
“Pagtawag Kang Jesus Diha Sa Atong 

Dinalian Nga Panginahanglan!” 
Semana	10	-	100	ka	Adlaw	sa	Pag-ampo	

	
Mayo	29	–	Hunyo	4,	2020			
	

“Ang	Kaanyag	Sa	Pagkapusgay”	
Ni	Melody	Mason	

	
Dili	ako	gayud	makalimot,	katuigan	na	ang	nakalabay,	samtang	ako	nagaandam	sa	
pagpanguna	sa	usa	ka	serbisyo	sa	pag-ampo	sa	usa	ka	dakung	katiguman,	giunsa	sa	
Balaang	Espiritu	sa	pagkonbiktar	kanako	sa	usa	ka	butang	nga	piho	sa	akong	kinabuhi	nga	
gikinahanglan	nako	sa	makighusay	sa	Dios.	Wala	nay	mahimo,	miluhod	ako	sa	salog	
niadtong	gabhiona	sigon	nga	ako	nag-ampo,	“O,	Ginoo.,	pasayloa	ako...”	
	
Pero,	samtang	ako	nagsugid	sa	akong	sala	ngadto	sa	Dios,	pipila	ka	mga	lakang	ang	
gikinahanglan	aron	sa	paghimog	hustong	kahusayan.	Apan	dili	ako	makahimo	sa	pagpitad	
niini	nga	mga	lakang	gilayon,	busa	dili	ako	sigurado	unsay	himoon.	Kinahanglan	ba	ako	
magpadayon	sa	akong	mga	responsibilidad	sa	ministeryo	sa	pag-ampo	o	kinahanglan	ba	
ako	mangitag	hulip	alang	kanako	hangtud	nga	mahusay	ang	tanan?	
	
Ingon	nga	usa	ka	tinahud	nga	pangulo	sa	ministeryo,	makauulaw	kaayo	sa	paghunahuna	sa	
pag-angkon	ngadto	sa	uban	nga	gipakyas	ko	ang	Dios	diha	sa	usa	ka	piho	nga	lugar.	Dili	ko	
buot	sa	pag-ukay	ug	sa	pagpakita	nga	maluya	sa	espiritohanon	ngadto	sa	akong	mga	
kaubanan,	ni	ngadto	sa	daghan	nga	mga	tawo		nga	nanambong	sa	mga	tigum.	Nan,	sa	usa	
ka	bug-at	nga	kasingkasing	ug	mga	luha	sa	akong	mga	mata,	natulog	ako	nianang	
gabhiona,	determinado	nga	hangyoon	ko	lang	ang	mopuli	kanaot	sa	sunod	serbisyo	sa	pag-
ampo	sa	sunod	adlaw.	
	
Pero,	pagkasunod	buntag	samtang	ako	nagpahimutang	sa	pagpangita	og	puli	kanako,	ang	
Dios	nagpugong	kanako	sa	akong	mga	dalan	sigon	nga	ang	Balaang	Espiritu	nagsugod	sa	
pagsulti	sa	akong	kasingkasing.	“Melody,	kinahanglan	ka	mangulo	sa	serbisyo	sa	pag-ampo	
karong	buntaga.	Ayaw	na	pangita	og	lain	sa	pagpuli	kanimo!”	
“Kadiyot	lang	Ginoo...Dili	kini	mahimo?”	Ako	nag-ingon	samtang	ang	mga	preskong	luha	
nagtulo	gikan	sa	akong	mga	mata.	Apan	ang	Balaang	Espiritu	nagpadayon	sa	pagsulti	sa	
akong	kasingkasing.	
	
“Oo,	buot	Ko	nga	mangulo	ikaw,	pero,	dili	ka	mangulo	niini	ingon	nga	ang	tawo	nga	gusto	
nimo	hunahunaon	nga	ikaw.	Wala	ba	nimo	makita?	Wala	ako	mangita	sa	katawhan	sa	
pagpangulo	nga	nagatabon	sa	ilang	kasal-anan	ug	magpadayon	ingon	nga	hapsay	ang	
tanan.	Nangita	ako	og	nagtugyan	nga	pusgay	nga	mga	sudlanan,	mga	sudlanan	nga	
mopaubos	sa	ilang	kaugalingon	sa	maong	kadak-on	nga	ang	garbo	mahanaw.	Lamang	unya	
ako	sa	tininuod	makagamit	kanila	alang	sa	Akong	kahimayaan.	Nahibalo	ako	nga	sakit	kini,	
apan	kinahanglan	nimo	kini	ipahat	sa	kaigsuonan	unsa	ang	akong	gipasabot	kanimo	



kagabii.	Sulti	sa	tinuod	mahitungod	sa	imong	pagpakyas	Kanako!	Unya	dapita	sila	sa	pag-
uban	kanimo	ngadto	sa	krus	sa	pagsalikway	sa	tanang	sala	ug	mga	paglapas.	Dili	ba,	kon	
ang	katawhan	maghulat	sa	pagduol	hangtud	nga	maplastar	na	ang	tanan,	dili	gayud	sila	
moduol.”	
	
Mibalik	nasab	ako	sa	pagprotesta.	“Dili	ko	ni	kaya,	Ginoo!	Unsa	kahay	ikasulti	sa	tanan	sa	
dihang	makita	nila	giunsa	ko	Ikaw	sa	pagpakyas?”	
	
Ang	Balaang	Espiritu	nagsulti	nga	malumo	sa	akong	kasingkasing	samtang	Siya	
nagpayahat	sa	akong	mga	mata	ngadto	sa	langit.	“Dili	na	kinahanglanon	unsay	ilang	
gihunahuna.	Dili	kini	mahitungod	sa	pagpanalipod	sa	imong	reputasyon.	Kini	mahitugnod	
sa	pagdalag	himaya	sa	Dios.	Kondili,	kon	Siya	magabuhat,	kinahanglan	ikaw	magpaubos	sa	
imong	kaugalingon.”	
	
O,	giunsa	nga	dili	ko	gusto	sa	pagsunod	sa	hagawhaw	sa	Balaang	Espiritu	nianang	buntaga.	
Kon	makaikyas	lang	unta	ako	sama	ni	Jonas,	o	makakamang	sa	usa	ka	langub,	himoon	ko	
unta	dayon.	Apan	ako	nahibalo	unsay	angay	kong	buhaton.	Kinahanglan	ako	motuman.	
	
