 
Jehova magahulat, aron siya magmaloloy-
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on kaninyo; ug tungod niini pagabayawon 
siya aron siya adunay puangod kaninyo: kay 
si Jehova mao ang Dios sa justicia; bulahan 
kadtong tanan nga nagahulat kaniya. (Isaiah 
30:18)

Unsa man ang mahitabo sa imong kinabuhi, 
Gusto sa Ginoo nga buhaton ug unsay maayo 
para nimo usa ka plano nga puno sa paglaum 
ug mga maayong mga butang. Mao nga 
gihangyo ko ikaw nga mouyon ka Niya.

Magkinabuhi ka sa matag adlaw nga adunay 
positibo ug malaumon nga kinaiya Ug pillion 
nimo nga dili mahadlok. Kung buhaton nimo 
kini imong masinati ang kalipay sa imong 
kinabuhi.
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Pahina 4

MOSALIG SA GINOO 
TALIWALA SA UNOS

Akong nakat-onan nga lahi pagsalig sa Ginoo 
sa bisan unsang butang ug ang pagsalig sa 
Ginoo nga pinaagi sa usa ka butang.
Nakakaplag ako ug kahupayan gikan sa Isaias 
43:2-3 Sa diha nga ikaw magaubog sa mga 
tubig, ako magauban kanimo; ug sa mga 
kasapaan, kini dili magalapaw kanimo: sa diha 
nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili 
masunog, ni ang kalayo mosilaub diha kanimo.
3 Kay ako si Jehova nga imong Dios... 
Kung ikaw ay nakasinati sa malisud nga 
sitwasyon, importanting hinomduman nga 
ang Diyos ang imong kauban, ug pwede nimo 
Siyang masaligan para tabangan ka.
Pananglitan, Lisud mobarog sa pagtoo kung 
ang mga naghitabo sa imong kinabuhi murag 
dili patas, Labi na kung imong gihimo ang 
maayo ug sakto apan, Apan gibati nimo nga 
murag dili mahitabo dapat mahitabo.
O kaha nakit-an nimo ang uban nga sayop 
ang ginahimo, Peru mura ba ug mas maayo 
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pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi! Adunay 
mga panahon sa atong kinbuhi nga pagbati 
nimo murag ang tanan malumpag ug wala 
kay kasigurohan nga ang kasulbaran ang 
pagpadayon sa pagsalig sa Ginoo.
Nakat-onan usab nako nga gikan sa akong 
kaagi, Gigamit sa Ginoo kini alang sa akong 
kaayohan. Kung ang kinabuhi mura na ug 
mapukan, Gamiton sa Ginoo ang sitwasyon 
aron kita molambo, Ug mas duol kita Niya, Ug 
mas gunitan nato ang Bato sa atong kaluwasan- 
Si Hesu-Ksirto – Siya ang dili gayod matarug 
bisan kanos-a (Mga Salmo 62:2,6).

PAGLAMBO TALIWALA SA PANAHON SA 
KALISUD

Pwedeng kataw-anan kini, Apan miabot ako 
sa punto sa akong kinabuhi nga ang kalisud 
nga sitawasyo gikonsiderar nga maayo 
natong higala, Ngano? tungod kay gigamit 
kini sa Ginoo para tudlo-an ta, ug ihulma ug 
palambuon ta sa pamaagi nga dili nato mahimo 
sa atong kaugalingon.
Sa tinuod, Gisulti sa Santiago 1:2-3 2 Mga 
igsoon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa 
diha nga igakasugat ninyo ang nagkalainlaing 
mga panulay, 3 kay kamo nahibalo nga ang 
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pagsulay sa inyong pagtoo mosangpot sa 
pagkamainantuson;
Ang mga pagsulay ug pag-antos dili gikan sa 
Ginoo, Apan gamiton Niya kini para mas molig-
on pa kita, ug tabangan kita Niya nga masinati 
nato ang linaw ug lig-on nga kinabuhi.
Ang mga kalisud sa atong kinabuhi hinungdan 
nga mahulma ang atong pagkatawo nga maoy 
angayan para kanato. Kung naksinati ka ug 
sitwaswon nga murag lisud para nimo, us sa 
atong kaya, Gitudlo-an ta niini nga mosandig 
sa Ginoo, Tungod kay kabalo kita nga dili 
nato kayang sulbaron ang prblema sa atong 
kaugalingong abilidad.
Gusto sa Ginoo nga moduol kita Niya, para 
mas lig-o ug kusgan bisag naa kita taliwala 
sa mga pagsulay sa kinabuhi, Gusto Niya nga 
aduna kitay kalipay diha Kaniya, bisan pa ang 
mga nahitabo sa atong kinabuhi dili makalipay 
(Nehemias 8:10)
Pareha sa brilyante ng naporma sa grabe nga 
presyur, kanunay gigamit sa Ginoo ang mga 
malisud nga sitwasyon sa Kinabuhi para kita ay 
magpaubos, Ihulma ang atong kinaiya, parehas 
sa Iyang dagway... ug giamdam kita sa mga 
maayong mahitabo sa umaabot.
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MAKATABANG KANATO ANG PAGSULAY 
SA PAGSALIG SA DIYOS

