“Pagtawag Kang Jesus Diha Sa Atong Dinalian Nga Panginahanglan!”
Semana 3 - 100 ka Adlaw sa Pag-ampo
Abril 10 - 16, 2020

“Usa Ka Wala-Damha Nga Milagro”
Ni James L. Black, Sr.

“Nakakita na ba kamo og bisan unsang butang nga sama niini?” Kini nahimong usa ka
komon nga pangutana sa dihang ang katawhan nakasaksi og butang nga wala pa nila
makit-i sa una. Walay duhaduha ang ngalan nga “COVID-19” monaug diha sa kasaysayan
ingon nga usa kinadak-an nga pandemia sa kalibutan.
Kahibulongan daw unsa ka dali ang kinabuhi mausab sa usa lang ka gabii. Ang pulong sa
Dios nagapahinumdum kanato nga ang mga katalagman moabut, ug kita kinahanglan
kanunay mag-andam ug magsalig sa Ginoo. Kini nga krisis sa kalibutan nakapagabra sa
kinauyokan sa ekonomiya; nakapadipudipo sa mga sistema sa panamabal; nagbilin sa
daghan diha sa mas daku nga kakabus; nagbilin sa daghan nga mawad-an og mga puloyanan ug mga trabaho; nagbilin sa daghan og permanente nga mga sakit; ug oo, kini
mingkalas sa mga kinabuhi sa mga napulo ka mga libo.

Daghan ang nagaampo alang sa usa ka milagro. Daghan ang nangamuyo sa Dios sa pagusab sa ilang sitwasyon ug sa pagpanalipod kanila gikan sa makamatay nga bayrus. Apan
ang pangutana mao, andam ba kita alang sa matang sa mga milagro nga himoon sa Dios?

Ako walay duhaduha nga ang Dios mamati ug manginlabot alang sa matag usa nga
nagaampo Kaniya. Samtang Siya manginlabut diha sa lain-lain nga mga paagi ug diha sa
Iyang kaugalingong panahon, kini nga mga saad nagahatag og paglaum. “ Walay bisan
kinsang tawo nga arang makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi: ingon
nga ako nag-uban kang Moises, mao man magauban ako kanimo; ikaw dili ko kawangon, ni
biyaan ko ikaw. ” (Josue 1:5), and “Ug mahinabo nga, sa dili pa sila magasangpit, ako
magatubag na; ug samtang nga sila magasulti pa, ako mamati kanila” (Isaias 65:24).
Ubay-ubay nga katuigan ang nagligad, nasakit ko og sakit sa uyok sa bukog nga ginganlan
og Myelodysplastic Syndrome (MDS), ang pagpangawala sa mga pula nga dugo sa lawas.
Kon pasagdan, ang MDS mohatud ngadto sa Acute leukemia o kamatayon. Stage 4 na ang
akong sakit, ug ang bugtong ko nga paglaum mao ang usa ka malampuson nga transplant
sa uyok sa bukog (stem cell). Nilibo sa tibuok kalibutan nagaampo alang sa akong
pagkabuhi ug pagkaayo sa panahon nga ako luya kaayo sa pag-ampo sa sinsiro alang sa
akong kaugalingon. Oo, ako makapamatuod nga ang Dios midangat kanako, apan dili diha
sa gidahom nga paagi, kay ang mga milagro sa Dios maoy mahitungod sa dayong kinabuhi.

Tulo ka mga butang nga gipadayag sa Ginoo kanako diha sa mga pamaagi nga wala nako
masinatii kaniadto. Una, tungod sa mga panghitabo lapas sa akong pagbuot, ang proseso sa
akong transplant nalangan og siyam ka bulan bisan ako stage 4 na sa sakit. Kini nga
1|P a g e – C e b u a n o T r a n s l a t i o n b y Ba r t m a n B a r r i e n t o s

kalangan nagsangkap sa oportunidad alang sa agresibo nga katibuokan, natural nga mga
pagpanambal nga nagpakusgan sa akong lawas ug mas moandam kanako alang sa
operasyon. Ikaduha, ang akong anak nga babaye (ang nagdonar sa stem cell) ug ako
nagkasuod kaayo antes ang operasyon, nagahatud ngadto sa usa ka dili katuohan nga gutlo
sa pagpasaylo. Ang ikatulo maoy unsay gihimo niini alang kanako ug sa akong asawa. Sa
unang higayon sa among kaminyoon, ako naghayang sa tambalanan, sa makamatay nga
sakit, gilain, ug anaa sa tumang kakapoy. Luya kaayo ako bisan sa pagkaligo, nan mga tulo
o upat ka beses giligoan ako sa akong asawa nga si Maxine. Sa una nasuko ako, apan sa
dihang nakita ko ang iyang kalumo ug ang suma-total niya nga pasalig samtang iya akong
giboboan gikan ulo ngadto sa tiil, nakasabot ako nga ang Dios nagaandam kanako alang sa
usa ka pinasahi nga milagro sa pagkaayo.

