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Pasiuna
_____________________
Sa dili pa ikaw magsugod sa imong pagtoon sa Bibliya,
kon ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo,
siguroha nga ikaw nakahingalan sa imong mga sala sa pribado ngadto sa Dios nga Amahan.
Kon kita mosugid sa atong [nahibaloan] mga
sala, Siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa atong [nahibaloan] mga
sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang
[wanahibaloan, o nahakalimtan nga mga sala]
dipagkamatarong. (1 Juan 1:9)
Ikaw dihadiha mosulud sa fellowship uban sa Dios, napuno
sa Balaang Espiritu, ug andam na sa pagkat-on og doktrina
sa Bibliya gikan sa Pulong sa Dios.
“Ang Dios espiritu, ug kadtong kinsa nga magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha
sa [ang pagpuno sa] espiritu ug [bibliyanhon]
kamatuuran.” (Juan 4:24)
Kon ikaw wala gayud sa personal nga mitoo diha ni
Ginoong Jesu-Kristo ingon nga imong Manluluwas, ang
isyu dili ang paghingalan sa imong mga sala. Ang isyu mao
ang pagtoo lamang diha ni Kristo lamang.
“Siya kinsa nagatoo diha sa Anak adunay waykatapusang kinabuhi; apan siya kinsa wala
nagatuman [ang mando sa pagtoo diha] sa
Anak dili makakita og kinabuhi, apan ang kaligutgut sa Dios nagapabilin diha kaniya.”
(Juan 3:36)

ANG PULONG SA DIOS buhi ug gamhanan, mashait
kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada, naglagbas bisan ngadto sa nagbahing nagpabulag sa kalag
ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan, ug
maoy usa ka kritiko sa mga hunahuna ug mga tinguha sa
kasingkasing. (Mga Hebreohanon 4:12)
Ang tanang Kasulatan gininhawa-sa-Dios, ug maganansiyahon para sa doktrina, para sa pagbadlong, para sa
koreksiyon, para sa instruksiyon diha sa pagkamatarong; nga ang tawo sa Dios mamahimong hamtong, sa
hingpit gisangkapan ngadto sa tanan nga maayong mga
buhat. (2 Timoteo 3:16-17)
Pagtoon sa pagpakita sa imong-kaugalingon nga aprobado ngadto sa Dios, usa ka trabahador nga kinahanglang dili maulaw, sa hustong nagbahin sa pulong sa kamatuuran. (2 Timoteo 2:15)

KOMUNIKASYON NGA SISTEMA SA DIOS
SAMTANG ANG DIOS NAGABUTYAG diha sa tawo pinaagi
sa Iyang Pulong, Siya nakahatag sa mga magtotoo diha
ni Ginoong Jesu-Kristo og usa ka maloloy-ong paagi sa
komunikasyon diha sa Iyang-kaugalingon—pag-ampo. Sa
dihang ang magtotoo nagaampo, siya adunay usa ka laktod
nga koneksiyon ngadto sa lawak sa harianong-lingkoranan
sa Dios. Siya adunay oportunidad ug pribilihiyo sa pagsulti ngadto sa Dios nga nagpahayag sa iyang pasalamat, nagpangaliya para sa uban kinsa anaa sa panginahanglan,
ug nagpetisyon para sa iyang kaugalingong personal nga
mga panginahanglan. Pag-ampo mao ang labing makusog nga hinagiban sa espirituhanong kinabuhi ug ang
magtotoo kinahanglan magpahimulus sa hingpit niining
ditupngan nga paagi sa Dios.
“Kini mahitabo usab nga sa dili pa sila magtawag, Ako motubag; ug samtang sila nagsulti pa, Ako mopatalinghog.” (Isaiah 65:24)1
1. Tanang mga Kasulatan niini nga libro maoy gihubad gikan sa New American
Standard Bible (NASB). Ang sinanggaang komentaryo nagaaninag og pagpalapad sa
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Sukad sa eternidad nga milabay ang omniscience sa
Dios nahibalo ug adunay usa ka tubag para sa matag
pag-ampo nga ang matag magtotoo magtanyag sulud sa
iyang tibuuk-kinabuhi. Ang omnipotence sa Dios nagahatag Kaniya og absolutong abilidad sa pagdungog ug
pagtubag sa pag-ampo, apan ang Iyang kinalabwangkamandoan, omniscience, pagkamatarong, hustisya, ug
gugma magdeterminar sa Iyang mga tubag. Sa dihang
ang magtotoo nakasabut niining mga hiyas sa divine nga
esensiya,2 ang iyang mga pag-ampo mahimong epektibo
ug siya molikay sa mga pag-ampo nga supak ngadto sa
pagbuut sa Dios.
Ako maghigugma sa GINOO, tungud kay Siya
nagapatalinghog
Sa akong tingog ug mga pangamuyo.
Tungud kay Siya mipaduul sa Iyang dalunggan
ngari kanako,
Busa ako motawag diha Kaniya samtang ako
buhi. (Mga Salmo 116:1-2)
Duha ka matang sa pag-ampo ang gikapadayag dinhi
nga Mga Salmo: “nagapatalinghog sa Akong tingog,”
nagapasabut sa adlaw-adlaw, naandan nga mga pag-ampo,
ug “mga pangamuyo,” sa espesyal, labi pang mainiton
nga mga pag-ampo para sa grabe o sukwahi nga mga
sirkumstansiya. “Ako motawag diha Kaniya” nagasugyot sa
usa ka binaba nga hangyo; hinoon, kini wala gikinahanglan
NASB nga paghubad nga gitudlo diha sa Bibliya nga klase nga mga pakigpulong (anaa