Adunay maangkon nga kagawasan kung 
mosalig sa Diyos. Kung adunay mahitabo nga 
dili uyon sa atong gusto, Imbis nga masubo 
ka ug masakitan, mosalig kita nga nga Ginoo 
nga adunay mas maayong plano alang kanato, 
Ug Iyang gitugutan nga mahitabo kini para sa 
atong kaayohan (Roma 8:28)
Kinahangkan nato kini nga masabtan kay 
usahay nasakitan kita sa gibuhat ug gitugutan 
ssa Ginoo sa atong kinabuhi, Pareho anang 
ang ubang mga tawo miuswag sa ilang mga 
kinabuhi. Pwedeng magkaroon ka ug panlantaw 
nga kita ay mas matarung kay sa uban mao nga 
dapat lamang nga panalanginan sa Ginoo.
Pananglitan, Gusto nimo ang promosyon sa 
trabaho, apan lahi ang gihatagan niini imbis 
nga ikaw unta. Unasay imong buhaton?
Pwede ka nga masakitan ug tungod niini 
maapektuhan ang imong espirituhanong 
kinabuhi. O pwede nimo nga saligan ang Ginoo 
ug isulti kini, “Ginoo kung kini ang Imong gusto 
para kanako karon, Moalagan pa gihapon ako 
sa akong agalon nga may pahiwom sa akong 
nawong. Ug kabalo ko nga kung gusto Nimo 
ibutang ko sa uban, Buhaton mo kini sa sakto 
Nimong panahon.
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Napamatod-an ko kini nga mas utokan ang 
Ginoo kay kanato! Usahay dili Niya ihatag ang 
atong gusto kay anaa Siyay uban nga plano nga 
mas mayo pa ug nindot.
Pananglitan, Pabalik-balik na nga gitugutan 
sa Ginoo sa moagi ako sa lisud ng sitwasyon.
Usahay lisud kayo para kanako, Labi na ug 
nakit-an nako ang ubang mga tawo nga dali 
kaayo sila nagmalampuson sa gusto nila ug 
pareho kami ug gusto.
Apan kung gitugutan sa Ginoo nga maagain ko 
kini, ipasabot kini sa Ginoo kanako ang kaagi sa 
ubang mga tawo, mao nga masabtan nako ang 
sakit sa ilang kahiladman ug kini makatabng 
kanko nga mabuntog kini. 
Kung dili sa lisud nga sitwasyon sa akong 
kinabuhi mga panhitabo nga nakatabang 
sa akong pagtubo ug kalig-on dili nako 
matabangan ang mga tawo pareho sa ginahimo 
ko karon!
Wala nagsa-ad ang Ginoo ug kinabuhi nga 
walay problema, Apan nagsaad Siya nga dili 
ta Niya biyaan o pasagdan (Hebreo 13:5) 
Sa panahon sa kalisud, pwede kita nga 
makaangkon ug kahupayan ug masabtan nga 
gihigugma kita Niya ug aduna Siyay plano nga 
tabangan kita.
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ANG GINOO NAGAUBAN KANIMO SA 
TANANG PANAHON

Dasigon ko ikaw nga mahimong determinado 
sa imong desisyon nga mosalig sa Ginoo sa 
tibuok mong kinabuhi. Kung ikaw ay nakisinate 
ug unos sa imong kinabuhi o kaha dili nimo 
masabtan ang mga panghitabo, mao kana nga 
higayon nga mas mosalig ka Niya, bisag unsa 
man ang imong gihuna-huna ug gibati, bisag 
unsa pa ang panlantaw nimo sa imong kinabuhi.
Ug samtang ikaw ay misalig sa Ginoo, Hatagan 
ka Niya ug kalig-on tungod sa Iyang Presensya 
sa imong kinabuhi.
“Ginoo nagpasalamat ko nga permi ko Nimo 
nga giubanan sa panahon nga hayahay ug sa 
panahon sa kalisdanan. Unta tabangan ko Nimo 
nga mas duol kanimo labi na sa akong kinabuhi 
nga murag walay hinungdan, Misalig ako 
Kanimo, ug kabalo ko ng molihok Ka para sa 
akong kaayuhan. Sa Ngalan Ni Hesus, mao kini 
ang akong pag-ampo, Amen”
Hinumdumi nga ang imong giagian karon dili 
kini molungtad ug dugay, Kung makasinati 
ako ug lisud nga kahimtang, Gusto nako nga 
pahinumduman ang akong kaugalingon, ”kini 
ay lumalabay lang.” Temporaryo,Mosalig ka sa 
Ginoo ug pagsagdi Siya nga hatagan ka Niya 
ug kalipay taliwala sa imong pagsulay.
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Makatabang pud ang pagabilin sa mga Pulong 
sa Ginoo ug palig-onon ang kaugaingon 
pinaagi sa nga bersikulo sa Bibliya pareha sa 
Isaias 41:10 Ayaw kahadlok, kay ania ako uban 
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.
Unsa man ang iming giagian karon, Gidasig 
ko ikaw nga maghulat lang ug ayaw ug atras, 
magdesisyon ka nga aduna kay maayong 
kinaiya ug magpadayon sa pagsalig sa Ginoo, 
Tungod kay Si Hesus ang imong kauban sa 
matag unos sa imong kinbuhi, ug Mahimo kang 
makusganon.
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Pahina 5