Ang akong pinasahi nga milagro makaplagan niini nga mga pulong ni Jesus: “Ug sa
pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitico, "Anak, ang imong mga sala
gipasaylo na.’” Oo, ang milagro diha sa akong kinadak-ang panahon sa panginahanglan
mao nga ang Dios nag-ayo kanako sa wala pa ang operasyon. Pinaagi sa grasya sa Dios, ako
nakagawas sa tambalanan nga usa na ka bag-ong binuhat diha kang Jesus ug naayo sa usa
ka espiritohanon ug lawasnon nga sakit.
Karon, ako nagaawhag kaninyo sa pagkuha sa inyong pagtutok ngadto sa COVID-19 ug sa
bisan unsang butang nga makasamok kaninyo, ug sama sa upat ka mga higala nga nagdala
sa paralitiko ngadto kang Jesus, langkata ang atop, duol kang Jesus ug tugoti Siya sa pagayo sa imong kalag.
“Ug mahinabo nga, sa dili pa sila magasangpit, ako magatubag na; ug samtang nga
sila magasulti pa, ako mamati kanila” (Isaias 65:24).

Si Pastor James L. Black, Sr. sa labing pagkakaron nagserbisyo og 17 ka tuig diha sa North
American Division ingon nga direktor sa youth/young adult ministries. Karon siya mao ang
direktor alang sa Prayer Ministries sa North American Division.
MGA PANGUTANA SA KASINGKASING: Samtang kita nahibalo nga kini mao kanunay ang
kabubut-on sa Dios sa pag-ayo sa Iyang mga anak, dili kita kanunay mahibalo sa Iyang
kabubut-on nahanungod sa panahon. Ang uban gipili Niya nga maayo gilayon, ang uban
hinay-hinay, samtang ang uban mahimong dili Niya ayohon hangtud sa ikaduhang
pagbalik (Santiago 5). Makasalig ba kita sa Dios ug sa Iyang panahon? Makahupot ba kita
diha sa pagtoo bisan kung kita wala kanunay makakita sa dihadiha nga mga tubag sa atong
mga pag-ampo? Unsaon nato nga makatubo sa atong pagtoo ug makasalig diha sa Dios ug
sa Iyang Pulong?

AKTIBO NGA HAGIT SA KASINGKASING: Niining semanaha, samtang kita magpadayon sa
pag-ampo alang sa mga nasakit, alang sa mga propesyonal sa mediko, ug alang sa Dios sa
pagpahunong sa pagkaylap sa Coronavirus sa tibuok kalibutan, iampo nato nga ang usa ka
gugma alang sa Dios ug sa Iyang Pulong mokaylap. Ablihon nato ang atong mga Biblia sa
bag-ong kadasigon ug mag-ampo, “Ginoo, ipakita kanamo unsaon sa paghibalo Kanimo ug
sa paghigugma Kanimo! Ipakita kanamo unsaon sa pagsinati sa matuod nga kaayohan gikan
sa kinasuloran. Ipakita kanamo unsay buot ipasabot sa pagtuon ug sa pagsabot sa Imong
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Pulong. Ug ipakita kanamo unsaon sa pagpahat sa Imong Pulong sa uban.” Samtang kita
nagaampo, atong angkonon ang giingon sa Isa. 55:8-11, 2 Tim. 2:15, and 1 Ped. 3:15.
“Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan? Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong
pulong. Uban sa bug-os ko nga kasingkasing gipangita ko ikaw: Oh ayaw itugot nga ako
mahisalaag gikan sa imong mga sugo. Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong
pulong, Aron dili ako makasala batok kanimo. .” Sal. 119:9-11