sa MP3 CD [English] gikan sa R.B. Thieme, Jr., Bible Ministries, Houston, Texas).
2. R. B. Thieme, Jr., Ang Trinidad (Houston: R. B. Thieme, Jr., Bible Ministries,
2017). Sa umaabot, mga sangang-reperensiya ngadto sa akong mga libro mokutlo
lamang sa tagsulat, titulo, petsa sa publikasyon (diha sa unang reperensiya), ug panid
(mga panid).
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sa pag-ampo pinaagi sa pagsulti nga madungog. Ikaw mahimong maghunahuna og usa ka pag-ampo maingon man
sa pagsulti niini.
Ang pag-ampo nagabungat og pagtoo, nagtoo sa Pulong sa Dios, nakahibalo nga ang Dios mopatalinghog sa
dihang ang magtotoo nagatawag, ug unya nagrelaks samtang ang Dios nagatubag sa hangyo. Ang pag-ampo maoy
usa ka ekstensiyon sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay, ang sukaranong teknik para sa pag-angkon sa mga saad sa Dios ug pagsagol kanila diha sa pagtoo alang sa
paghimo og kalinaw sa kalag (Mga Hebreohanon 4:1-2).3
Ang relasyon tali sa pag-ampo ug pagtoo-pahulay napadayag diha sa mga saad sa Bibliya.
“Ug ang tanang mga butang kamo mangayo
pinaagi sa pag-ampo, nagtoo [pinaagi sa pagtoo], kamo makadawat.” (Mateo 21:22)
“Busa Ako magsulti diha kaninyo, ang tanang
mga butang nga kamo mag-ampo ug mangayo,
too nga kamo makadawat kanila, ug sila mahatag kaninyo.” (Markos 11:24)
“Nagtoo” dinhi sa duha ka bersikulo nag-aplay sa una
ug ikaduha nga mga ang-ang sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay: pagsagol sa mga saad sa Dios diha sa
pagtoo ug pag-ampo nga may kompiyansa nga ang Dios
nagapatalinghog ug nagatubag sa pag-ampo. Human ang

3. Adunay tulo ka ang-ang sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay: 1) pagsagol
sa mga saad sa Dios diha sa pagtoo alang sa paglig-on sa panghunahuna; 2) pagpupu
gikan sa mga saad og maylabot nga mga doktrina o mga makatarunganong-pasikaran
sa pag-aplay; 3) pagkab-ot sa doktrinal nga mga konklusyon aron nga ang pagtoo
nagakontrol sa kalag. Tan-awa sa Thieme, Ang Pagtoo-Pahulay nga Kinabuhi (2016).
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magtotoo nakahimo sa iyang hangyo, siya sunud niana
nagatahan sa hitabo ngadto sa Ginoo. Sa labi pang waypaglaum nga sitwasyon, sa labi pa ang magtotoo kinahanglan magtubag diha sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay ug sa gahum sa pag-ampo.
Lakip sa mga Kristohanon kinsa nag-abante diha sa
espirituhanong kinabuhi usa ka masabut nga tinguha ang
pagsilbi sa Ginoo. Sila tingali mag-ingon, “Ako mapasalamaton para sa unsay gihimo ni Ginoong Jesu-Kristo para
kanako pinaagi sa pagpakamatay para sa akong mga sala
ug paghatag sa waykatapusang kinabuhi pinaagi sa pagtoo lamang diha Kaniya. Ako buut nga makaserbisyo ngadto sa Ginoo.” Sila tingali magtinguha sa pagtrabaho diha
sa simbahan, sa pagtudlo og kabataan, sa pagsilbi sa usa
ka komite, sa pagwali-sa-ebanghelyo. Apan diha sa ilang
mga ambisyon, sila sa kasagaran maglaktaw sa pag-ampo
isip usa ka mahinungdanon-kaayo, sa tibuuk-panahon nga
ministeryo diha sa pagserbisyo sa Ginoo ug sa Simbahan.4
Sa waysuwerte, ang pag-ampo sagad naabuso ug
nagamit-sa-sayup. Pipila ka mga magtotoo magsulay sa
pagpahimulus sa gahum sa pag-ampo alang sa paghimo
sa ilang kaugalingon nga paagi. Uban nga mga magtotoo
maggamit og pag-ampo lamang sa dihang sila anaa sa
kasamok. Sila magsaad sa Dios, “Kon Ikaw magpalingkawas kanako niini nga pagkapiit, ako mahimong usa ka
maayong Kristohanon, mohatag sa simbahan, mosaksi sa
usa ka piho nga gidaghanon sa katawhan kada adlaw.”
Apan, ang pag-ampo wala gidesinyo sa pagsuborno o
pagmanipula sa Dios, o sa pagpalingkawas sa magtotoo
gikan sa kasamok. Ang nag-unang katuyoan sa pag-ampo
4. Kini nga reperensiya ngadto sa Simbahan nagapasabut ngadto sa Unibersal nga
simbahan, ang Lawas ni Kristo, milangkub sa tanang Kapanahonan sa Simbahan nga
mga magtotoo.
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mao ang pagpangayo sumala sa pagbuut sa Dios. Aron sa
pagpahiuyon sa Iyang pagbuut, ang magtotoo kinahanglan
makahibalo og unsa ang pagbuut sa Dios.5 Ang pribilihiyo
sa pag-ampo gikatugyan pinaagi sa Dios sa pagtuman sa
Iyang pagbuut ug plano ug sa paghatag sa magtotoo og
agianan paingon sa langit samtang nagpuyo pa dinhi sa
kalibutan. Diha sa pag-ampo ang magtotoo nagapahayag
sa iyang pagkadili-makahimo, iyang kamapaubsanon, iyang pag-ila ug kasinatian sa grasya sa Dios, ug sa iyang
hingpit nga pag-agad diha Kaniya.