Nagkurog	ug	nagpangluha,	mitindog	ako	atubangan	sa	ginatus	nga	katawhan	niadtong	
buntaga	ug	nagpahat	unsay	gibutang	sa	Ginoo	sa	akong	kasingkasing.	Makabati	kag	
nahulog	nga	dagom	sa	lawak	samtang	namati	ang	tanan.	“Jesus	suginli	kami	sa	pagduol	
sigon	kon	kinsa	kami,”	sa	hilum	ako	nag-ingon,	samtang	ako	nagpadayon	sa	pagpahid	sa	
akong	mga	luha	sa	akong	mga	mata.	“Busa,	ako	mingduol	sigon	kon	kinsa	ako	ug	ako	
nagadapit	kaninyo	sa	pag-uban	kanato	ngadto	sa	tiilan	sa	krus.”	
	
Niini	nga	pagdapit	ang	tanan	nanindog	sa	ilang	mga	lingkoranan	ug	miadto	sa	unahan	sa	
lawak.	Adunay	mga	humok	nga	mga	pagdangoyngoy	dinhi	ug	didto	ingon	nga	naglain-
laing	katawhan	ang	nangayog	kapasayloan	alang	niadtong	mga	dapit	sa	kasal-anan	ug	
kalapasan	nga	mikamang	sulod	sa	ilang	mga	kinabuhi.	Ug	ang	Balaang	Espiritu	anaa	didto.	
Diha	sa	libro	sa	Steps	to	Christ	kita	giasoyan:	
	

“Kon	makita	nimo	ang	imong	pagkamakasasala,	ayaw	na	paghulat	nga	mahimong	
kang	mas	maayo.	Unsa	kaha	ka	daghan	ang	naghunahuna	nga	sila	dili	kaayo	maayo	
sa	pagduol	ngadto	kang	Cristo.	Gidahom	mo	ba	nga	mahimong	mas	maayo	pinaagi	
sa	imong	mga	kaugalingong	paningkamot?	‘Makausab	ba	ang	Etopianhon	sa	iyang	
pamanit,	o	ang	leopardo	sa	iyang	mga	buntik-buntik?	Nan	mao	man	usab	kamo	sa	
paghimog	maayo,	nga	nangaanad	sa	pagbuhat	og	daotan.’	Jeremias	13:23.	Adunay	
panabang	alang	kanato	diha	lamang	sa	Dios.	Kinahanglan	kita	dili	na	maghulat	
alang	sa	mag	kusgan	nga	mga	pagdani,	alang	sa	mas	maayong	mga	oportunidad,	o	
alang	sa	mga	mas	balaan	nga	mga	batasan.	wala	kitay	mahimo	sa	atong	
kaugalingon.	Kinahanglan	kita	magduol	ngadto	kang	Cristo	sigon	nga	kon	kinsa	
kita.”	(Steps	to	Christ,	p.	31)	

	
Sa	likorang	bahin,	ako	naghunahuna	niini	nga	usa	sa	labing	tam-is,	sagrado	nga	serbisyo	sa	
pag-ampo	nga	akong	nasinatian,	kay	ang	Dios	ang	nagbuhat	og	usa	ka	lalum	nga	buhat	sa	
paghinlo	taliwala	sa	tanan	kanamo	nianang	buntaga.	Daghang	kasingkasing	ang	
nangapusgay,	apan	daw	unsa	ka	matahom	ug	makaayo	ang	maong	pagkapusgay.	Diha	sa	
Salmo	51:17	ang	Biblia	nagaasoy	kanamo,	“Ang	mga	halad	sa	Dios	mao	ang	espiritu	nga	
mahinulsolon:	Ang	usa	ka	nadugmok	ug	usa	ka	mahinulsolon	nga	kasingkasing,	Oh	Dios,	
dili	mo	pagatamayon.”		



Unsa	nga	halad	ang	imong	ginapangita	sa	pagdala	ngadot	sa	Dios	niining	kaadlawan?	Ang	
imo	bang	kinamaayohang	binuhatan,	ang	imong	kinamaayohang	mga	pag-ampo,	ang	
imong	kinamaayohang	mga	pangarisgar	sa	pagkahimong	usa	ka	kusgang	saksi	bisan	diha	
taliwala	sa	makapadugmok	sa	kinabuhi	nga	mga	panghitabo?	Ang	atong	kinamaayohang	
halad	wala	kalabotan	sa	atong	mga	binuhatan,	apan	mao	ang	hingpit	nga	pagkapusgay	sa	
kaugalingon,		sa	garbo	ug	sa	tanang	pagsalig-sa-kaugalingon	samtang	kita	magaduol	
ngadto	sa	tiilan	sa	krus.	Sigon	sa	inila	nga	ambahanon	Rock	of	Ages		nagaingon	nga	
matahom,	“Wala	akoy	gibitbit	sa	akong	kamot,	sa	krus	lang	ako	mokupot.”	Gunit	kita	sa	
maong	krus	karon!”	
	
Si	Melody	Mason	mao	ang	coordinator	alang	sa	United	in	Prayer	programa	alang	sa	
General	Conference.	Siya	usab	nagaabag	sa	pagpalambo	sa	kahinguhaan	alang	sa	
Pagpabuhi	ug	Pagpausab		nga	website	ug	mga	inisyatiba	ug	mao	ang	magsusulat	sa	Daring	
to	Ask	for	More:	Divine	Keys	to	Answered	Prayer.	Ang	sugilanon	diha	sa	debosyonal	ning	
semanaha	gikutlo	gilan	sa	iyang	bag-o	nga	libro	nga	bag-o	lang	gipagawas	niining	Abril	nga	
gititulohan	og,	Daring	to	Live	by	Every	Word:	Loving	God	with	Heart,	Body,	Mind	and	Soul.	
	
	
MGA PANGUTANA SA KASINGKASING:	Asa	ang	Dios	nagpuyo	(tan-awa	ang	Isaias	57:15)	ug	unsa	
ang	mga	resulta	sa	diosnong	kaguol	(tan-awa	ang	2	Corinto	7:9-11)?	Unsay	gipangayo	ni	
David	sa	iyang	pag-ampo	sa	paghinulsol	(tan-awa	ang	Salmo	51:1-19)?		Itandi	kana	sa	
giunsa	ni	Saulo	sa	pagtubag	sa	dihang	gisaway	siya	sa	iyang	mga	sala	(1	Samuel	15:1-30).	
Unsa	nga	kinaiya	sa	Biblia	ang	sagad	nimo	nasinati	sa	dihang	ikaw	gipakitaan	sa	imong	
sala—ang	usa	nga	nanghinaw	sa	iyang	kaugalingon	ug	sa	pagmintinar	sa	iyang	dungog	sa	
katawhan,	o	sa	usa	nga	nag-angkon	sa	dayag	sa	iyang	sala	uban	sa	usa	ka	kasingkasing	nga	
napusgay	sa	tiunay	nga	paghinulsol?	
	