Mas Palaluman – Mga Dugang nga Sugyot sa Pagbasa alang ning semanaha:
• Ellen White, The Great Controversy, “Scriptures as a Safeguard,” capitulo 37
• Frank M. Hasel/Michael G. Hasel, How to Interpret Scripture, Companion book to Adult Sabbath
School Study Guide alang sa ika-duhang trimestre

Adlaw 15 – Tutok Sa Pag-ampo – Biernes, Abril
10,2020
TAHO SA PAGDAYEG! Kini nagapakita nga ang pagkaylap sa pandemia nagsugod na
sa paghinay-hinay didto sa Espanya ug sa Italia. Gidayeg nato ang Dios nga adunay
paglaum alang sa kalamboan.
•

•

•

•
•

Iampo ng ang Dios mopahunong sa pagkaylap sa COVID-19 diha sa mga nasud sa
kalibutan nga adunay taas nga pagtampusisok sa populasyon. Iampo sa pinasahi
ang pagpanginlabut sa Ginoo diha sa India, bangladesh, ang kontinente sa Africa, ug
sa pipila ka mga nasud sa tibuok Asia nga nagasugod pa lamang sa pakigbugno sa
COVID-19 ng pandemia sa bug-os nga kusog.
Iampo ang mga tigpanukiduki sa mediko sa pagkaplag og mga tambal nga moaayo
sa Coronavirus samtang wala pa kitay mga bulan sa paghulat sa kalamboan sa usa
ka bakuna.
Iampo ang panalipod sa Dios alang sa kabataan, alang sa mga maluya, ug sa mga
dali-madutlan, nga gipugos sa pagmukmok sa balay uban sa mga abusado nga
sakop sa panimalay o nanagpuyo diha sa malisud nga mga balay nga gisak-an.

Pag-ampo alang sa pagsangkap og pagkaon ug kan-onon alang sa kabataan nga dili
na makaeskwela nga kanhi ang pagkaon gisangkap kanunay.
Pag-ampo nga kita makakat-on sa pagtuon sa Pulong sa Dios sa usa ka mas lalum
nga lebel, ug usan makapahat sa Iyang Pulong diha sa mga praktikal nga pamaagi
uban niadtong naa sa atong palibot.
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Adlaw 15 – Tutok Sa Pag-ampo – Sabado, Abril 11,
2020
Tudloi kami sa Pag-ampo!
“Tawgon mo ako, ug ako motubag kanimo, ug magapakita kanimo ug dagkung mga butang,
ug malisud, nga wala mo hibaloi.” Jer. 33:3
“Nahiabot na kita sa mga seryosong panahon. Ang mga panghitabo sa atong kalibutan
nagatawag ibabaw sa matag sumusunod ni Cristo sa pagkamaikagon sa bug-os diha sa
atong relasyon sa Dios. Sa pagpalig-on sa atong relasyon ug sa pagtagbaw sa atong mga
panginahanglanon sa emosyon ug sa espiritohanon, kita kinahanglan magkat-on sa gahum
sa pag-ampo. Kita kinahanglan mangamuyo sa Ginoo, sa mga sa mga tinun-an sa karaan,
nga nagaingon, ‘Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo.’”
Prayer, p. 1
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Kita mahimong kabahin sa 100 ka Adlaw sa Pag-ampo, ug tingali kita nagaampo sa atong
pag-ampo sa gagmayng mga pundok, apan nakakat-on na ba gyud kita unsay kahulogan sa
pag-ampo? Nakatuaw na ba kita sa maikagon sama sa pagtuaw sa mga tinun-an ngadto
kang Jesus, “Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo?” Kon kini wala pa nimo nabuhat, nganong
dili nimo pangayoon sa Ginoo karon, “Intawon tudloi ako sa pag-ampo!”

TAHO SA PAGDAYEG: Bisan pa ang Indianapolis kinahanglan magkansela sa mga
dagkung tigum sa pagwali nga giplano sa dili pa ang tigum sa GC, karon si John Bradshaw
nagaplano sa paghimog usa ka serye sa mga tigum sa internet nga kita nagatuo nga
moangkon og mas daku kaayo nga maabtan. Kita nagadahom sa mga napulo sa mga nilibo
sa katawhan ang motambong. Sa makausa, unsay gituyo sa kaaway alang sa daotan, ang
Dios magatuyok niini alang sa kaayohan.
•

•

•

•

Iampo nga kita ingon nga iglesia mangamuyo sa Dios sa pagpadala sa Balaang
Espiritu ug sa pagtudlo kanato unsaon sa pag-ampo diha sa usa ka paagi nga kita
modawat og mga tubag.