Ngadto sa Lawak sa Harianong-Lingkoranan
Kita tungud niini magduul nga may kompiyansa ngadto sa trono sa grasya, aron kita makadawat sa kalooy ug makakaplag sa grasya
para sa pagtabang sa panahon sa panginahanglan. (Mga Hebreohanon 4:16)
Tungud kay si Jesu-Kristo, ang atong bantugan nga
Pangulong Pari, “milatas sa kalangitan” paingon sa ikatulong langit (Mga Hebreohanon 4:14; cf. 2 Mga TagaCorinto 12:2)6 ug karon milingkod uban sa presensiya sa
Dios nga Amahan og naghimo sa pangaliya alang kanato,
kita sa masaligon makaduul sa trono sa grasya pinaagi
sa pag-ampo. Sa higayon nga kita magtanyag sa usa ka
pag-ampo, ang Amahan sa langit nagapatalinghog kanato
dihadiha.
5. Thieme, Divine nga Paggiya (2016).
6. Diha sa Genesis 1:8 ang “langit” nagapasabut ngadto sa kahanginan sa kalibutan,
ang unang langit. Diha sa laing mga konteksto, ang “langit” mahimo usab magpasabut
ngadto sa uniberso, ang ikaduhang langit, o ang pinuy-anan sa Dios, ang ikatulong
langit.
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Ikaw ba gayud nakapangagpas unsay gilay-on ug katulin ang pag-ampo nagapanaw pinaagi sa pagkonsiderar sa
dikatoohan nga distansiya ngadto sa lawak sa harianongsa Dios? Ang kakusog hain ang kahayag nagapanaw maoy
186,000 milya matag segundo; gumikan niini, ang usa ka
light-year nagarepresentar sa kapin kun kulang unum ka
trilyon ka milya. Naggamit sa kakusog sa kahayag ug sa
distansiya sa kalibutan gikan sa adlaw (dul-an nobentaytres milyones ka milya), kita makahibalo nga ang kahayag
gikan sa adlaw nagaabut kanato sulud sa walo ka minuto.
Ang kahayag gikan sa sunud nga kinaduulang bitoon, Proxima Centauri, nagakinahanglan og kapin sa upat ka tuig
sa pag-abut sa kalibutan. Kon niining taknaa ang Sirius,
ang Dog Star, mobuto, kini mahimong dul-an og siyam
ka tuig una pa kita makakita sa pagbuto. Ang sunud nga
kinaduulang magilakong-talay sa kabitoonan nga makita
sa yano nga pagtan-aw mao ang Andromeda Nebula. Ang
kahayag nga makita nato gikan sa Andromeda Nebula
mibiya didto sa dul-an duha ka milyon ka tuig ang miagi
og naghimo sa distansiya sa Andromeda Nebula sa dulan dose ka quadrillion ka milya. Unsa man kalayo unya
ang lawak sa harianong-lingkoranan sa Dios likud sa Andromeda Nebula? Binilyon, tingali trinilyon ka light-year
kalayo! Kinsay nasayod? Apan bisan pa niana kalayo
niini, kini mao ang distansiya sa atong mga pag-ampo nga
magpanaw, sa daklit.
Sa higayon nga kita mag-ampo, kita naggamit og usa
ka sa divine nga gidesinyong sistema nga mastulin kay
sa bisan-unsang-butang nga nahibaloan sa siyensiya. Sa
dihang kita mag-ingon, “Amahan,” kita makaabut sa lawak
sa harianong-lingkoranan sa grasya diha-dayon ug nga
walay babag. Kini nga pagsangkap maoy usa-ka-butang
nga kita dili takus o angayan, apan sa maloloy-on nga
gisangkap sa Dios.

PAG-AMPO

7

ANG SUGO SA PAG-AMPO
Ang pag-ampo maoy kabahin sa espirituhanong kinabuhi sa matag magtotoo diha sa matag dispensasyon.7 Ang
pulos Karaan ug Bag-o nga mga Testamento magrekord sa
lahi nga mga mando nga maykalabutan sa pag-ampo. Ang
Karaang Testamento nagapadayag nga ang pag-ampo usa
ka kinahanglanong kabahin sa espirituhanong kinabuhi sa
Israel (Exodo 33:13; Numeros 12:13; Deuteronomio 4:7; 1
Samuel 7:5; 1 Mga Hari 8:29-30; 2 Cronicas 6:34-35; Mga
Salmo 5:2). Ang usa ka laktod nga sugo para sa pag-ampo
makita diha sa Jeremiah.
“Unya ikaw motawag Kanako ug moduul ug
moampo ngari Kanako, ug Ako mopaminaw
kanimo.” (Jeremiah 29:12)
Ang Ginoong Jesu-Kristo Mismo misugo sa pag-ampo
atol sa Dispensasyon sa Hypostatic nga Paghiusa.8
“Pangayo, ug kini mahatag diha kanimo; pangita, ug ikaw makakaplag; tuktuk, ug kini maabli para kanimo.” (Mateo 7:7)