AKTIBONG HAGIT SA KASINGAKSING: Sa	mainampuon	basaha	ang	Beauty	of	Humility”		samtang	
ikaw	maglakaw	tadla	ning	semanahan.	Dili	kini	usa	ka	butang	nga	kinahanglan	atong	
imbistigaron	sigon	sa	sinungdanan	sa	atong	espiritohanong	paglakaw,	kondili	tanan	nga	
malabyan	sa	dalan.	Samtang	ikaw	magpadayon	niining	hagit	sa	kasingaksing,	hangyoa	ang	
Dios	kon	adunay	bay	bisan	unsa	nga	garbo	diha	sa	imong	kinabuhi	nga	wala	pa	nimo	
gitugyan	kaniya,	o	bisan	unsa	diha	sa	imong	kalikopan	sa	impluwensya	(panimalay,	mga	
higala,	mga	kaubanan	sa	trabaho)	nga	kinsa	kinahanglan	nimo	pangayoan	og	pasaylo.	
Unya	tumana	ang	pagpangulo	sa	Balaang	Espiritu.	(Salmo	66:18,	Mateo	5:23-24,	Proverbio	
28:13,	Mateo	6:14-15)		
	

	“...	bisan	unsa	pa	kini	ka	matiaw-tiawan	o	kanang	sayop	nga	buhat	daw	diha	sa	mga	
mata	sa	katawhan,	walay	sala	nga	gamay	diha	sa	panan-aw	sa	Dios.	ang	paghukom	
sa	tawo	tipik,	dili	hingpit;	apan	ang	Dios	nagatantiya	sa	tanang	mga	butang	sigon	

katinuoran	niini.	Ang	palahubog	ginayubit	ug	ginaasoy	nga	ang	iyang	sala	
makalikway	kaniya	gikan	sa	langit;	samtang	ang	garbo,	kadalo,	ug	kailibgon	sagad	
kaayo	napasagdan	nga	wala	badlonga.	Apan	kini	nga	mga	sala	nga	sa	pinasahi	mga	
malaw-ay	alang	sa	Dios;	kay	kini	supak	sa	kamaayo	sa	Iyang	kinaiya,	nianang	dili	
dalo	nga	gugma	diin	mao	ang	labing	kalikopan	sa	wala	mahulog	nga	uniberso.	Siya	
nga	nahulog	ngadto	sa	pipila	sa	mas	ngilngig	nga	mga	sala	mahimong	mobati	og	usa	
ka	hangkag	sa	iyang	kaulaw	ug	kakabus	ug	sa	iyang	panginahanglan	sa	grasya	ni	
Cristo;	kondili	ang	garbo	dili	mobati	og	panginahanlang,	ug	busa	kini	nagasirado	sa	
kasingkasing	batok	kang	Cristo	ug	ang	walay	kinutobang	mga	panalangin	nga	Iyang	

gianhi	aron	sa	paghatag.”(Steps	to	Christ,	p.	30)	



	
Mas	Palaluman	–	Mga	Dugang	nga	Sugyot	sa	Pagbasa	alang	ning	semanaha:	

• The	Beauty	of	Humility	-	(Gilakip	niini	nga	basahon)	
• Melody	Mason,	Daring	to	Live	by	Every	Word:	Loving	God	with	Heart,	Body,	Mind	and	

Soul.		
	
	
	
Adlaw	64	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	–	Biernes,	Mayo	29,	2020	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Marlynn	W.:	“Gidayeg	namo	ang	Ginoo	nga	atol	sa	100	ka	Adlaw	sa	Pag-ampo	alang	
sa	pandemik	ang	Dios	nagpasalig	kanamo	og	mga	trabaho,	pagkaon,	ug	
kapasilongan.	Ang	Ginoo	usab	nagkombiktar	kanamo	sa	paggawas	ngadto	sa	bukid-
bukid.	Sa	dugang,	Siya	naghatag	kanako	og	usa	ka	oprotunidad	sa	pagsaksi	ngadto	
sa	kumunidad	sa	Muslim.”	

• Moses	M.:	“Salamat	sa	pag-ampo	alang	kanamo.	Ang	Ginoo	nakadungog	sa	 inyong	
mga	 pag-ampo!	Kahibulongan!	Atol	 sa	 panahon	 sa	 nasudnong	 lockdown	didto	 sa	
Namibia,	mokabat	1100	ka	katawhan	ang	nagpaenrol	sa	mga	pagtulon-an	sa	pagtuon	
sa	Biblia,	70%	niini	dili	mga	Seventh-Day	Adventist.”	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	mga	estudyante	sa	 tibuok	kalibutan	nga	wala	makatrabaho	 tungod	sa	
mga	lockdown.	Iampo	nga	ang	Dios	mosangkap	kanila	sa	paninapi	aron	sa	pagbayad	
alang	sa	ilang	matrikula.	

• Iampo	ang	mga	biktima	sa	pagdagmal	diha	puloy-anan	sa	tibuok	kalibutan.	
• Iampo	ang	panimalay	ni	Alexander	Ostankin,	usa	ka	pastor	nga	gipatay	samtang	siya	

nagministeryo.	Iampo	nga	ang	Dios	mohimo	sa	dugo	niini	nga	martir	ngadto	sa	binhi	
sa	evangelio.	

• Iampo	 kadtong	mga	nakigbisog	karon	 sa	Covid-19.	 Iampo	ang	 ilang	kaayohan	 sa	
hingpit.	

• Iampo	ang	pagkadislocate	ni	Leonila	Martinito	nga	taga	Merida.	
• Iampo	ang	pagpanaug	og	hamiling	kalang	ni	Bro.	Jovie	ug	Sis	Sheila	Espenido	kauban	

ni	Bro	Harem	ug	Bro	Eleasar	didto	sa	Tubod	matag	adlaw.	
	
	
	
Adlaw	65	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	–	Sabado,	Mayo	30,	2020	
	

Kasundalohan	sa	Pakigdait	sa	Dios	
	

“Bulahan	ang	mga	makigdaiton,	kay	sila	paganganlan	mga	anak	sa	Dios..”	–	Mateo	5:9	
	

	“Si	Cristo	mao	ang	‘Principe	sa	Kalinaw’	(Isaias	9:6),	ug	kini	maoy	Iyang	tahas	sa	
pagpahibalik	ngadto	sa	yuta	ug	sa	langit	ang	kalinaw	nga	gibungkag	sa	sala.	‘Sa	

ginapakamatarung	kita	tungod	sa	pagtoo,	may	pakigdait	kita	sa	Dios	pinaagi	sa	atong	
Ginoong	Jesucristo.’	Roma	5:1.	Bisan	kinsa	nga	mokonsente	sa	pagsalikway	sa	sala	ug	sa	
pag-abli	sa	iyang	kasingkasing	ngadto	sa	gugma	ni	Cristo,	mahimong	usa	ka	manununod	

niining	langitnong	pakigdait.”	