Iampo ang on-line nga mga serye sa pagwali nga ginaplano ni John Bradshaw ug sa
It Is Written. Iampo nga daghang katawhan motan-aw ug nga daghan mohimog
mga desisyon alang kang Jesus.
Iampo ang mga propesyonal sa mediko ug mga tambalanan sa imong sa lugar nga
nakigbisog sa kakulang sa mga suplay sa mediko. Iampo nga ang Dios magsangkap
unsay gikinahanglan aron ang atong mga propesyonal sa maayong panglawas
makapabilin sa kahilwasan.

Iampo nga mas daghang katawhan makatabang sa paghimog mga maskara ug
ubang mga makasalipod nga kagamitan, ug nga ang mga gikinahanglan nga
higdaanan, ug mga pasilidad sa tambalanan mangaabli sa pagpasulod sa bul-og
diha sa gikinahanglan diha sa mga medikong tambalanan.
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•

Pag-ampo alang sa ministeryo sa mga Intsik didto sa Cebu City Philippines. Pagampo alang sa pagpanalipod gikan sa Coronavirus alang sa iglesia didto ug nga mas
daghan pang mga Intsik nga katawhan mobaton og usa ka aktibong interes diha sa
pagtuon sa Kasulatan.

Adlaw 17 – Tutok Sa Pag-ampo - Domingo, Abril 12,
2020
Ang Mga Kinadak-ang Kadaugan

“Ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan: Pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya
kanako.”
Sal. 50:15

“Ang mga kinadak-ang kadaugan nga maangkon alang sa buhat sa Dios maoy dili resulta
sa gipangabudlayan nga argumento, hinobra nga mga pasilidad, halapad nga impluwensya,
o abunda sa mga kahinguhaan; sila naangkon diha sa lawak-pamatianan sa Dios, sa dihang
inubanan sa maikagon, nanghingotas nga pagtoo ang katawhan nagahupot sa kusgang
bukton sa gahum.”Gospel Workers, p. 259
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Sukad kita nahibalo nga kita nagaangkon sa atong mga kinadak-ang kadaugan pinaagi sa
pag-ampo ug panahon diha sa Pulong sa Dios, nganong kita nanagpanuko sa paggugol og
panahon sa pag-ampo ug pagtuon sa Biblia? Unsa nga mga aktibidadis o mga pagsamok
ang nagpataliwala sa agianan sa imong personal nga pakigsuod sa Dios?

TAHO SA PAGDAYEG: Didto sa ciudad sa Queensland sa Toowoomba (populasyong
130,000), adunay duha ka mga iglesia, Toowoomba Central ug Glenvale. Si Pastor Casey
Wolverton mao ang pastor sa Glenvale Church. Sa dihang ang COVID-19 nga bayrus mingigo ug ang mga simbahan nangasirado, sa unang Sabado, sila naghimo sa pagsimba sumala
sa naandan apan walay ni bisan usa sa lingkoranan ug nagpalanog niini sa Facebook o
Youtube ug 900 ka katawhan nagtan-aw sa serbisyo. Ang lokal nga estasyon sa radyo
naghangyo sa Adventist Church kung sila makarekord sa Adventist service ug i-pasibya
kini pagkasunod adlaw (Domingo) ngadto sa tigpalamati nga 130,000 ka katawhan. Kon
wala ang COVID19 nga krisis kini dili gyud mahitabo. Dalaygon ang Dios!
•

Iampo nga ang mga pinasahing mensahe sa paglaum makapadayon sa nga
mapasibya sa tibuok ciudad sa Toowoomba didto sa Queensland Australia. Iampo
ang mga sakop sa iglesia sa tibuok Australia, nga sila makakaplag og mga pamaagi
sa pagpadayon nga mamahimong usa ka kahayag alang niadtong anaa sa palibot
nila.
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•

•

•

•

Pag-ampo alang sa atong daghan nga mga Literature Evangelists palibot sa tibuok
kalibutan nga dili na makapanganbas kada pultahan. Pag-ampo alang sa Dios sa
pag-abli og bag-ong mga pamaagi alang niini nga mga didekado nga magbubuhat sa
pagpahat sa kamatuoran. Ug iampo nga ang Dios magasangkap alang sa ilang mga
panginahanglanon.
Iampo ang mga tambalan tabok sa Estados Unidos nga nagadahom sa pagbaton sa
ilang kinalisuran nga semana unya diha sa patigayon sa COVID-19 nga pandemia.
Pag-ampo alang sa pagpanginlabut sa Dios.