7. Ang usa ka dispensasyon maoy usa ka sa divine nga gitudlong katuigan sa
tawhanong kasaysayan. Ang Bibliya nagaila og unum ka masunuron-sa-han-ay nga
mga administrasyon, matag-usa adunay waykaparehas nga mga karakteristiko, ingon
man sa piho nga mga kalihukan nga angay sa usag-usa sa laing mga dispensasyon.
Kining nagsunudsunud nga mga katuigan mag-aninag sa pagbutyag sa plano sa Dios
para sa katawhan; sila magmugna sa divine nga panglantaw ug teyolohiyanhong
interpretasyon sa kasaysayan. Tan-awa sa Thieme, Ang Divine nga Laraw sa
Kasaysayan: Mga Dispensasyon ug ang Simbahan (2018).
8. Ang Dispensasyon sa Hypostatic nga Paghiusa mao ang panahon sa kasaysayan
gikan sa birhen nga pagkatawo ni Jesu-Kristo hangtod sa Iyang kamatayon, paglubong,
pagkabanhaw, pagsaka, ug sesyon diha sa toong kamut sa Amahan didto sa langit.
Ibid., 63-66.
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Kini nga bersikulo nagapadayag og tulo ka dagway sa pagampo para sa tanang mga magtotoo: Pagpangayo maoy
naandan nga pag-ampo; pagpangita maoy pag-ampo nga
may konsepto sa divine nga paggiya; ug pagtuktuk maoy
mainitong pag-ampo o pangamuyo.
Ang Kapanahonan sa Simbahan nga sugo para sa usa
ka pag-ampo makit-an diha sa 1 Mga Taga-Tesolonica.
Pag-ampo sa walay undang. (1 Mga TagaTesalonica 5:17)
Ang punglihok nga (proseuchomai) diha sa present middle
imperative nagakahulugan og “mag-ampo.” Ang gnomic
present tense nagapasabut sa usa ka kahimtang nga sa
kanunay anaa; ang pag-ampo napalungtad sa katibukan sa kinabuhi sa magtotoo. Ang dynamic middle voice
nagatumbok nga ang hingtungdan, ang magtotoo, nagabuhat para sa iyang-kaugalingon nga may kalambigitan ngadto sa iyang-kaugalingon ug sa uban. Ang imperative mood
nagamando sa matag Kapanahonan sa Simbahan nga
magtotoo sa pag-ampo. “Walay undang” dili usa ka mando
sa pag-ampo sa wayhunong, apan sa makanunayon. Busa,
kini nga bersikulo mahimong hubaron og, “Himoa kini nga
usa ka gawi sa pag-ampo” nga maoy usa ka sugo para sa
mapatigbabawon nga pag-ampo.
Ang pulong “mapatigbabawon” nagakahulugan og “masubsub o kasagaran; malukpanon o labawng-subsub.” Ang
mapatigbabawon nga pag-ampo maoy masubsub, makanunayon, adlaw-adlaw, kinaiyanhong pag-ampo hain ang
mga magtotoo makatuboy sa laing mga magtotoo atubangan sa trono sa grasya. Ang mapatigbabawon nga pagampo mao ang gamhanang instrumento nga gisangkap sa
Dios sa pagtagbo sa mga kinahanglanon, mga kalisdanan,
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mga tentasyon, ug mga dilema sa kinabuhi gawas sa tino
nga mga mando, mga pahimangno, ug mga doktrina nga
ang magtotoo nagakat-on gikan sa Pulong sa Dios. Sa
daghang mga hitabo, ang Bibliya wala nagahingalan og
usa-duha-tulo ka tubag sa usa ka sitwasyon sa kinabuhi.
Apan sa dihang ang usa ka sirkumstansiya mahitabo nga
ang Kasulatan wala sa tino nagapamulong, adunay usa ka
butang ang Dios nagapaabot—mapatigbabawon nga pagampo. Ang mapatigbabawon nga mga pag-ampo sa mga
magtotoo magpadangat og mga kaugmaran nga walay usa
ang makahunahuna nga mahitabo.
Para sa kasundalohan aron mahimong malampuson
diha sa gerra, ang usa ka pusutpusut-sa-mga-luthang sa
artilyeriya maoy gikinahanglan para sa suporta. Ang kasaysayan nagarekord sa wakinahanglanang pagkawala sa
kinabuhi ug pagkapildi sa mga gerra gumikan sa kakulang
sa artilyeriya sa pagsalipod og usa ka pag-abante sa kasundalohan. Usa ka dakong tataw nga kahuyang sa Simbahan sa kalibutan karon mao ang kakulang sa usa ka
mapatigbabawon nga pag-ampo nga pagkanyonaso. Ang
Simbahan nagakinahanglan og matinumanon nga maampoong mga manggugubat sa pagpalista diha sa artilyeriya sa Ginoo.
“Ug sa bisan-unsa nga ikaw mangayo pinaagi
sa Akong ngalan, niana Ako mohimo, nga ang
Amahan mahimong mahimaya pinaagi sa
Anak. Kon ikaw mangayo Kanako sa bisanusang-butang pinaagi sa Akong ngalan, Ako
mohimo niini.” (Juan 14:13-14)
“Kon ikaw magsunud Kanako, ug ang Akong
mga pulong magsunud diha kanimo, pangayo
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sa bisan-unsa nga ikaw magtinguha, ug kini
mahimo para kanimo.” (Juan 15:7)

SUKARANONG MGA
PRINSIPYO SA PAG-AMPO
Aron sa pag-ampo nga epektibo, ang magtotoo kinahanglan makasabut unsaon sa pag-ampo. Ang Dios adunay mga lagda sa pamaagi, gisagup nga paagi nga kinahanglan masunud sa tanang panahon.

Pag-ampo Maoy para sa mga Magtotoo Lamang
Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi
sa pagtoo diha ni Kristo Jesus. (Mga TagaGalacia 3:26)
Apan taman sa midawat Kaniya, ngadto kanila
Siya mihatag og katungud nga mahimong
mga anak sa Dios, hasta gani niadtong kinsa
magtoo diha sa Iyang ngalan. (Juan 1:12)
Bugtong mga myembro sa pamilya sa Dios pinaagi sa
pagtoo lamang diha ni Kristo lamang ang adunay katungud
sa pagduul sa trono sa grasya ug mag-ingon, “Langitnong
Amahan.” Nga may eksepsiyon sa pag-ampo para sa kaluwasan, hain ang usa ka dimagtotoo nagaila ni Jesu-Kristo
isip Manluluwas ug “natawo pag-usab,”9 ang usa ka perso9. Natawo pag-usab nagapasabut og pagkahimugso-pag-usab, ang punto sa
panahon sa dihang ang usa ka tawo nagalabang gikan sa espirituhanong kamatayon
paingon sa espirituhanong kinabuhi pinaagi sa pagtoo lamang diha ni Kristo lamang
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nal nga relasyon uban sa Dios kinahanglan anaa una pa
ang pag-ampo mamahimong usa ka tinuud nga kalihukan.