–	Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	p.	27	
	

MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Ang	kalauwasan	diha	kang	Jesus	nagahatag	kanatog	hingpit	nga	kalinaw.	Apan	si	Jesus	wala	
nagatawag	kanato	lamang	sa	pagsinati	og	kalinaw	uban	sa	Dios	pinaagi	sa	usa	ka	pagtugyan	
sa	imong	kinabuhi	Kaniya.	Dili,	Siya	usab	nagatawag	kanimo	sa	pagkahimong	usa	ka	ahente	
sa	kalinaw	—	usa	ka	mamumuhat	sa	pakigdait.	Ning	panahon	sa	krisis,	pilion	ba	nimo	nga	
mamahimong	usa	ka	ahente	sa	kalinaw?	Himoon	ba	nimo	ang	tanan	nimong	maarangan	sa	
pagpadan-ag	sa	kalinaw	sa	Dios—ang	Iyang	presensya	sa	gugma—ngadto	sa	mga	kinabuhi	
niadtong	anaa	sa	palibot	nimo	nga	nanagpuyo	diha	sa	kabalaka	ug	kahadlok?		
Kon	ikaw	nahimo	nga	hinungdan	sa	kagubot	ug	mga	away-away	diha	sa	imong	panimalay	o	
iglesia,	pangitaon	ba	nimo	ang	kapasayloan	ug	ipakaylap	ang	kalinaw	sa	Dios?	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Julius	S.:	“Tungod	sa	pandemik	ang	Iglesia	Adventista	didto	sa	Sierra	Leone	nagsibya	
sa	mga	serbisyo	niini	sa	nasudnong	TV!”	

• Cedrick	B.:	“Nag-ampo	ko	alang	sa	kaugalingon	nga	pagpabuhi.	Ang	Dios	nagtubag	sa	
akong	pag-ampo	pinaagi	sa	100	ka	Adlaw	sa	Pag-ampo.”	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	ministeryo	sa	Colombia	Adventist	University	samtang	sila	maghatag	og	
oportunidad	sa	pagnegosyo	alang	sa	mga	dayo	nga	panimalay	gikan	sa	Venezuela.	
Iampo	nga	daghan	pang	mga	panimalay	ang	matabangan,	dinhi	ug	sa	uban	pang	mga	
dapit.	

• Iampo	 ang	pagministeryo	 sa	 radyo	nga	nagsugod	didto	 sa	Tokyo	niadtong	2017.	
Hangyoa	ang	Dios	sa	pagpadayon	sa	pag-abli	og	mga	pultahan	alang	sa	Adventista	
nga	mga	pagsibya	sa	radyo	aron	sa	pagpadayon	pag-abot	sa	katawhan	sa	Tokyo.	

• Iampo	 ang	 “Mission	 to	 the	 Cities:	 Spokane”	 nga	 inisyatiba,	 nagapangita	 sa	
pagdugang	og	mga	sentro	sa	impluwensya	sa	ciudad	ug	dugang	pang	mga	pamaagi	
sa	ministeryo	alang	sa	dagkung	dakbayan	sa	pagserbisyo	sa	katawahan	sa	Spokane,	
WA,	USA.	

• Iampo	 ang	 rehiyon	 sa	 Rwenzori	 didto	 sa	 Uganda,	 nga	 nabahaan	 sa	makadaghan	
higayon	sa	nangaging	mga	semana.	

• Iampo	ang	Espenido	Ministry.	
• Iampo	si	Leonila	Martinito	nga	taga	Merida.	
	

	
Adlaw	66	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	-	Domingo,	Mayo	31,	

2020	
	

Ang	Pribilihiyo	sa	Paglutos	
	

“Bulahan	ang	mga	ginalutos	tungod	sa	katarungan,	kay	ila	ang	gingharian	sa	langit.”		–	
Mateo	5:10	

	
	“Si	Jesus	wala	magpresentar	sa	Iyang	mga	sumusunod	sa	paglaum	sa	pagbaton	og	yutan-
ong	kadungganan	ug	mga	bahandi,	ug	sa	pagbaton	og	kinabuhi	nga	walay	pagsulay,	kondili	



Siya	nagapakita	kanila	sa	pribilihiyo	sa	paglakaw	uban	sa	ilang	Agalon	diha	sa	mga	dalan	
sa	paglimod	sa	kaugalingon	ug	pagsudya,	tungod	ang	kalibutan	wala	makaila	kanila.”		

–	Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	p.	29	
	
MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Sa	dihang	ang	dili-makiugalingon	nga	gugma,	pagkamatarung,	pagkabalaan,	ug	kamatuoran	
maoy	mapakita	pinaagi	sa	matud-anong	mga	Cristohanon,	si	Satanas	mopukaw	og	pagtukol	
ug	kasilag	taliwala	niadtong	mga	nagpili	sa	pagbaliwala	sa	tingog	sa	Balaang	Espiritu.	Kita	
makabaton	sa	kasigurohan	nga	diha	sa	tanang	paglutos	nga	maatubang,	si	 Jesus	mouban	
kanato	ug	mohimaya	sa	Iyang	kaugalingon	pinaagi	sa	atong	makahagit	nga	kasinatian.	
Wala	ka	ba	makasinati	og	paglutos	tungod	sa	imong	pagkamatinud-anon	kang	Jesus?	Ngano	
man,	o	nganong	dili?	
Pilion	ba	nimo	karon	sa	pagpasalibay	sa	bisan	unsang	tinguha	sa	pagpahimuot	sa	kalibutan,	
ug	sa	mainanpuon	magtutok	sa	pagpadayag	sa	himaya	sa	Dios,	bisan	kon	kana	moresulta	
diha	sa	paglutos?	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Daghang	mga	simbahan	nangahimong	malalangon	diha	sa	pagsimba	sa	 ilang	mga	
serbisyo	matag	Sabado	samtang	adunay	distansya	nga	gipatupad.	