Iampo ang mga tigulang, ang mga hinay og imyon, ug uban pang taas-og-risgo nga
mga sakop sa imong lokal nga iglesia. Iampo nga ang nagapanalipod nga kamot sa
Dios maanaa palibot kanila.
Iampo kadtong mga nawad-an na sa mga hinigugma tungod niining pagkaylap sa
Coronavirus. Pag-ampo alang sa kasibut ug kusog alang niadtong nakasinati og
pagkakalas sa kinabuhi sa paghupot sa Dios.

Adlaw 18 – Tutok Sa Pag-ampo - Lunes, Abril 13, 2020
Pagtan-aw Lapas sa Unsay Nakita

“Ug si Jesus miingon kaniya, "Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo ako? Dalaygon kadtong
wala managpakakita, ngani nanagpanoo.’ ” Juan 20:29
Kasagaran ang Cristohanong kinabuhi gilipotan sa mga pilegro, ug ang tulomanon daw sa
malisud sa paghimo. Ang imahinasyon nagahulagway sa nagaung-ong nga kagun-oban sa
atubangan, ug ang kaulipnan ug kamatayon sa likod. Apan ang tingog sa Dios nagasulti sa
tataw, Padayon sa unahan. Tumanon nato ang sugo, bisan pa ang atong panan-aw dili
makalahos sa kangitngit. Ang mga babag nga nag-ali sa atong pag-uswag dili gayud
makatago atubangan sa usa ka nagahunong, nagaduhaduha nga espirito. Kadtong mga
nanagpausway sa pagtuman hangtud ang matag anka mawala, ug walay nagapabilin nga
risgo sa kapakyasan o kapildihan, dili gayud motuman. Ang pagtoo nagatan-aw lapas sa
kalisdanan, ug nagahupot sa mga dili makita, bisan sa Makagagahum sa Tanan, busa kini
dili masango. Ang pagtoo mao ang paghakgum sa kamot ni Cristo diha sa matag
emerhensiya.” Gospel Workers, p. 262
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Masayon kini sa pagtuo unsay atong makita, apan unsa kaha mahitungod sa mga butang
nga dili nato makita? Unsa ang mga paagi nga kita makatubo sa atong pagtoo diha sa
Pulong sa Dios, bisan pa kita wala pa makakita sa katumanan niini? Giasoyan na kita nga
ang Pagtoo maoy usa ka gasa. Pinasikad sa Efeso 2:8 ug Buhat 3:16, asa man kita
makakuha niini nga kahibulongang gasa?

TAHO SA PAGDAYEG: Didto sa Papua New Guinea ang mga magwawali sa gawas, mga
pastor, ug mga laykong magwawali dili na makabyahe sulod sa nasud, tungod sa mga
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pagdili sa pagbyahe gumikan sa COVID-19, tungod sa gitakda nang daan nga Total Member
Involvement nga programa nga dapat mahitabo karong Mayo. Pero, ang lokal nga
katawhan sa Papua New Guinea nanaghiusa sa pagtigum ning miaging tuig nagahimo og
mga napulo ka mga nilibo nga mga pagtuon sa Biblia, ug nagpasiugda og mga nilibo nga
mga tigum sa lokal nga gidumalahan sa mga laykong katawhan ug mga pastor. Ug sila
andam na sa paghimog mga plano alang sa laing dakung duso sa wali sa pagsunod human
molabay ang pandemia sa COVID-19 karon. Usab, unsay gituyo sa kaaway alang sa daotan,
ang Dios magatuyok niini ngadto sa mas daku pa nga kaayohan.
•

•

•

•

•

Pag-ampo alang sa panalipod sa Dios ibabaw sa katawhan ug sa nasud sa Papua
New Guinea ug usab alang sa pagpangulo sa Dios diha sa paghimog desisyon alang
PNG Government ug mga propesyonal sa maayong panglawas niini samtang sila
makigdumog sa COVID-19.