Protokol para sa Pag-ampo
Ang tanang pag-ampo kinahanglan mapunting ngadto
sa Amahan (Mateo 6:6, 9; Mga Taga-Efeso 5:20), pinaagi
sa ngalan sa Anak (Juan 14:13-14), ug pinaagi sa gahum
o pagpuno sa Balaang Espiritu (Mga Taga-Efeso 6:18).10
Ang Mga Hebreohanon 7:25 nagasulti kanato nga si Kristo
nag-ampo para kanato didto sa toong kamut sa Amahan.
Ang Mga Taga-Roma 8:26-27 nagapahibalo kanato nga
ang Balaang Espiritu nagahimo og pangaliya alang kanato
bisan pa kon kita dili kahibalo og unsaon sa pag-ampo ilalum sa piho nga mga sirkumstansiya o mahitungud sa usa
ka piho nga sitwasyon. Tungud kay si Kristo ug ang Balaang Espiritu pulos maghimo og pangaliya alang kanato,
kita dili magpamulong sa atong mga pag-ampo ngadto sa
“Tinahod nga Jesus” o “O Balaang Espiritu.”

Gitas-on sa Pag-ampo
Ang hataas nga mga pag-ampo kinahanglan matagana
para sa pribadong mga pag-ampo. Ang pampublikong mga
pag-ampo kinahanglang hamubo, tukma, ug maglikay sa
(Juan 3:3). Nianang tungura ang Balaang Espiritu nagabuhat nianang tawhana og
usa ka tawhanong espiritu, ang puy-anan para sa impyutasyon sa waykatapusang
kinabuhi.
10. Ang pagpuno sa Balaang Espiritu maoy pagsangkap sa Dios sa divine nga gahum
sa pagtuman sa espirituhanong kinabuhi ug sa pagsilbi sa Ginoo (Mga Taga-Efeso
5:18). Ang pagpuno sa Espiritu maoy usa ka absoluto nga kahimtang; ang magtotoo
maoy bisan hain sa espirituhanon, ang iyang kalag nakontrol pinaagi sa Espiritu, o sa
karnal, nakontrol pinaagi sa kinaiyang makasasala.
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wakinahanglana nga pagbalikbalik. Ayaw pagsulay sa
pagdani sa katawhan pinaagi sa larinong-pagpahayag sa
imong mga pulong. Pag-ampo sa lakbit para sa usa ka piho nga butang ug unya balhin ngadto sa sunud nga isyu.
“Ug sa dihang kamo mag-ampo, kamo dili
mahisama sa mga tigpakaaron-ingnon; kay
sila mahilig sa pagbarog ug pag-ampo sulud
sa mga sinagoga ug diha sa mga eskena,
aron nga makit-an sa katawhan. Sa tinuud
Ako magsulti kaninyo, sila magbaton sa ilang
ganti sa hingpit. Apan kamo, sa dihang kamo
mag-ampo, lakaw ngadto sa inyong sulud nga
lawak, ug sa dihang kamo magsira sa inyong
pultahan, pag-ampo ngadto sa inyong Amahan kinsa anaa sa sekreto, ug ang inyong
Amahan kinsa nagatan-aw sa sekreto mobalos kaninyo. Ug sa higayon nga kamo nagampo, ayaw paggamit og waykahulugan nga
pagbalikbalik [waysulud nga pagyawyaw sa
mga pulong], ingon nga ang mga Hentil maghimo, kay sila magdahum nga sila pagadunggon sa ilang daghan nga mga pulong.” (Mateo
6:5-7)

Han-ay para sa Pribadong Pag-ampo
REBOUND
Kon kita magsugid [homologeo, “maghingalan”] sa atong mga sala, Siya matinumanon
ug matarong sa pagpasaylo kanato [kansilar]
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sa atong mga sala ug sa paghinlo [pagputli]
kanato gikan sa tanang dipagkamatarong. (1
Juan 1:9)
Ang Griyegong pulong nga homologeo, gihubad og
“magsugid,” nagakahulugan og “sa paghingalan, pagsitar,
pag-angkon, pag-ila.” Ang punglihok gigamit sa sinugdan
diha sa usa ka sa hukmanan nga konteksto sama sa “pagsugid sa usa ka krimen sulud sa korte, sa paghimo og usa
ka balaorong pamahayag.” Ang 1 Juan 1:9 dili eksepsiyon.
Ang pulong nagakahulugan sa yano nga pag-ila o paghingalan sa imong mga sala ngadto sa Dios nga Amahan.
Kini ang rebound.11
Rebound mao ang una ug labing mahinungdanon nga
konsiderasyon sa pribado nga pag-ampo.12 Ngano? Tungud
kay ang imong pag-ampo dili makasaka ibabaw sa kisame
kon ikaw karnal.
Kon ako maghunahuna og pagkadaotan sa
akong kasingkasing,
Ang Ginoo dili mopatalinghog. (Mga Salmo
66:18)
“Pagkadaotan” o karnalidad maoy usa ka kahimtang sa
sala—gawas sa fellowship uban sa Dios ug wala ang
pagpuno sa Balaang Espiritu. Rebound ang maloloy-ong
pagsangkap sa Dios alang sa pagbawi gikan sa karnalidad.
Sa dihang ikaw magsugid sa imong mga sala, ikaw napasaylo sa tanang paghimog-sayup, pag-usab napuno sa
Espiritu, ug napabalik sa fellowship uban sa Dios. Ikaw
11. Ang kalambigitan ni Jesus ingon nga atong manlalaban o abogado sa depensa (1
Juan 2:1) nagapakita sa hukmanan nga konteksto sa 1 Juan 1:9.
12. Thieme, Rebound ug Padayon sa Pag-abante! (2017).
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anaa karon balik sa pag-ampo nga sukaranan. Ang rebound
nga pag-ampo mao ang bugtong pag-ampo nga ang Dios
nagapatalinghog ug nagatubag sa higayon nga ikaw anaa
sa usa ka kahimtang sa karnalidad. Kon ikaw maghimo
sa rebound nga imong unang prayoridad sa dihang ikaw
magsugod sa imong pag-ampo, ikaw pagadunggon ug
makatuman sa sugo sa “pag-ampo sa walay undang” (1
Mga Taga-Tesalonica 5:17).