TANANG BUTANG BAG-O

Kung napakyas ka ug pagbati nimo nga wala 
na kay paglaum, Dako ug ikatabang ang pag 
huna huna sa mga gibuhat sa Ginoo kanimo sa 
mga milabay nga panahon sa imong kinabuhi. 
Makapalig-on usab sa imong kahiladman kung 
imong hunahunaon ang Iyang pag kamatinud 
anon sa ubang mga tawo mga tawo nga pareha 
nimo nga nagkinahanglan ug tabang sa Ginoo.
Imo bang namatikdan sa Bibliya ang mga 
tawo nga gihatagan sa Ginoo ug bag-ong 
sinugdanan?
Si Moises tigulang na nung nahimamat ug 
gitawag siya sa Ginoo para iyang giyahan 
ang Israelita, Sa wala pa siya migahin ug 10 
ka tuig didto sa disyerto! Wala Siya masayod 
mahitungod sa plano sa Ginoo, (Exodus 1-4)
Si David usa ka mapainub-sanong magbalantay 
sa karnero, Gitawag sa Ginoo nga mahimong 
hari sa Israel. Dili siya dungganon ug usa lang 
ka ordenaryong tawo. Ang pinaka ulahi nga 
napian nga mahimong hari. Peru gigamit sa 
sa Ginoo aron giyahan ang iyang bayan. (1 
Samuel 16)
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Si Pedro nga Apotoles Ni Kristo Hesus, 
Gipasaylo ug gipili nga magtudlo ug himayaaon 
ang Diyos. (Lucas 22:54-62; Juan 21; Mga 
buhat 3) 
Si Pablo, Sa una manlulutos sa mga sumusunod 
sa Ginoo. Siya ay nabag- o samtang didto siya 
sa dalan paingon sa Damasco ug siya usab 
ang sagsulat sa dako nga bahin sa sa bag-ong 
pakig-saad. (Mga Buhat 9:1-22)
Kung imong huna hunaon ang mga tawo sa 
Balaang Kasulatan ng gipasaylo sa Ginoo, 
Giluwas ug gigamit pag-ayo, magduha-duha pa 
ba ikaw nga mahimo usab kini sa Ginoo alang 
kanimo?
Ang atong Ginoo, Siya ang Ginoo sa paglaum, 
Ikaduhang higayon, ug bag-ong sinugdanan 
ang mahimo Niya sa imong kinabuhi.

PANGLANTAW SA PAGLAUM

Imong huna-hunaon nga ang paglaum maoy 
angkla or timon sa atong kinabuhi, Kung ang 
palibot ay ngit-ngit ug wala kitay makit-an 
nga kasulbaran, kana ang panahon nga ang 
paglaum ay kingahanglan ug pagpahinumdom 
kini kanato nga ang pag-ong sinugdanan ay 
paingon na.
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Kung kapoy na kita ug moatras na, Ang 
paglaum ang nagpadayon sa kusog sa atong 
kabobot-on ug padayon nga gunitan ang mga 
saad sa Ginoo pinaagi sa pagtoo.
Pag-usab ang paglaum ang tinood nga atong 
masaligan, Mao kini ang positibong kinaiya 
ug malipayon nga naghandom sa maayong 
mahitabo.
Sa 1 Teaslonica 5:8, Apan, maingon nga kita iya 
man sa adlaw magmahusay kita sa hunahuna, 
ug magsul-ob kita sa kotamaya nga mao ang 
pagtoo ug paghigugma, ug sa salokot nga mao 
ang paglaum sa kaluwasan.
Sultian ko ikaw nga imong suklan ang imong 
huna huna ug mga pulong. Sa imong pagmata 
sa sayo sa kabuntagon, ayaw paghuna-huna 
pareha anang, Tingali makalingkawas ra siguro 
ko niining adlawa.
Apan molaum ka sa mga maayong butang 
gikan sa Ginoo, maghuna-huna ka ug ideklara 
kini nga mga butang.
Ginoo, Kini nga adlaw nagpasalamat ako 
kanimo! Kabalo ko nga gihigugma ko Nimo ug 
aduna Kay maayo nga plano sa akong kinabuhi, 
Kung wala Ka Ginoo wala gyod koy mahimo, 
Apan tungod Kang Kristo makaya nako ang 
pwede nga akong buhaton, Sa Imong tabang 
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Ginoo makabaton ko ug maayong kinaiya ug 
positibong huna-huna.
Ug molaum ka sa imong kalampusan ug bag-o 
nga sinugdanan. Isulti mo kini, “Kini ang adlaw 
sa akong kadaugan!”
Kinahangalan nga mahibaw-an nato nga dili 
ta mahimong mabuhi nga sumala sa atong 
pagbati kung gusto nato nga adunay positibo 
nga kinabuhi nga puno sa paglaum. Kung ang 
atong gibati ay negatibo ug kita magpadaug 
niini, Ug molabay lang kini.
Ayaw na ug hulata nga mabatian nimo nga 
adunay kay paglaum, Apan imong desisyonan 
nga molaum ka, Kung ikaw magdesisyon ka nga 
maghuna-huna ug positibo, Kada adlaw adunay 
huna-huna nga puno sa pagtoo, Ug ang imong 
pagbati musunod kini sa imong desisyon!