Pag-ampo nga unsay himoon sa Dios didto sa Papua New Guinea pinaagi sa mga
sakop sa lolak nga iglesia nga mamahimong mas malampuson pa kaysa orihinal nga
mga plano nga gihimo. Iampo nga wala untay mga away-away sa mga tribo aron
ang mga plano makapadayon sa unahan.
Pag-ampo alang sa mga magtutuo nga nangatanggong diha sa mga lain-lain nga
bilanggoan sa tibuok kalibutan. Pag-ampo alang sa kusog sa pagpanaksi ngadto sa
mga isigka-binilanggo atol niini nga krisis.

Pag-ampo alang sa usa ka gamay nga panaderya ug sentro sa misyon didto sa
Jönköping, Sweden sa pag-abot og mas daghan pang katawhan, aron nga daghan
ang makaila kang Jesus ug modawat Kaniya ingon nga ilang Manluluwas. Pag-ampo
alang sa mas daghan pa nga mga kontak ug kinabig sa pagtuon sa Biblia.
Iampo usab ang mga lokal nga simbahan sa tibuok Sweden, diin mga gagmay ug
nagalangkob og kasagaran mga tigulang nga katawhan. Iampo nga ang Dios
magdala og mas daghan pa nga mga batan-on sulod sa mga iglesia didto sa
Scandinavia, ug nga Siya magapanalipod niini nga mga gagmay nga mga
kongregasyon atol ning pandemia sa COVID-19.

Adlaw 19 – Tutok Sa Pag-ampo - Martes, Abril 14, 2020
Tutok Kang Jesus!
“Oh Jehova, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog; Sa buntag pasakaon ko ang
akong pag-ampo nganha kanimo ug magahulat ako.” Sal. 5:3

“Tawga tanan nimong gahum sa pagyahat, dili sa pagduko sa imong mga kalisdanan; unya
ikaw dili makuyapan diha sa dalanon. Ikaw sa di-madugay makakita ni Jesus likod sa
dampog, nagaabot sa Iyang kamot sa pagtabang kanimo; ug tanan nimong buhaton mao
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ang paghatag Kaniya sa imong kamot diha sa semple nga pagtoo ug tugoti Siya sa
pagpangulo kanimo. Samtang ikaw mahimong masinaligon, pinaagi sa pagtoo diha kang
Jesus, ikaw mamahimong puno sa paglaum. Ang kahayag nga nagasidlak gikan sa krus sa
Calbaryo mopadayag kanimo sa tantiya sa Dios sa kalag, ug, nagatamod niana nga
pagtantiya, ikaw mangita sa pagpasiga sa kahayag ngadto sa kalibutan. Usa ka dakung
ngalan taliwala sa katawhan maoy sama sa mga letra nga gisulat diha sa balas, apan usa ka
walay lama nga kinaiya molahutay ngadto sa tibuok eternidad.”
Testimonies, vol. 5, p. 578
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Unsa ang unang butang nga imong gibuhat matag buntag? Ikaw nagatan-aw sa mga balita,
sa imong mga e-mails o sosyal media? Ikaw ba nagasugod sa paghunahuna mahitungod sa
tanan nimong mga problema? O ikaw ba nagtutok kang Jesus? Samtang ikaw magpadayon
karong adlawa, paghimog bag-ong pasalig sa pagtutok kang Jesus inay sa pagduko tan-aw
sa imong mga pagsulay. Tutok kang Jesus alang sa paglaum inay sa pagliso ngadto sa
sekular nga kalibutan alang sa pagpadasig.

TAHO SA PAGDAYEG: Sa miaging 30 ka mga adlaw, kapin sa usa ka gatus ka libo ka mga
kahinguhaan ang gidiskarga gikan sa www.revivalandreformation.org. Kita nagadayeg sa
Ginoo niana, nga daghang katawhan ang nagaila sa ilang espiritohanong panginahanglan
ug nangita sa pagtubo diha sa ilang paglakaw uban sa Dios. Kita usab nagadayeg sa Ginoo
nga mga nilibo sa mga grupo sa pag-ampo maoy nagasugod na karon sa tibuok kalibutan
ingon nga usa ka resulta niining krisis sa COVID-19.
•

•

•

•

•

Pag-ampo alang sa mga sakop sa iglesia sa tibuok Germany, France, Spain ug Italy,
ug Belgium. Kini nga mga mainit nga marka sa mga lugar sa gihapon nakigbisog sa
pagsugpo sa bayrus. Pag-ampo alang sa kaayohan alang niadtong mga nakasinati ug
pagkalas sa kinabuhi.
Pag-ampo alang sa mga sakop sa iglesia sa tibuok Tungang Sidlakan, hilabina sa
Iran ug sa Israel. Pag-ampo alang niadtong mga nanagpuyo diha sa mga apiki nga
mga gagmayng abanganang-kwartokwarto nga diyutay lang ang preskong hangin
ug walay katakos sa pagkuhag ehersisyo.