• Ang	pandemik	nagdala	sa	kahinungdanon	sa	atong	mensahe	sa	maayong	panglawas	
ngadto	sa	unahang	hanay	nga	mga	membro	sa	tibuok	kalibutan.	Ang	interes	diha	sa	
pagpapalikay	nga	buhat	sa	panglawas,	NEWSTART,	uban	pa	nagausbaw.	Karon	mao	
ang	maanindot	nga	panahon	sa	pagpangulo	sa	katawhan	ngadto	sa	usa	ka	lapad	nga	
pagsabot	sa	mga	balaod	sa	maayong	panglawas	sa	katibuk-an	nga	kaayohan.	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	 ang	 ministeryo	 sa	 pinakakaraan	 nga	 Adventistang	 simbahan	 sa	 Norway,	
karon	nagdugang	og	usa	ka	sentro	sa	impluwensya	sa	pagsangkap	og	libre	nga	mga	
klase	nga	Norweyanhon	alang	sa	mga	dayo,	usa	ka	tulonghaan	sa	pagpangluto,	usa	
ka	tambayanan,	ug	daghan	pa.	

• Iampo	ang	ministeryo	sa	duha	ka	bag-o	nga	sakyanan	nga	alang	sa	panglawas	didto	
sa	Chiapas,	Mexico.	Iampo	ang	mga	pasyente	nga	ginapasakay	ug	ang	mga	brigada	sa	
mga	mediko	kada	semana	nga	giserbisyohan,	nakatabang	sa	ilang	libre	nga	mga	tsek-
ap,	 mga	 ginagmay	 nga	 opera,	 panghingo	 sa	 ngipon,	 tsek-ap	 sa	 ultrasound,	 mga	
pagsuri	sa	mata	og	daghan	pa.	

• Iampo	ang	usa	ka	pagpabuhi	sa	matuod	nga	pagkadiosnon	ug	ang	usa	ka	nabag-o	
pag-usab	 nga	 kahingawa	 diha	 sa	 pagpangwali	 sa	matag	membro	 ug	 sa	 iglesia	 sa	
tibuok	kalibutan.	

• Iampo	ang	iglesia	sa	Burundi.	Kini	miaagi	tadlas	sa	nagkadaiyang	mga	pakigbisog	ug	
mga	 isyu	 niining	 panahona.	 Ang	 pagpataliwala	 lamang	 sa	 Dios	 ang	makadala	 og	
kalinaw.	

• Iampo	ang	Espenido	Ministry.	
• Iampo	si	Leonila	Martinito	nga	taga	Merida.	

	
Adlaw	67	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	-	Lunes,	Hunyo	1,	2020	

	
Gipalabilabihan	Tungod	sa	Kamatuoran	

	



“Bulahan	kamo	kong	kamo	pagapalabilabihan,	ug	pagalutoson,	ug	kong	pagaingnon	kamo	
sa	lonlon	kadautan	ug	pamakak	batok	kaninyo	tungod	kanako.	Managmaya	ug	managlipay	
kamo,	kay	ang	inyong	balus	daku	didto	sa	mga	langit;	kay	sa	ingon	niini	ginalutos	nila	ang	

mga	manalagna	nga	mga	nanghiuna	kaninyo.”	–	Mateo	5:11-12	
	

	“Diha	sa	matag	panahon	ang	mga	piniling	mensahedor	sa	Dios	gipanglabilabihan	ug	
gipanglutos,	apan	tadlas	sa	ilang	kasakit	ang	kahibalo	sa	Dios	napakaylap	sa	lagyong	dapit.	
Ang	matag	tinun-an	ni	Cristo	kinahanglan	motikang	ngadto	sa	mga	hanay	ug	modala	sa	
unahan	sa	susamang	buhat,	nanghibalo	nga	ang	mga	kaaway	niini	walay	mahimo	batok	sa	
kamatuoran,	kondili	alang	sa	kamatuoran.	Gituyo	sa	Dios	nga	ang	kamatuoran	pagadad-on	
sa	unahang	hanay	ug	mahimong	suhiko	sa	pagtuki	ug	paghisgot,	bisan	pa	sa	pagbiaybiay	

nga	gipatong	niini.	Ang	mga	alimpatakan	sa	katawhan	kinahanglan	yugyugon;	matag	away,	
matag	pagsudya,	matag	paningkamot	sa	pagdili	sa	kagawasan	sa	konsensya,	maoy	pamaagi	

sa	Dios	sa	pagpapukaw	sa	mga	alimpatakan	nga	laing	bahin	tingali	nanghikatulod.”	
–	Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	p.	33	

	
MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Sa	dihang	ang	paglutos	moabut,	sa	dihang	ang	imong	reputasyon	ginadaot,	sa	dihang	ang	
imong	kinabuhi	nabutang	sa	peligro,	unya	ang	gugma	ug	kamatuoran	ni	Jesus	modan-ag	nga	
kinahayagan.	Giunsa	nimo	sa	pagtubag,	unsay	imong	ginasulti,	unsay	imong	ginabuhat	sa	
dihang	nag-atubang	niini	nga	mga	problema,	sa	daku	moila	sa	kakusog	nga	maangkon	sa	
imong	 pagkamatud-anon	 	 niadtong	mga	 nanagpangita	 sa	 inyong	 kinabuhi.	 Nganong	 dili	
magpakitabang	ni	Jesus	nga	magmatud-anon	ug	magmahigugmaon	karon	ug	matag	adlaw	
aron	 nga	 ikaw	 maarangan	 sa	 pagpakita	 nianang	 susama	 nga	 gugma	 bisan	 ilalum	 sa	
paglutos?	
Moampo	 ka	 ba	 Kaniya	 bisan	 karon	 ug	 mohangyo	 Kaniya	 sa	 paghimo	 kanimong	 usa	 ka	
matuod	 nga	 Cristohanon	 nga	 motindog	 alang	 kang	 Jesus	 bisan	 pag	 mangatagak	 ang	
kalangitan?	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Mga	 pastor,	 mga	 magbubuhat	 sa	 iglesia,	 mga	 magtutudlo,	 ug	 mga	 inisyatibo	 sa	
pagwali	palibot	sa	kalibutan	nakigbisog	sa	paninapi	 tungod	sa	pagkunhod	sa	mga	
ikapulo	ug	mga	halad.	Apan	sila	nanagbutang	sa	ilang	mga	pagsalig	diha	sa	Dios	sa	
mga	milagro.	Ang	Dios	nagaabli	og	daghang	mga	pultahan	alang	sa	mas	daku	pa	nga	
ministeryo	ngadto	sa	katawhan	nga	may	menos	nga	kahinguhaan	kay	sa	una.	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	balhin-balhin	nga	lutoanan	og	sabaw	sa	Warwick	SDA	Church	didto	sa	
Sydney,	Australia,	nga	nagdalit	og	sabaw	ug	nagadugtong	sa	mga	nag-inusara	nga	
katawhan	sa	ilang	dapit.	Palihog	hangyoa	ang	Dios	pagtabang	kanila	sa	pagtukod	og	
mga	kadugtongan	diha	sa	kumunidad.	