PAGPASALAMAT
Pagpahinungud sa inyong-kaugalingon sa
pag-ampo, pagpadayon pagbantay niini nga
may usa ka batasan sa pagpasalamat. (Mga
Taga-Colosas 4:2)
Pagpasalamat mao ang kabahin sa imong pribado
nga pag-ampo nga nagamugna og pagsimba nga gidasig
gikan sa imong personal nga gugma para sa Dios (Mga
Taga-Efeso 5:20).13 Ang pagpasalamat maoy pagtamud ug
kamapasalamaton para sa tanan nga ang Dios nakahimo
diha sa grasya para kanimo.14 Sa labi pa nga ikaw maghigugma sa Dios ug sa labi pa nga ikaw magtamud Kaniya,
masdako ang imong “batasan sa pagpasalamat.”

13. Samtang ang magtotoo nagakat-on ug nagaaplay sa doktrina sa Bibliya pinaagi
sa pagpuno sa Balaang Espiritu, ang iyang kahibalo mahitungud sa Dios nagausbaw.
Siya nagatubag nga may respeto, admirasyon, dibosyon, ug dakong-pagtahod sa
kinsa ang Dios ug uban sa pagtamud sa unsay nahimo Niya (Deuteronomio 6:5;
Mateo 22:37; 1 Pedro 1:8).
14. Grasya maoy libreng gasa sa Dios sa walay-merito nga pabor ngadto sa ditakus
nga tawhanong kaliwat. Grasya maoy tanan nga ang Dios gawasnon sa paghimo
para sa katawhan pinasikad sa nagluwas nga buhat ni Jesu-Kristo didto sa krus. Ang
katawhan pinaagi sa iyang kaugalingong buhat dili gayud makatuman o makakab-ot
sa pagtagad o pabor sa Dios.
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Sa matag-butang hatagi og pasalamat: kay kini maoy pagbuut sa Dios para kanimo pinaagi
ni Kristo Jesus. (1 Mga Taga-Tesalonica 5:18)
“Sa matag-butang” nagalakip og kamapasalamaton para sa
daotan ingon man sa maayo nga mga sirkumstansiya. “Sa
matag-butang” usab nagakahulugan og kamapasalamaton
para sa espirituhanon ingon man sa materyal nga mga
butang.
Ang pag-ampo para sa pagkalain sa pagkaon sa dili pa
mokaon maoy usa ka pagpahayag sa pagpasalamat para
sa lohistika nga grasya sa Dios sa paghatag sa imong
kompletong kasangkapan sa sukaranong suporta sa kinabuhi niining kalibutana. Ang pagkaon tingali maydalang
makasakit nga mga makadaot-nga-butang, apan ang paghalad niining espesyal nga pag-ampo maoy usa ka proteksiyon gikan niadto nga mga epekto.
Kay ang tanang gibuhat sa Dios maayo, ug
walay-usa ang masalikway, kon kini gidawat
uban sa kamapasalamaton; kay kini nalain pinaagi sa pulong sa Dios ug pag-ampo. (1
Timoteo 4:4-5)

PANGALIYA-ALANG-SA-UBAN
Ang pangaliyanhong pag-ampo maoy pag-ampo para
sa uban. Kini nga aspeto sa pag-ampo maoy usa ka ministeryo sa Kristohanong serbisyo hain ikaw magsangkap og
usa ka pusutpusut nga suporta para niadtong nanginahanglan.
Uban sa tanang pag-ampo ug petisyon pag-
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ampo sa tanang higayon pinaagi sa [gahum
sa] Espiritu, ug uban niini nga panan-aw,
pagmabinantayon uban sa tanang paglahutay
ug petisyon para sa tanang mga santo, ug
pag-ampo sa akong kaayohan, nga ang paglitok mahatag ngari kanako diha sa pag-abli
sa akong baba, aron mapahibalo uban sa
pagkawalay-kahadlok ang misteryo sa ebanghelyo. (Mga Taga-Efeso 6:18-19)
Sa pagpangaliya para sa uban, ikaw kinahanglan adunay
usa ka listahan sa pagpahinumdum sa imong-kaugalingon
sa tanan niadtong nanginahanglan sa pag-ampo.
Ang pag-ampo para sa uban maapil sa duha ka kategoriya: mga magtotoo ug mga dimagtotoo. Kon ikaw magampo para sa mga dimagtotoo, kini una sa tanan para sa
ilang kaluwasan (Mga Taga-Roma 10:1). Bisan pa og ikaw
dili makahangyo sa Dios sa pagpapas sa kabubut-on sa
mga dimagtotoo, ikaw makahangyo Kaniya sa pagdala
og pipila ka sirkumstansiya diha sa ilang mga kinabuhi nga
mogiya sa ilang atensiyon ngadto ni Kristo. Ikaw makahangyo nga sila mopatalinghog sa Ebanghelyo aron nga
sila makakaplag ni Kristo ingon nga Manluluwas. Ikaw makahimo pag-ampo para sa usa ka personal nga kahigayonan sa pagsaksi ngadto sa usa-ka-tawo diha kang kinsa
ikaw may kalambigitan.15 Didto sa krus si Jesu-Kristo misangkap sa kinadak-ang ehemplo sa pangaliya para sa
mga dimagtotoo sa tibuuk sa tawhanong kasaysayan.
“Amahan, pasayloa sila; kay sila wala mahibalo
og unsay ilang nabuhat.” (Lukas 23:34a)
15. Thieme, Pagsaksi (2017).
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Mahitungud sa mga magtotoo, adunay nagkalainlaing
mga kategoriya nga ikaw makahimo pag-ampo. Pag-ampo
para niadtong kinsa adunay piho nga espirituhanong mga
gasa sa komunikasyon—mga pastor, mga ebanghelista,
mga misyonaryo (Mga Buhat 12:5). Kon itanding diyutay ra
nga mga magtotoo sa tinuuray ang maghuput niining mga
gasa sa komunikasyon, apan ang tanang mga magtotoo
anaa sa tibuuk-panahon nga Kristohanong serbisyo ug makapaambit niini nga mga ministeryo pinaagi sa mapatigbabawon nga pag-ampo.16 Pag-ampo para niadtong anaa
sa mga posisyon sa awtoridad sulud sa simbahan. Pagampo para niadtong kinsa magtrabaho sa simbahan. Pagampo para niadtong kinsa adunay balatian. Pag-ampo para
sa mga misyon. Pag-ampo para sa mga minahal ug mga
higala (Mga Buhat 21:5). Pag-ampo para niadtong anaa sa
kasundalohan, sa kapolisan, ug sa mga sakup sa kabomberohan.
Ikaw usab gisugo sa pag-ampo para niadtong kinsa sa
dakong-pagtamay maggamit kanimo, para niadtong kinsa
magtinguha sa paghimog kadaot ug kasakit kanimo, bisan
kon sila mga magtotoo o mga dimagtotoo.
Pagpasalamat niadtong kinsa magtunglo ka-