MOGAWAS KA SA IMONG TOLDA

Daghang katuigan ang milabay, nangutana 
ko sa Ginoo, nganong wala nay espesyal 
nga nahitabo sa akong kinabuhi? Ang Ginoo 
nakigsulti sa akong kinabuhi” Joyce gihimo 
man gihapon nako ang tanan. Nasanay naman 
gud ka sa akong mga gihimo nga ingon ana.”
Gusto sa Ginoo nga matingala sa ka sa Iyang 
gihimo sa imong kinabuhi... nga peri nato 
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makit-an ang mga katingalahang gihimo Niya 
sa atong kinabuhi. Ngano? Tungod kay kung 
makita nato permi ang pagkahibulongan Niya, 
dili kita mawad-an ug paglaum.
Tan awon nato ang istorya ni Abraham... 
Gipanalanginan sa Ginoo si Abraham siya ang 
iyang asawa nga si Sarai nga walay anak. Gisulti 
ni Abraham, Ug mitubag si Abram: O, Ginoong 
Jehova, unsay igahatag mo kanako, sa nagatan-
aw ka nga ako walay anak, Ug iyang gipagula 
siya ug miingon kaniya: Hangad ka karon ang 
langit ug isipa ang mga bitoon, kong arang mo 
ba sila maisip. Ug siya miingon kaniya: Maingon 
usab niana ang imong kaliwatan.” (Genesis 
15:2,5)
Bisan sa sitwasyon sa kinabuhi ni Abrahan 
malisud, Gidala siya sa Ginoo sa gawas sa 
iyang tolda para ipahinumdon kaniya nga kaya 
buhaton sa Ginoo bisan pa ang imposibling 
butang.
Nagtoo ako nga permi anaa kita “Sulod 
sa atong tolda,” nakatutok lang sa atong 
mga problema, Mao nga gisulti sa Balaang 
Kasulatan nga magatutok kang Jesus nga mao 
ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong 
pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang 
sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay 
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pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon 
nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios. 
(Hebrehanon12:2)
Sa mga panahon nga mag-ampo kita, nagbasa 
sa pulong sa Ginoo o kaha namalandong sa 
gibuhat sa Ginoo kaniadto sa atong kinabuhi, 
kini naghatag ug paglaum. Pareho ni Abraham, 
nagsugod ako sa paghuna-huna, Ug buhaton 
kini sa Ginoo para kanako!
Kana lisod ang kinabuhi mawadan ta sa 
kadasig, mogawas ta sa atong tolda, ug 
paminawon nato ang mensahe sa Ginoo para 
kanato. Kung buhaton mo kini, Masabtan 
nimo nga nagapabot lang ang Ginoo ug 
saktong panahon ug ipakita kanimo ang Iyang 
kahibulongang butang.

TALIWALAWA SA MALISUD NGA 
SITWASYON

Dali nga adunay paglaum alang sa ubang 
tawo. Dali kaayo isulti sa uban ”Kaya na nimo, 
mosalig lang ka sa Ginoo ug tabangan ka 
Niya.”
Apan, lahi nga diskusyon na kung ikaw na ang 
anaa sa sitwasyon. Kasagaran moatras kita ug 
mawad-an ug paglaum.
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Apan, dili pa ulahi ang tanan! Pwede pa 
gahipon ka magsugod ug utro pinaagi Ni 
Kristo. Ang imong naagian kaniadto dili mo kini 
ang imong destinasyon, Kung dili ka mawad-
an ug paglaum, Ug pasagdi nga molihok ang 
Balaang Espiritu, dili lang ibalik sa Ginoo ang 
nawala nimo, Apan himoon pa Niya nga mas 
maayo ang imong kinabuhi.
Gisulti sa Joel 2:25-26 – sa diha nga imo kining 
pagabasahon, sa kinasing-kasing gayod. 
Dawaton mo kini karon.
Ug akong pahaulian alang kaninyo ang mga 
tuig nga gikaon sa dulon, sa lukton, ug sa 
ulod nga hantatawo, ug sa ulod nga dangaw-
dangaw, ang akong daku nga panon sa mga 
sundalo nga akong gipadala sa inyong taliwala.
Ug kamo mangaon sa kadagaya ug 
mangatagbaw, ug managdayeg kamo sa ngalan 
ni Jehova nga inyong Dios, nga nanalangin sa 
dakung kahibulongan kaninyo; ug ang akong 
katawohan dili na gayud pagapakaulawan.
Ingon nga usa ka tawo nga sakto na ang edad, 
Nagtoo ko nga tungod kay giabusaran ako 
nung bata pa lang ako, Kini na ang miguba 
sa akong kinabuhi, Gibati nako nga dili na 
mamaayo ang akong kinabuhi, pareha sa 
kinabuhi sa ubang tawo.
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Apan possible ang tanang butang sa Ginoo! 
Kung mura ug wala nay paglaum, ang nakit-an 
sa Ginoo ay bag-ong sinugdanan. Gusto Niya 
nga kuhaon ang sakit sa atong kasing-kasing, 
Iya kining ayuhon ug mas panalanginan pa Niya 
ang atong kinabuhi!
Tan awon nato ang Isaias 61:7 Puli sa inyong 
kaulawan kamo makabaton ug pilo; ug puli sa 
pagkawalay dungog sila magakalipay sa ilang 
bahin: busa sa ilang yuta sila makapanag-iya 
ug pilo; ang kalipay nga walay katapusan anha 
kanila.
Kanunay kung gisulti sa Ginoo, Kung ang unang 
plano napalpak, Peru Siya adunay ikaduhang 
plano ug kini mas maayo kay sa nauna nga 
plano! Ang Ginoo, Ginoo Siya sa pagkig-uli ug 
mga bag-ong sinugdanan, Kung pasagdan lang 
nimo Siya sa imong kinabuhi, Tagaan ka Niya 
ug bag-ong sinugdanan nga mas maayo pa kay 
kani-adto!
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Pahina 6

UNSAON PAGKAHIMONG 
KUSGAN  KUNG IKAW  

NALUYA? 