• Iampo	 ang	 bag-ong	 tulonghaan	 sa	 mediko	 alang	 sa	 East	 Africa	 didto	 sa	 Kigali,	
Rwanda.	Pag-ampo	alang	sa	mga	estudyante	nga	mogradwar	niini,	ug	ang	katawhan	
nga	ilang	giserbisyohan.	

• Iampo	ang	ang	pagtukod	pag-usab	sa	iglesia	sa	South	Philippine	Adventist	College	
nga	naguba	sa	lino	niadtong	Disyembre	2019.	

• Pray	for	a	center	of	influence	in	the	midst	of	a	Muslim	community	in	an	unnamed	
city.	Some	of	the	Muslims	have	requested	prayer	for	them	during	this	Covid-19	crisis.	
They	believe	that	Adventist’s	prayers	are	heard	by	God.	



• Iampo	 ang	 usa	 ka	 sentro	 sa	 impluwensya	 diha	 taliwala	 sa	 usa	 ka	 kumunidad	 sa	
Muslim	diha	sa	wala	nganli	nga	ciudad.	Pipila	sa	mga	Muslim	naghangyo	og	mga	pag-
ampo	alang	kanila	atol	niining	krisis	sa	Covid-19.	

• Iampo	 ang	ministeryo	 sa	 radyo	 nila	 ni	 Bro	 Pablo,	 Samuel,	 Elasar,	Dionido,	 Gogo,	
Godfrey	ug	uban.	
	
Adlaw	68	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	-	Martes,	Hunyo	2,	
2020	

	
Ang	Templa	ni	Jesus	

	
“Kamo	mao	ang	asin	sa	yuta,	apan	kong	ang	asin	motab-ang,	unsa	pa	may	iasin?	Dili	na	

magapulos,	kondili	igasalibay	sa	gawas,	ug	pagatumban	sa	mga	tawo.”		
–	Mateo	5:13	

	
	“.	.	.	sa	dihang	ang	Dios	nagatawag	sa	Iyang	mga	anak	nga	asin,	Siya	nagatudlo	kanila	nga	
ang	Iyang	katuyoan	diha	sa	paghimo	kanilang	mga	suhiko	sa	Iyang	grasya	mao	nga	sila	

mamahimong	mga	ahente	diha	sa	pagluwas	sa	uban	...	Ang	asin	kinahanglan	itempla	ngadto	
sa	pagkaon	diin	kini	gidugang;	kini	kinahanglan	molahos	ug	mohunob	aron	sa	

pagpalahutay.	Nan	pinaagi	sa	personal	nga	kontak	ug	pakig-uban	nga	ang	katawhan	
maabot	pinaagi	sa	makaluwas	nga	gahum	sa	maayong	balita.	Wala	sila	maluwas	sa	hiniusa,	
kondili	tagsatagsa.	Ang	personal	nga	impluwensya	maoy	usa	ka	gahum.	Kinahanglan	kita	

magpaduol	niadtong	mga	gitinguha	nato	nga	mabenipisyohan.	Ang	lami	sa	asin	
nagarepresentar	sa	importante	nga	gahum	sa	Cristohanon—ang	gugma	ni	Jesus	diha	sa	
kasingkasing,	ang	pagkamatarung	ni	Cristo	nagakaylap	sa	kinabuhi.	Ang	gugma	ni	Cristo		
manuhot-suhot	ug	agresibo.	Kon	kini	nagapuyo	sulod	kanato,	kini	moawas	ngadto	sa	uban.–	

Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	pp.	35-36	
	
MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Ang	buhat	sa	pagpahat	ni	Cristo	maoy	responsibilidad	sa	matag	magtutuo.	Ang	paggamit	sa	
imong	personal	nga	impluwesya	sa	pagtumbok	ngadto	kang	Jesus,	sa	pagpahat	mahitungod	
unsay	Iyang	gibuhat	alang	kanimo,	ug	giunsa	nga	Siya	mao	ang	Dalan,	ang	Kamatuoran,	ug	
ang	Kinabuhi,	mao	kini	ang	pagtawag	sa	matag	kinabuhi	sa	Cristiano.		
Ikaw	 ba	 adunay	 mga	 higala	 dili	 magtutuo	 o	 isigka-trabahante	 sa	 imong	 kinabuhi?	 O	
gibilanggo	ba	nimo	ang	imong	kaugalingon	ngadto	sa	usa	ka	“Adventista	nga	bulo-bulo?”	
Porlomenos	may	usa	ka	ba	ka	dili	Cristiano	nga	tawo	sa	imong	kinabuhi	nga	nakatilaw	ni	
Jesus	pinaagi	sa	paggugol	og	panahon	uban	kanimo?	Hangyoa	si	 Jesus	karon	sa	paghimo	
kanimo	nga	Iyang	lamian	nga	asin	sa	yuta!	
	
TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Mga	unang	resulta	gikan	sa	usa	ka	tisting	nga	bakuna	sa	coronavirus	nagapakita	nga	
ang	mga	gitopokan	nakaumol	og	mga	antibodies	batok	sa	virus.	Dalaygon	ang	Dios	
alang	niini	nga	dakung	lakang	paingon	sa	usa	ka	tambal	pinaagi	sa	abilidad	sa	atong	
immune	system	sa	paglalang	og	mga	antibodies.	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	ministeryo	sa	usa	ka	sentro	nga	gipadagan	sa	Adventista	alang	sa	mga	
kagyo	 ug	mga	 dayo	 didto	 sa	 Manaus,	 Brazil.	 Sila	 nag-atiman	 alang	 sa	 mga	 taga-
Vanezuela	nga	nanagpuyo	ingon	nga	mga	migrante	didto	sa	Brazil.	Hangyoa	ang	Dios	



sa	 pagpanalangin	 ug	 pagpadaghan	 sa	 ilang	 mga	 mamugnaon	 nga	 paagi	 sa	
pagministeryo.	

• Iampo	 nga	 ang	 Dios	magdala	 sa	 hustong	mga	 bisita	 ngadto	 sa	 tindahan	 sa	mga	
pagkaon	nga	ikaaayo	sa	panglawas	ug	tambayanan	nga	gitawag	og	“Lentil”	didto	sa	
Yoshkar-Ola,	Russia.	Hangyoa	Siya	sa	pagpanalangin	sa	ilang	libre	nga	mga	klase	sa	
pagpangluto	ug	uban	pang	mga	pamaagi	sa	pagministeryo.	