Pag-ampo alang sa imong mga silingan nga wala pa makaila ni Jesus. Pag-ampo
alang sa mga pamaagi sa pagpahat sa paglaum uban nila, tingali pinaagi sa “cell
phone” nga pagwali o sa uban pa nga mga makatabang nga kahinguhaan sa online.

Pag-ampo alang niadtong anaa sa imong kaugalingong iglesia o kumunidad nga
nakigbisog sa COVID-19 karon. Iampo ang makaayo nga kamot sa Dios nga maanaa
sa ibabaw nila.
Iampo nga kita mamahimong matinud-anong mga piniyalan ug magauli sa atong
ikapulo. Bisan pa sa mga panahon nga malisud ang Biblia nagaasoy kanato nga
kadtong magapasidungog sa Dios, Siya usab mopasidungog (1 Sam. 2:30).
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Adlaw 20 – Tutok Sa Pag-ampo - Miyerkoles, Abril 15,
2020
Ang Dios Matinud-anon!
“Kaninyo walay nakaabut nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantus sa tawo. Ang Dios
kasaligan, ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan, apan
uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay, aron kamo makahimo
sa pag-antus niini.” 1 Cor. 10:13
“Ang kaaway wala mangahas sa pagsulong ni bisan usa kabuok-ka-nipis nga distansya
lapas sa iyang gitumbok nga kalikopan. Walay gahum diha sa tibuok yawan-ong pwersa
nga makapainutil sa kalag nga nagasalig, diha sa yano nga kompiyansa, diha sa kaalam nga
nagagikan sa Dios. Si Cristo mao ang atong tore sa kusog, ug si Satanas dili makabaton og
gahum batok sa kalag nga nagalakaw uban sa Dios diha sa pagpaubos sa alimpatakan. Ang
saad, “Kun sa laing pagkaagi pahawira siya sa akong kusog, aron siya makahimo ug
pakigdait uban kanako; oo , pahimoa siya ug pakigdait uban kanako.” Diha kang Cristo
adunay hingpit ug kompleto nga tabang alang sa matag gitintal nga kalag. Ang mga pilegro
nga gipahigayon sa matag agianan, apan ang tibuok uniberso sa langit maoy nagabantay,
nga walay makatintal nga dili na niya maarangan.” My Life Today, p. 316
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Gabati mo ba nga daw ikaw nagpahigayon sa labaw pa sa imong maantus? Ang Dios
nagasaad dili Siya maghatag kanatog labaw pa sa atong maarangan, busa kon gibati mo
nga daw mapildi angkona ang saad sa 1 Cor. 10:13. Angkona ang saad sa Fili. 4:13, ug Sal.
61:2. Hupaya ang imong kaugalingon karon diha sa mga saad sa Pulong sa Dios.

TAHO SA PAGDAYEG: Tabok sa Uropa (ug tingali sa daghang mga dapit sa tibuok
kalibutan), ang mga batan-on nga wala na magsimba maoy aktibo diha sa mga online nga
grupo sa pagtuon sa Biblia. Kita nagadayeg sa Ginoo alang ning naglambo nga interes diha
sa Dios uga Iyang Pulong!
•

•

•

Pag-ampo nga daghan pa sa atong mga batan-on mainteresado diha sa pagkat-on sa
pagtuon sa ilang mga Biblia. Iampo nga aduna untay usa ka dakung pagpabuhi
taliwala sa atong kabatan-onan.
Pag-ampo alang sa atong kabatan-onan sa tibuok kalibutan, nga nagabuylog diha sa
ilang kaugalingon nga 100 ka Adlaw sa Pag-ampo nga gipangulohan sa General
Conference Youth Department ug sa Children Ministries Department. Iampo nga
ang atong kabatan-onan ug mga linghud nga katawhan makakat-on nga inig ampo
nato, ang Dios magadungog ug magatubag sa pag-ampo.
Pag-ampo alang sa mga magtutudlo samtang sila nakigbigsog sa pagtudlo og mga
online nga klase. Iampo nga ang Dios magahatag kanilag kaalam unsaon sa
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•

•

paggamit sa teknolohiya sa paagi nga mapuslanon alang sa tanan. Pag-ampo alang
sa kaalam ug pailub.