16. Tungud kay ang matag magtotoo usa ka pari, usa ka embahador para ni Kristo,
ug gipuy-an sa Balaang Espiritu, ang matag magtotoo maoy anaa sa tibuuk-panahon
nga Kristohanong serbisyo. Adunay upat ka kategoriya sa Kristohanong serbisyo:
1) Kristohanong serbisyo nga maykalambigitan sa usa ka espirituhanong gasa; 2)
Kristohanong serbisyo nga maykalambigitan ngadto sa harianong pagkapari, nga
nagalakip og pag-ampo, paghatag, ug ang pagtuman sa plano sa Dios; 3) Kristohanong
serbisyo nga maykalambigitan sa imong harianong pagkaembahador, nga nagalakip
og pagwali-sa-ebanghelyo, pagsaksi, administrasyon sulud sa lokal nga simbahan,
naglihok sa usa ka Kristohanong serbisyo nga organisasyon; ug 4) Kristohanong
serbisyo nga maykalambigitan ngadto sa mga balaod sa divine nga katukuran, nga
nagalakip og sundalonhong serbisyo, pagpatuman sa balaod, ug gobyerno.

18

PAG-AMPO

nimo, pag-ampo para niadtong kinsa magpasipala kanimo. (Lukas 6:28; cf. Mateo 5:44)
Kini nga pag-ampo matuman lamang gikan sa usa ka panghunahuna sa dipersonal nga gugma.17 Imbis sa pagbalos
ug pagpanimalus, ikaw magbutang sa hitabo diha sa mga
kamut sa Ginoo.
Ikaw usab gimandoan sa pag-ampo para sa nasod ug
sa iyang liderato. Si Moses mihimo sa pipila ka labingdako nga pangaliya-alang-sa-uban nga mga pag-ampo
diha sa kasaysayan para sa rebersiyonistang nasod sa
Israel (Exodo 32:11-13; Numeros 14:13-19). Kana nga
pangaliya-alang-sa-uban nga pag-ampo maoy kabahin sa
pagpalingkawas sa usa ka sinaligang nasod nga nahulog
ngadto sa rebersiyonismo.18

17. Dipersonal nga gugma maoy usa ka dikondisyonal nga pagtagad para sa tibuuk
tawhanong kaliwat nga nagaagad diha sa integridad sa hinungdan imbis nga ang
merito sa hingtungdan. Ang dipersonal nga gugma wala nagakinahanglan og kasuud,
panaghigala, pagkamadanihon, o bisan pa sa paghimamatay diha sa hingtungdan sa
gugma. Tan-awa sa Thieme, Christian Integrity (2002), 140-44.
18. Ang usa ka sinaligang nasod maoy usa ka nasudnong linalang nga ang usa
ka piho nga gidaghanon sa hamtong nga mga magtotoo makaporma og usa ka
mahinungdanong-kahimtang nga paigo sa pagpalahutay sa nasod ug pinaagi niini
si Jesu-Kristo nagakontrol sa kasaysayan ug ang Dios nagapadayon sa Iyang plano
para sa katawhan (Exodo 19:6). Ang Dios sa tino nagapanalipod niini nga tinugyanang
nasod aron ang mga magtotoo makatuman sa divine nga mga sugo sa pagwali-saebanghelyo, pagkapiniyalan ug komunikasyon sa doktrina sa Bibliya, pagsangkap og
usa ka dalangpanan para sa mga Hudiyo, ug pagpadala sa mga misyonaryo sa laingdapit. Tan-awa sa Thieme, Kagawasan pinaagi sa Sundalonhong Kadaugan (2018),
26-31.
Rebersiyonismo maoy usa ka paagi sa kinabuhi nga ang magtotoo nagapili sa
dihang siya nagapahilayo gikan sa plano, pagbuut, ug katuyoan sa Dios para sa iyang
kinabuhi ug nagabalik ngadto sa usa ka kanhi nga tinoohan, sa usa ka kanhi nga
panglantaw, sa usa ka kanhi nga paagi sa buhat. Ang rebersiyonista wala nagawagtang
sa iyang kaluwasan, apan pinaagi sa iyang kaugalingong kabubut-on nagalambigit
sa iyang-kaugalingon diha sa sala ug daotan ug nagaantos sa mga sangputanan sa
kaugalingong-gimugna nga kagul-anan ug divine nga silot (Mga Taga-Efeso 4:17b18). Tan-awa sa Thieme, Reversionism (2000), 1-2, 13-14.
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Ug ang Akong katawhan [sinaligang nasod]
kinsa natawag pinaagi sa Akong ngalan magpaubus sa ilang-kaugalingon ug mag-ampo,
ug mangita sa Akong panagway ug magbiya
gikan sa ilang daotan nga mga paagi [rebersiyonismo], nan Ako mopatalinghog gikan sa
langit, mopasaylo sa ilang sala, ug mopahiuli
sa ilang yuta. (2 Cronicas 7:14)
Wala ang paglaum para sa usa ka nasod gawas kon ang
mga magtotoo maggamit sa gahum sa mapadayonong
pag-ampo.