• Iampo	ang	mga	membro	ug	estudyante	sa	Adventistang	iglesia	ug	tulonghaan	didto	
sa	 Guinobatan,	 Philippines.	 Ang	 tulonghaan	 sa	 iglesia	 nalumpag	 tungod	 sa	 bagyo	
bag-o	lang.	Iampo	ang	tanan	nga	naapektohan	pinaagi	sa	nagkadaiyang	mga	natural	
nga	kalamidad	palibot	sa	kalibutan.	

• Iampo	ang	Shalem	Lifestyle	Center	didto	sa	Bogor,	West	Java.	Kini	adunay	diyutay	
kaayo	nga	mga	bisita	 sukad	 sa	pagkaylap	 sa	Covid-19	ug	nakigbisog	 sa	paninapi.	
Iampo	sila	sigon	nga	sila	nagahimo	og	usa	ka	programa	sa	detox	sa	online	gamit	ang	
Zoom,	aron	nga	daghang	mga	kalag	ang	maabot	niining	panahon	sa	krisis.	

• Iampo	 ang	ministeryo	 sa	 radyo	 nila	 ni	 Bro	 Pablo,	 Samuel,	 Elasar,	Dionido,	 Gogo,	
Godfrey	ug	uban.	
	

	
	
	
Adlaw		69	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	-	Miyerkoles,	Hunyo	3,	

2020	
	

Ipasiga	ang	Iyang	Kahayag	
	

“Kamo	mao	ang	suga	sa	kalibutan.	Ang	lungsod	nga	nahamutang	sa	ibabaw	sa	usa	ka	bukid,	
dili	masalipdan.		Ang	mga	tawo	magadagkut	ug	lamparahan,	dili	aron	ibutang	sa	ilalum	sa	
taksanan,	kondili	sa	ibabaw	sa	tangkawan,	ug	kini	magaiwag	sa	tanan	nga	anaa	sa	balay.	
Sa	ingon	niana,	iiwag	ninyo	ang	inyong	suga	sa	atubangan	sa	mga	tawo,	aron	hikit-an	nila	
ang	inyong	mga	buhat	nga	maayo,	ug	pagahimayaon	nila	ang	inyong	Amahan	nga	atua	sa	

langit.”	–	Mateo	5:14-16	
	

	“Ang	tibuok	katawhan	walay	kahayag	sa	kaugalingon	nila.	Kon	kita	bulag	kang	Cristo	kita	
sama	sa	usa	ka	kandila	nga	wala	madagkuti,	.	.	.		Apan	sa	dihang	kita	moatubang	paingon	sa	
Adlaw	sa	Pagkamatarung,	sa	dihang	kita	makigkontak	kang	Cristo,	ang	tibuok	kalag	mosiga	
sa	kahayag	sa	diosnong	presensya.	Ang	mga	sumusunod	ni	Cristo	mamahimong	mga	mas	
labaw	pa	sa	usa	ka	kahayag	diha	taliwala	sa	katawhan.	Sila	maoy	mga	kahayag	sa	

kalibutan	.	.	.		Mga	manolunda	sa	himaya	nagahulat	sa	pagpakigkumunikar	pinaagi	kanimo	
ang	kahayag	sa	langit	ug	gahum	ngadto	sa	mga	kalag	nga	andam	mangalaglag.”	

–	Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	p.	40	
	

MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Gibasa	ba	ni	mo	ang	kutlo	sa	ibabaw?	Nakaamgo	ka	ba	nga	ang	mga	manolunda	nagahulat	
sa	 paglihok	 pinaagi	 kanimo	 sa	 pag-abot	 sa	 mga	 nangawala	 nga	 katawhan?	 Dili	 ba	 kini	
kahibulongan?	
Ikaw	ginadapit	dili	 lamang	 sa	pagkahimong	mapuno	sa	Balaang	Espiritu	alang	 sa	 imong	
personal	 nga	 pagpabalaan,	 kondili	 sa	 pag-apil	 nga	 aktibo	 diha	 sa	 pagpadan-ag	 sa	
kamatuoran,	 gugma,	 ug	 pagkamatarung	 ni	 Jesus	 ngadto	 sa	 usa	 ka	 kalibutan	 kansang	
panahon	hapit	na.	



Hunahunaa	 ang	 imong	 panimalay,	 ang	 imong	 mga	 higala,	 ang	 imong	 mga	 silingan,	 ang	
imong	 mga	 isigka-trabahante.	 Hangyoa	 ang	 Dios	 sa	 pagpakita	 kanimo	 kinsay	
nanginahanglan	sa	kahayag	ni	Jesus	diha	sa	ilang	kinabuhi?	Kinsay	kinahanglan	nga	imong	
iampo	ug	duolon	ning	semanaha?	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Daghang	mga	nasud	palibot	sa	kalibutan	nagasugod	sa	pag-isa	nga	maampingon	sa	
ilang	mga	lockdown.	

• Ang	World	Health	Organization	nagaingon:	“Kon	kini	nga	virus	nagatudlo	kanato	sa	
bisan	unsang	butang,	kini	mao	ang	pagpaubos.”	Ang	katawhan	nakasabot	unsa	sila	
ka	huyang.	Kini	maoy	usa	ka	daku	nga	oportunidad	alang	sa	iglesia	sa	pagpakita	sa	
mga	tigpangita	og	paglaum	nga	atong	nabatnan	diha	kang	Jesus!	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	mga	panalangin	sa	Dios	sa	mga	membro	nga	nagamaneho	og	mga	taxi	
didto	sa	Panama	City,	nagagamit	niini	 ingon	nga	mga	sentro	sa	 impluwensya	nga	
nagabalhin-balhin.	Katunga	sa	mga	lumulupyo	nanagpuyo	diha	sa	Panama	City.	

• Iampo	 ang	 mga	 sentro	 sa	 impluwensya	 didto	 sa	 Battambang,	 Cambodia.	 Kini	
naglakip	sa	usa	ka	gym,	usa	ka	kan-anan	nga	vegetarian,	usa	ka	dulaanan,	usa	ka	
kapelya,	edukasyon	sa	panglawas,	edukasyon	sa	musika,	ug	usa	ka	 tulonghaan	sa	
pinulongan.	Iampo	nga	ang	panalangin	sa	Dios	niini	nga	daghang-tutok	nga	pamaagi,	
ug	hangyoa	Siya	sa	pagtubo	sa	ministeryo	ug	sa	pagdala	sa	katawhan	kansang	mga	
kasingkasing	Iyang	ginaandam	nang	daan.	

• Iampo	ang	umalabot	nga	Adventist	Women	Ministries	nga	wali	sa	gagmayng	pundok	
didto	sa	Western	Nigeria	Union.	