Kitang tanan naagiaan nato nga naluya tungod 
sa lain-laing hinungdan, Apan ayaw itugot nga 
ang mga panghitabo maoy mokontrol sa imong 
emosyon.
Gusto ni satanas nga pun-on ang atong huna-
huna sa mga negatibong panghuna-huna, para 
kini ang hinungdan nga mawad-an kita ug 
kalipay. Siya ang naghatag kanato ug kaluya, 
ug gusto niya nga ebagsak ka pinaagi sa 
emosyonal, espirituwal ug pinansyal sa aspeto 
sa atong kinabuhi.
Si Hesus ang naghatag ug kadasig sa atong 
kinasuloran, Ug gusto Niya nga Ibangaon 
ta, Gusto Niya nga malimin ta sa Iyang 
kamatuoran, Kalinaw ug kalipay. Gusto Niya 
nga molaum ka sa mga maayong butang 
para sa atong kaugmaaon ug mapuno ta sa 
paglaum.
Matag-usa,nakaagi ug kapakyasan sa atong 
mga plano ug pangandoy sa kinabuhi. Kung 
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ang mga panghitabo dili uyon sa atong gusto, 
normal lang nga maluya ka ug mobati ug ka 
walay gana..
Kinahanglan ta nga mag-amping sa ingon ani 
nga pagbati, Tungod kay kung magpabilin 
ta niini, paingon sa depresyon ug grabe nga 
kasubo.
Gisulti sa Awit 30:5,... Kay ang iyang kasuko 
umalagi lamang; Ang iyang kalooy alang sa 
tibook kinabuhi: Ang paghilak mopabilin 
sa kagabhion, Apan ang kalipay moabut sa 
kabuntagon.
Adunay mga butang nga maghatag ug 
temporaryong kasubo, Apan dili ta pwede 
nga magpuyo sa kasub-anan, Ang kaaway 
mapahimuslanon magdala pa kanato ug mas 
garabe ug seryosong problema.
Bisan pa, kung mapakyas ta, sa Ginoo pwede 
nato nga maangkon ang kadaugan, Pwede ta 
nga moduol Kaniya para sa bag-ong paglaum 
ug kalig-on para makatindog ta ug utro.

HATAGI’G PAGTAGAD ANG IMONG GIBATI

Kung nakasinati na ikaw ug depresyon, kabalo 
ka nga kini tinuod, pagbati nimo nga nag-
inusara ka lang ug walay paglaum... mura ba 
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ug ang tanan sa atong kinabuhi matumba na o 
mobagsak na.
Ang depresyon pwede nga hinungdan sa dili 
balanse nga kemikal sa pesikal nga lawas sa usa 
ka tawo, Ug dili kini lalim, Adunay mga higayon 
nga ang Ginoo mogiya sa tawo sukwahi sa 
usa ka doktor o sikolohiya nga pwedeng 
makatabang sa hinungdan sa usa ka problema. 
Mitoo ako nga ang kahibalong medikal ay gikan 
sa Ginoo ug kini ang pwede Niyang gamiton 
nga mga kagamitan.
Sa ingon niini, para sa mga tawo, Ang 
depresyon adunay kalambigitan usab sa 
espirituwal ng aspeto sa tawo. Gigamit ni 
satanas ang depresyon para kawaton ang 
kagawasan ug gahum nga espiriyuwal sa usa ka 
tawo gusto niya mapuno ang atong mga huna-
huna sa dautan aron sa ingon niana, maluya 
ang imong emosyonal nga kaparte sa imong 
kinabuhi.
Apang gusto sa Ginoo nga gawasnon ta sa 
depresyon, Gusto Niya nga hatagan ta ug 
kalipay ug paglaum sa mga maayong butang, 
Para makighiusa ta Niya, kinahanglan ta nga 
magkinabuhi dili nakiuyon sa atong gibati.
Kanunay kung gisulti nga ang atong mga 
pagbati pwede nga maoy atong kaaway.
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Dali kaayo madala ang atong pagbati, Apan 
kinahanglan nato kini nga masayran nga ang 
atong pagbati pabag-o bag-o!
Dili kinahanglan sundon ang huna-huna o 
pagabati nato nga sukwahi sa kamatouran nga 
gisulti sa Ginoo mahitungod kanato.
Sa daghang katuigan sa akong kinabuhi, 
nakaagi ko ug depresyon. Momata ko sayo sa 
buntag ang akong gibati ay depresyon. Kini ang 
kaugalingon nako nga panghuna-huna, Ug wala 
nako nasabtan nga ang kaaway ang nagsulod 
niini sa akong huna-huna.
Hangtod nga gipaduol ko sa Ginoo sa Iyang 
Presensya, ug nagsugod ko nga magtuon sa 
Iyang mga Pulong. Akong nakat-onan nga dili 
nako sundon ang tanan nga pagbati ug huna-
huna, nagsugod ko nga sultian nako ang aking 
kaugalingon, “Dili ko mawad-an ug kadasig ug 
dili ko magmasub-anon!”
Kanunay aduna kitay pagbati dili kini mawala. 
Bisan pa, naa kanato ang pagpili kung itugot 
nato o dili ang atong pagbati nga maoy 
mokotrol sa atong kinabuhi.

SUSIHA ANG IMONG PANGHUNA-HUNA

Ang huna-huna adunay importanting papel sa 
kadaugan kontra sa pagkaluya ug depresyon. 
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Kabalo ka ba nga ug unsay imong gihuna-huna 
maka-apekto kini sa imong kinabuhi?
Gisulti sa Mga Panultihon 23 :7 Kay maingon 
nga siya nagahuna-huna sa sulod sa iyang 
kaugalingon, sa ingon niana mao man siya....
Ang atong huna-huna gamhanan! Kung 
pilion nato maghatag ug pagtagad sa mga 
negatibong butang mahitungod sa atong 
kaugalingon o sa mga negatibo nga nahitabo 
kanato, kini maoy magdala kanato sa pagkaluya 
ug depresyon.
Pila katuig na ang milabay, Nakipag-away ko 
sa kanser sa akong suso o tutoy, Ug kini ang 
pina-kadako nga problema sa akong kinabuhi. 
Kabalo ko nga mas mograbe ang sitwasyon 
kung ang akong huna-huna nakatutok sa 
negatibo.
Katong panahuna, gibutang sa Ginoo sa akong 
kasing-kasing para maoy sulod sa akong huna-
huna kini nga mga butang. Ug maoy akong 
isulti sa akong kaugalingon. Maghuna-huna ko 
ug magsulti:
“Ginoo, kabalo ko nga gihigugma ko nimo.
Misalig ko nga imong gitugutan kini nga mga 
panghitabo para sa akong kaayohan sa mga 
nahigugma Kanimo ug Imong gitawag sumala 
sa Imong katuyoan. Misalig ako Kanimo, ug dili 
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ako mahadlok...” (Roma 8:28, 35-39; Josue 1:9; 
Mga Panultihon 3:5)
Kung permi nimong basahon ang pulong sa 
Ginoo, Kini ang maitanum sa imong kasing-
kasing ug magdala ug pagkabag-o sa imong 
kinabuhi.
Gisulti sa Hebreo 4:12 Kay ang pulong sa dios 
buhi ug nagalihok nga gamhanan. Kini adunay 
abilidad nga usbon ang imong panlantaw sa 
kaugalingon ug kaugmaon.
Mintras puno ang imong huna-huna sa 
mga gisulti sa Ginoo mahitungod sa imong 
kauglingon ug imong angkonon ang mga saad 
sa Ginoo kanimo. Mao kini ang paghatag ug 
paglaum kanimo ug pagtoo.