Pag-ampo alang niadtong mga nasakitan, alang niadtong karon nawad-an og mga
hinigugma, ug alang niadtong mga nakigbisog kay gilain sa pagbati nga ang Dios sa
gihapon duol.

Iampo ang paglahutay alang sa mga doktor, nars, ug mga propesyonal sa panglawas
nga anaa sa mga unahang hanay sa pandemia sa COVID-19.

Adlaw 21 – Tutok Sa Pag-ampo - Huebes, Abril 16,
2020
Hisgotan Nato Ang Pagtoo
“Karon nahibalo ako nga si Jehova nagaluwas sa iyang dinihog; Siya magatubag kaniya
gikan sa iyang langit nga balaan Uban sa kusog sa kaluwasan sa iyang toong kamot. Ang
uban nagasalig sa mga carro, ug ang uban sa mga kabayo; Apan kami magahisgut sa ngalan
ni Jehova nga among Dios. ” Sal. 20:6-7
“Sagopa ang pulong ni Cristo ingon nga imong kasigurohan. Wala ba Siya nagdapit kanimo
sa pagduol Kaniya? Ayaw gayud tugoti ang imong kaugalingon paghisgot diha sa usa ka
walay paglaum, makapadiskoryo nga paagi. Kon himoon nimo mawad-an ka gayud sa
hilabihan. Pinaagi sa pagtan-aw sa mga panagway ug sa pagreklamo inig abot sa
kalisdanan ug mga kabug-at, ikaw nagahatag og pamatuod sa usa ka masakiton, maluya
nga pagtoo. Paghisgot ug paglihok sigon nga kon ang imong pagtoo dili mapildi. Ang Ginoo
dagaya sa mga kahinguhaan; Siya nanag-iya sa kalibutan. Tutok paingon sa langit diha sa
pagtoo. Tutok Kaniya nga adunay kahayag ug gahum ug katakos.” Christ Object Lessons, p.
146
Mga Pangutana sa Kasingkasing:
Unsay kahulogan sa paghisgot ug paglihok diha sa pagtoo? Kon ang atong pagtoo maluya,
unsaon nato sa pagtubo sa mas kusgan nga pagtoo? (Tan-awa ang Roma 10:17). Ipahat sa
usa karon ang usa ka kasinatian diin ang Dios nagpatubo sa imong pagtoo, o iasoy sa usa
ang usa ka pamatuod mahitungod sa usa ka gitubag nga pag-ampo.

TAHO SA PAGDAYEG: Kita nagadayeg sa Ginoo alang mensahe sa maayong panglawas
nga Iyang gihatag kanato, nga nakapatakus kanato nga mamahimong mas kusgan sa
pakigbisog sa mga sakit-sakit ug kasakit. Kita nagadayeg sa Ginoo tungod sa daghang mga
paagi nga Siya naghimo kanatong takus sa pagpahat niini nga mensahe sa maayong
panglawas sa uban.
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•

•
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•

•

Iampo nga ang Dios magpadayon sa pagtabang kanato nga mahimong usa ka
katawhan sa kusgang pagtoo, kay kita nanghibalo sa mas daghan kaayong malisud
nga pagsulay nga nagahulat sa unahan.
Pag-ampo alang sa pagbobo sa Balaang Espiritu ibabaw sa katawhan sa Dios aron
nga ang buhat matapos ug kita makauli na.

Pag-ampo alang sa kaalam alang sa mga pastor ug mga administrador samtang sila
mangita sa paghupay ug pagpadasig ug pagpangulo diha taliwala sa kagubot.
Iampo nga kita ingon nga usa ka katawhan maghimo sa atong kinamaayohan sa
pagkinabuhi sa mga prinsipyo sa maayong panglawas nga atong ginatudlo nga ang
atong lawas makabaton og kusgan nga mga immune system.

Iampo nga ang gugma sa Dios magpuno kanato sa hilabihan, aron sa pagpalihok
kanato, sa pagkapusgay sa atong mga kasingkasing sa pagkabag-o, aron nga kita dili
makasakop niini, kondili magapahat niini alang niadtong mga walay paglaum.
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