• Iampo	 ang	ministeryo	 sa	usa	 ka	bag-o	nga	Adventista	nga	pagpahiuli	 nga	 sentro	
alang	sa	mga	adik	diha	sa	Orlando,	Florida,	USA,	diin	nagatabang	sa	pakig-away	sa	
opiodic	nga	pandemik.	Iampo	usab	ang	minilyon	nga	nangandoy	alang	sa	kagawasan	
gikan	sa	pagkaadik.	

	
	

	
Adlaw	70	–	Tutok	Sa	Pag-ampo	-	Huebes,	Hunyo	4,	2020	
	

Ang	Balaod	sa	Gugma	
	

“Dili	kamo	maghunahuna	nga	ako	mianhi	sa	pagbungkag	sa	Kasugoan,	kun	sa	mga	
Manalagna;	wala	ako	moanhi	sa	pagbungkag,	kondili	aron	sa	pagtuman.		

Kay	sa	pagkamatuod	nagaingon	ako	kaninyo,	nga	hangtud	nga	mahanaw	ang	langit	ug	
yuta,	walay	pagasayloan	sa	Kasugoan	bisan	usa	ka	kudlit,	bisan	usa	ka	tulpok	hangtud	nga	

ang	tanan	matuman	sa	hingpit.”	–	Mateo	5:17-18	
	

	“Ang	diosnong	katahom	sa	kinaiya	ni	Cristo,	kang	kinsa	ang	labing	halangdon	ug	labing	
lumo	taliwala	sa	katawhan	maoy	kondili	usa	ka	hanap	nga	repleksyon;	.	.		si	Jesus,	ang	hayag	
nga	dagway	sa	persona	sa	Amahan,	ang	siga	sa	Iyang	himaya;	ang	naglimod	sa	kaugalingon	
nga	Manunubos,	tadlas	sa	Iyang	pagpanaw	sa	gugma	ibabaw	sa	yuta,	maoy	usa	ka	buhi	nga	
representasyon	sa	kinaiya	sa	balaod	sa	Dios.	Sa	Iyang	kinabuhi	kini	napadayag	kana	nga	
gibitbit-sa-langit	nga	gugma,	sama-kang-Cristo	nga	mg	prinsipyo,	anaa	sa	kinasulorang	
mga	balaod	sa	dayong	pagkamatarung.”		–	Thoughts	From	the	Mount	of	Blessing,	p.	49	



	
	
MGA	PANGUTANA	SA	KASINGKASING:	
Ang	balaod	sa	Dios	mao	ang	balaod	sa	gugma.	Si	Jesus	nagpadayag	unsaon	sa	pagbantay	sa	
balaod.	 Ikaw	makabantay	sa	balaod	 lamang	pinaagi	 sa	hingpit	nga	pagsalig	 sa	 tabang	sa	
Balaang	Espiritu.	Sigon	sa	imong	pagtuo	nga	Siya	motabang	kanimo	sa	pagkinabuhi	og	usa	
ka	 kinabuhi	 sa	 dili-makinaugalingon	 nga	 gugma	 ug	 sigon	 nga	 ikaw	 pinaagi	 sa	 pagtoo	
magbuhat	og	mga	binuhatan	sa	gugma,	ang	Iyang	diosnong	gahum	mopatakus	kanimo	ug	
molihok	sulod	kanimo	sa	pagpangusog	ug	sa	pagbuhat	sa	Iyang	maayo	nga	kahimut-an.		
Kon	 ikaw	nakigbisog	sa	pagkamatud-anon	sa	balaod	sa	Dios,	hangyoon	ba	nimo	si	 Jesus	
karon	sa	pagpasaylo	kanimo,	ug	sa	pagpuno	kanimo	sa	Iyang	Balaang	Espiritu?	Hangyoon	
ba	 nimo	 Siya	 sa	 pagtabang	 kanimo	 dili	 lang	 sa	 pagbantay	 sa	 letra	 sa	 balaod,	 kondili	 sa	
espirito	sa	balaod,	diin	maoy	dili-makiugalingon,	gugma	nga	nagasakripisyo	ngadto	sa	Dios	
ug	sa	tanang	katawhan?	
	
MGA	TAHO	SA	PAGDAYEG:		

• Marietta	 A.:	 “Salamat	 sa	 inyong	 mga	 pag-ampo!	 Ang	 akong	 anak	 nga	 lalaki	
nakarekober	gikan	sa	Covid-19	ug	nahibalik	na	sa	normal	ug	kapiskay.	Dalaygon	ang	
Dios!”	

• Ang	 kadaghanon	 sa	 nangamatay	 sa	 Covid-19	 nga	 pandemik	 didto	 sa	 Espanya	
mikunhod	sa	masangpotanon	gikan	11%	ngadto	karon	sa	2%	na	lang.	

	
MGA	HANGYO	SA	PAG-AMPO:	

• Iampo	ang	sentro	sa	impluensya	sa	ciudad	didto	sa	Guatemala	City	diin	nagatanyag	
og	pagkaon,	mga	totbras,	ligoanan,	ug	usa	ka	dapit	sa	paglaba	sa	mga	bisti	sa	mga	
bisita	 niini	 nga	 sentro,	 ug	 sa	 pagtabang	 kanila	 pagpangitag	 paglaum	 alang	 sa	
eternidad.	

• Iampo	ang	media,	nga	nagpasalig	sa	pagsangkap	og	bag-ong	kasayoran	mahitungod	
sa	 Covid-19.	 Iampo	 nga	 ang	Dios	motabang	 kanila	 sa	 pagkumunikar	 sa	 ngay	 nga	
pagkaseryoso.	

• Iampo	kadtong	mga	nanglimbasog	sa	kabalaka,	depresyon,	ug	kahadlok	atol	ning	
panahon	 sa	 krisis.	 Iampo	 nga	 sila	 makakaplag	 og	 tabang,	 kasibut,	 paglaum,	 ug	
kaayohan	diha	kang	Jesus.	

• Iampo	ang	mga	pastor,	magtutudlo,	mga	misyonero,	ug	mga	membro	didto	sa	Laos.	
Sa	 pipila	 ka	 mga	 rehiyon	 malisud	 ang	 paggamit	 sa	 teknolohiya	 sa	 pag-abot	 sa	
katawhan	sa	pagministeryo	atol	niini	nga	pandemik	ug	sa	pagduaw	sa	mga	panahon	
nga	 gikinahanglan	 sa	pagtabang	 sa	mga	 tawo	nga	nanglimbasog	 sa	nagkadaiyang	
mga	isyu.	

	
	