TAMBAG SA BIBLIYA MAHITUNGOD SA 
DEPRESYON

Sa giingon ko, Ang depresyon usahay tungod 
sa mga kimikal sa pisikal nga lawas sa tawo, 
Mao nga importante nga tugutan ang mga 
doktor para matabangan sumala usab sa 
giya sa Ginoo. Bisan pa ug mokonsulta ta sa 
doktor, Mas maayo pa gihapon nga atong 
itugyan ang atong pagsalig sa Ginoo nga atong 
mananambal.
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Ang depresyon usahay usa ka pakipag-away 
espirituwal... Ug ang Pulong sa Ginoo gitudloan 
ta kung unsaon nato kini suklan.
Gisulti sa Isaias 61:3... Ang lana sa kalipay, puli 
sa pagbalata; ang bisti sa pagdayeg, puli sa 
espiritu sa kasub-anan; 
Pwede nga dili nato permi bation ang 
pagdayeg sa Ginoo, Apan kung kita mag-ampo 
ug magpasalamat Kaniya tungod sa Iyang 
kaayo ,kini ang epektibo nga hinagiban para 
suklan ang pagka walay gana ug depresyon.
Kini nagpasabot lamang nga atong gi-
imbitahan ang Presensya sa Ginoo sa atong 
sitwasyon, nga maghatag kanato ug kusog, 
Kalinaw, ug kalipay. Gisulti sa Filipos 4:4 
Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo; usbon 
ko ang pag-ingon, Pagkalipay kamo!
Ang pagdayeg sa Ginoo taliwala sa atong lisud 
nga kaagi usa ka maayong butang nga pwede 
natong buhaton. Ngano? Tungod kay kung 
atong itutok amg atong panlantaw sa Ginoo 
ug sugdan nato ang maglipay sa Iyang mga 
maayong gihimo, Atong gipamatud-an nga mas 
dako ang Ginoo kay sa atong mga problema.
Maayo ang Ginno sa tanang panahon, bisan 
unsa pa ang nanghitabo sa atong kinabuhi. Siya 
ang gigikanan sa atong kusog, ug pwede ta 

51



nga moduol Kaniya bisan unsang orasa gusto 
nato aron Iya kitang tabangan.
Gisulti sa Mga Salmo 16:11 ...Sa imong 
presensiya anaa ang kahupnganan sa kalipay; 
Sa imong toong kamot adunay mga kalipayan 
nga sa walay katapusan.
Kung atong simbahon ang Ginoo, atong 
gi-imbitar ang Iyang presensya sa sa atong 
kinabuhi. Iyang pulihan ang atong kaluya 
ug kaguol sa Iyang kalipay ug kalinaw nga 
naghatag kanato ug paglaum ug bag-ong 
kinabuhi taliwala sa sitwasyon nga atong 
giatubang.
Dili nato mahimong bag-ohon permi ang 
mga nanghitabo sa atong kinabuhi, Apan ang 
Presensya sa Ginoo kaya Niya kitang bag-ohon 
ang atong huna-huna, pagbati, ug panlantaw sa 
kinabuhi.

PASAGDI NGA TANGTANGON SA GINOO 
ANG IMONG SAKIT

Makasinati pa gihapon kita ug sakit ug 
kapakyasan sa kinabuhi, Apan dili nato tugutan 
nga mga nanghitabo karon maoy moguba sa 
atong ugma.
Aduna kitay kapilian, Pwede nato nga kalimtan 
ug biyaan ang mga panghitabo sa atong 
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kinabuhi nga nagtahag ug kaluya sa atong 
kasing-kasing ug depresyon, Ug motutok ta sa 
mga maayong butang nga gi-andam sa Ginoo 
para sa atong ugma.
Gisulti sa 1 Pedro 5:9 ...suklan ninyo ang dautan 
(ang yawa) imporatante nga atong suklan 
dayon ang naghatag ug kaluya sa atong kasing-
kasing ug depresyon, Tungod kay kung atong 
itugot kini nga magpabilin sa atong kinabuhi, 
mas malisdan ta nga suklan kini!
Nasulti ko na kini: Kung dili ka magpalimbong 
sa gihimo ni satanas, dili na ka niya ulipon; ug 
kung dili ka niya maulipon, dili ka niya pweding 
mahimong magul-anon.
Sa sunod kung makasinati ka ug sitwasyon mga 
murag mopaluya kanimo, Moduol ka sa Balaang 
Espiritu ug pasagdi Siya nga pun-on ka Niya sa 
paglaum, Pilion nimo nga mosalig sa gisulti sa 
Ginoo okay sa matabunan ka sa imong gibati, 
maghuna-huna ka ug positibo ug magsulti ka 
ug positibo, paglaum nga gikan sa Pulong sa 
Ginoo.
Ayaw itugot ang kaluya ug depresyon nga 
maghari sa imong kinabuhi, Tuguti nga lig-onon 
ka sa Ginoo sa paglaum...
Tungod kay bisag unsay nahitabo sa imong 
kinabuhi, Ang Ginoo andam nga motabang 

53



kanimo ug tangtangon ang imong sakit... Ug 
mohimo Siya ug mga maayong butang sa 
imong kinabuhi.
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KATAPUSAN

IKAW BAY ANAA SA MALISUD 
NGA KAHIMTANG?

Kung anaa ka sa lisud nga kahimtang karon, 
Gusto nako nga mahibaw-an nimo karon nga 
gihigugma ka sa Ginoo. Naki-an Niya ang tanan 
nga nahitabo sa imong kinabuhi, naga uban 
Siya kanimo, Ug gusto ka Niyang tabangan.
Gisulti sa mga Salmo 34:18 Ang Ginoo haduol 
niadtong mga dugmok ug kasingkasing, Ug 
nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa 
espiritu. Kung nasakitan ta modamay ang 
Ginoo kanato.
Siguro nag-atubang ikaw ug usa imposibling 
kahimtang. Apan gusto nako nga imong 
mahibaw-an nga ang Ginoo makahimo ug mga 
bag-ong butang sa imong kinabuhi. Pwede 
Niya nga sulbaron ang imong mga problema ug 
mohimo Siya ug mga kahibolongang butang sa 
imong kinabuhi. 
Kung ikaw ay nag-atubang sa sitwasyon nga sa 
imong panlantaw dili nimo kaya,
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Gihangyo ko ikaw nga mag-ampo karon:
Ginoo, Nagkinahanglan ako Kanimo karon, 
nagsulti Ka nga gihigugma Mo ako, Ug nakit-
an Nimo ang akong sitwasyon karon... ug 
bisan pa sa akong gibati, Akong pilion ang 
mosalig sa Imong mga Pulong, Taliwala sa 
tanan nakong naagian, Motutok ako Kanimo 
sa Imong tabang. Kinahanglan nako ang 
Imong kusog aron nga akong suklan ang 
akong gibati nga pagkaluya. Tabangi ako 
nga mohatag ug magtagad alang Kanimo. 
Mihangyo ako nga mahimo Kang tinood sa 
akong kinabuhi... Ug lig-una ko sa akong 
pagpadayon sa kinabuhi. Tabangi ko Ginoo 
nga akong masinati ang Imong gugma ug 
Presensya. Akong isurender ang akong 
kinabuhi Kanimo. Kini maoy akong pag-ampo 
sa Ngalan Ni Ginoong Hesus, amen.
Ako kang gihangyo nga imong basahon 
ang mga Bersikulo sa Biliya. Ako na kining 
napamatud-an sa akong kasinatian nga bag-
ohon ka sa mga Pulong sa Ginoo ang imong 
huna-huna, pagbati ug panlantaw sa kinabuhi.
Gisulti sa Jeremias 29:11 Kay ako mahibalo 
sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang 
kaninyo, nagaingon ang Ginoo, mga hunahuna 
sa pakigdait, ug dili sa kadautan sa paghatag 
kaninyo ug paglaum sa inyong kaugmaon.
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Kanunay nimong hinumduman nga kauban 
nimo kanunay ang Ginoo, Siya ang Ginoo 
sa mga imposibleng butang Siya lang ang 
makahimo ug milagro sa tanang sitwasyon.

GIHIGUGMA KA SA GINOO  

...gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga 
walay katapusan: busa uban sa mahigugmaong-
kalolot gidani ko ikaw. Jeremias 31:3
Kay ang mga bukid kaha mapapha, ug ang mga 
bungtod mabalhin; apan ang mahigugmaong-
kalolot dili mobulag kanimo, ni ang akong 
tugon sa pakigdait mabalhin, nagaingon si 
Jehova nga adunay kalooy kanimo. Isaias 54:10
Nagaisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy: 
Ibutang mo ang akong mga luha sa imong 
botella; Wala ba sila diha sa imong basahon? 
Mga Salmo 56:8
Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan 
naila ko na ikaw, ug sa wala pa ikaw mogula 
sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw; gitudlo 
ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasud.
Jeremias 1:5
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TABANGAN KA SA GINOO

Ayaw kahadlok, kay ania ako uban 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
Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa 
landong sa kamatayon, Ako walay kahadlok 
sa bisan unsa nga dautan; Kay ikaw nagauban 
kanako; Ang imong baras ug ang imong 
sungkod, kini nagapalig-on kanako. Mga Salmo 
23:4
Gipangita ko si Jehova, ug gitubag niya ako, 
Ug giluwas niya ako gikan sa tanan ko nga mga 
kahadlok. Mga Awit 34:4
Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, 
ako magauban kanimo; ug sa mga kasapaan, 
kini dili magalapaw kanimo: sa diha nga ikaw 
magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, 
ni ang kalayo mosilaub diha kanimo. Isaias 43:2

ANG GINOO ANG IMONG PAGLAUM

Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga 
gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si 
Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa 
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kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa 
inyong kaugmaon. Jeremias 29:11
Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga 
mahigawas kini sa pagkamahigugmaon ug 
salapi, ug himoa nga matagbaw kamo sa 
inyong mga ginabatonan karon; kay siya gayud 
mao ang nag-ingon, “Dili ko gayud ikaw 
pagapahikabsan ni pagabiyaan.” Hebreo 13:5
“Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo.” 
Lucas 1:37
Itugyan mo kang Jehova ang imong palas-anon, 
ug siya magasapnay kanimo: Dili gayud niya 
pasagdan nga mabalhin ang matarung. Mga 
Awit 55:22
Sa panahon nga mahadlok ako, Ibutang ko ang 
pagsalig ko diha kanimo. Mga awit 

ANG GINOO ANG IMONG KAHUPAYAN UG 
KALIG-ON

Iyang ginaayo ang kasingkasing nga 
nangadugmok, Ug ginabugkosan niya ang ilang 
mga samad. Mga Awit 147:3
Siya nagahatag ug gahum niadtong maluya; ug 
kaniya nga walay kabaskug nagadugang siya ug 
kusog.
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Bisan pa ang mga batan-on mangaluya ug 
makapuyan, ug ang mga batan-on mangapukan 
sa hilabihan gayud:
Apan kadtong nagabuhat kang Jehova 
magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad 
pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila 
manalagan, ug dili makapuyan: sila manlakaw, 
ug dili mangaluya. Isaias 40:29-31
Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug 
nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. Mateo 
11:28
Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kalig-
on, Madali nga katabang sa atong kalisdanan.
Mga Awit 46:1
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PAG-AMPO ALANG SA 
KALUWASAN

Gihigugma ka sa Ginoo, ug gusto Niya nga 
aduna kay personal nga relasyon Niya. Kung 
wala pa nimo gidawat Si Kristo Hesus, ingon 
nga imong manluluwas, Pwede nga imo kining 
buhaton karon, Ablihi ang imong kasing-kasing 
para Kaniya ug iampo nimo kini..
Ginoo, akong giangkon karon nga nakasala 
ako batok kanimo, Pasaylo-a ako, magasaad 
ako nga motoo sa Imong Anak nga Si Hesus, 
Mitoo ako nga namatay Si Hesus para kanako- 
giangkon Niya ang akong mga kasal-anan 
didto sa Krus sa kalbaryo nung Siya ay namatay.
nagatoo ako nga Siya mabanhaw pag-usab 
gikan sa mga patay, Akong itugyan karon ng 
orasa ang akong kinabuhi kang kristo Hesus, 
Salamat Amahan, sa Imong gasa nga pagpasay-
lo ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Tabangi 
ako Ginoo nga magkinabuhi alang kanimo, Sa 
Ngalan Ni Kristo Hesus, Amen,”

Sa sa imong pag-ampo nga gikan sa kasing- 
kasing, Gidawat ka sa Ginoo, Gilimpyohan 
ka ug gipahingkawas ka sa espirituwal nga 
kamatayon, Sugdan nimo ug basa kini nga mga 
bersikulo ug iampo sa Ginoo nga makig-sulti 
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Siya kanimo samtang magpadawon ka sa imong 
paglakaw sa imong bag-ong kinabuhi.

Juan 3:16; 1 Juan 4:14-15; 1 Juan 5:1; 
1 Corinto 15: 3-4 ; 

1 Juan 5: 12-13; Efeso 1:4; Efeso 2:9-9; 
1 Juan 1:9

Mag-ampo ka sa Ginoo nga makakita ka ug usa 
ka simbahan nga nagatoo sa Pulong sa Ginoo 
o BIBLIYA, Aron molambo ka sa imong relasyon 
kang Krsisto Hesus, Giyahan ka Niya Paingon sa 
kinabuhi nga madagayaon ug magmadaugon!



BAHIN SA TAGASULAT

Joyce Meyer sa New York ang usa sa nagsulat 
sa pinakamahal ug nanguna nga magtutudlo 
sa Bibilya sa tibook kalibutan. Pinaagi sa Joyce 
Meyer nga ministeryo nagtudlo siya ug practical 
ug prangka, Dayag siya nga nagpaambit sa 
iyang kasinatian ug gitudloan ang milyon 
nga mga tawo para sa pag apply sa mga 
prinsipyo sa Biliya sa ilang mga kahimtang ug 
sa katapusan makakaplag sila ug paglaum ug 
pagpahiuli pinaagi kang Kristo Hesus. Ang 
iyang libro nga nakigbisog sa natad sa huna-
huna nahimong usa sa mahal ug nanguna 
sa dugay nga panahon, Gitudloan ang mga 
tawo unsaon pagbuntog ang giyera sa ilang 
huna-huna ug “huna hunaa kung unsa ang 
ilang guhuna-huna.” Joyce napahigayon ug 
komperensya sa tibuuk United States ug sa 
tibuuk kalibutan, Ug kada adlaw malipayon nga 
nagahimo sa iyang programa sa pagsibya sa TV, 
radio ug online sa milyon kapin sa 100 nga mga 
sinultian. Siya usab ang nagsulat ug 130 kapin 
nga mga libro, nga gihubad ngadto sa 155 
gihiusa nga sinultian.



JOYCE MEYER MINISTRY
Nagpa-ambit Ni Kristo – 

Mahigugmaon sa mga Tawo

Pinaagi sa media nag tudlo kami sa mga 
tawo unsaon mga ma apply ang Biblical nga 
kamatuuran sa matag aspeto  sa kinabuhi ug 
mag awhag sa mga tawo sa Diyos nga alagaran 
ang mga tawo sa ilang palibot. pinaagi sa 
among bukton sa misyon, Kamot sa paglaum 
o (HAND OF HOPE), naghatag kami sa tibuuk 
kalibutan nga makitawhanong tabang aron 
mapakaon ang gigutom, mga biyuda ug mga 
ilo, ug maabut ang mga tawo sa tanan nga 
edad ug sa tanan nga kahimtang sa kinabuhi
Joyce Meyer nga ministeryo gitukod nga 
pundasyon sa pagtuo, integridad ug dedikado 
nga mga tagasuporta nga ning-ambit sa 
panawagan.

* * *

Aron makadawat dugang nga pagdasig gikan 
sa Mga Ministeryo ni Joyce Meyer, palihug 
duawa: tv.joycemeyer.org