PETISYON
Petisyon maoy pag-ampo para sa imong kaugalingong
mga kinahanglanon. Kini nalista sa katapusan, hinoon kini
dili isip-sangputanan ang labing-ubus sa kamahinungdanon. Kitang tanan adunay personal nga mga kinahanglanon o mga problema sa samang matang o lain. Sa ingon
nga mga hitabo, “Kita tungud niini magduul nga may kompiyansa ngadto sa trono sa grasya” (Mga Hebreohanon
4:16a).
Ang mga petisyon magtagad niadtong piho nga mga
sirkumstansiya nga walay laktod nga pamahayag o kasulbaran gikan sa Kasulatan. Kon ang kasangkapan para sa
imong kaugalingong mga kinahanglanon o mga kasulbaran sa imong mga problema makit-an diha sa Pulong sa
Dios, ayaw pagpetisyon para niadtong mga butanga. Pananglitan, kita mapuno sa Espiritu sa awtomatik sa higayon
nga kita magrebound. Busa, ayaw pag-ampo og usa ka
waykahulugan nga pag-ampo pinaagi sa pag-ingon, “Pun-a
ako sa Espiritu.”
Samtang ikaw magkat-on sa doktrina sa Bibliya ug
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mag-abante sa pagkahamtong diha sa espirituhanong kinabuhi, ikaw makasabut pulos sa mga pagpugong ug sa
kahibulungang mga oportunidad sa imong maampoong kinabuhi. Diha sa espirituhanong pagkahamtong, ikaw mopakunhod sa gidaghanon sa imong personal nga mga
petisyon samtang nagpalapad sa imong kapasidad para sa
pangaliya-alang-sa-uban nga pag-ampo.

NGANO MAN ANG
PAG-AMPO DILI MADUNGOG
Adunay pila ka mga hinungdan ngano man ang pagampo dili madungog. Matag-usa niini nga mga hinungdan
maoy usa ka resulta sa karnalidad ug pagkapakyas diha sa
espirituhanong kinabuhi.

Kulang sa Pagtoo
Ang pagkapakyas sa pagbaton og pagtoo mopugong sa
pag-ampo nga madunggan. Ang panghunahuna nga mga
sala sa kahadlok ug kabalaka magsumpo sa pagtoo ug sa
kalihukan sa pagtoo-pahulay nga pagbansaybansay.
Pagmabalak-on sa wala [hunonga ang pagkabalaka mahitungud sa bisan-unsa], apan sa
tanan pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo
uban sa pagpasalamat tugoti ang imong mga
hangyo nga mahibaloan sa Dios. (Mga TagaFilipos 4:6)
Kon ugaling ikaw magtugyan og usa ka problema ngadto sa
Dios pinaagi sa pag-ampo, ikaw kinahanglan magsalig nga
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ang Dios mosangkap og kalingkawasan.

Sayup nga mga Motibo
Ang pag-ampo dili madungog kon ang magtotoo nagahimo og usa ka hangyo nga gikan sa sayup nga pangpadasig. Sa dihang siya nagapangindahay para sa “mga kalingawan” ug mga detalye sa kinabuhi nga sukwahi sa plano
sa Dios, siya sa ditinuud nga nadasig.
Ikaw mangayo ug walay madawat, tungud kay
ikaw mangayo uban sa sayup nga mga motibo, aron nga ikaw makagamit niini sa imong
mga kalingawan. (Santiago 4:3)

Kulang sa Kalooy
Ang waypagtagad ug pagkamabangis ngadto sa desperadong mga kondisyon sa tawhanong kaliwat usab mosanta og mga tubag sa pag-ampo. Bugtong ang aplikasyon sa
magtotoo sa dipersonal nga gugma sulud sa dugukan sa
iyang espirituhanong kinabuhi ang makapugong sa maong
kabingkilan.
Siya kinsa nagatak-up sa iyang dalunggan
ngadto sa pagtiyabaw sa kabus
Motiyabaw usab sa iyang-kaugalingon ug dili
pagatubagon. (Mga Proberbio 21:13)

Kulang sa Panimalay nga Kalinaw
Ang labing-minos nga nahibaloan sa tanang mga hi-
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nungdan para sa wamatubag nga pag-ampo mao ang panagbingkil sa kaminyoon.
Kamong mga bana sa ingon-usab, magpuyo
uban sa inyong mga asawa diha sa usa ka
masinabotong paagi, maingon sa usa ka mashuyang nga sudlanan, tungud kay siya usa ka
babaye; ug pagtugyan kaniya sa dungog sama
sa usa ka isigkamanununod sa grasya sa
kinabuhi, aron nga ang inyong mga pag-ampo
dili masanta. (1 Pedro 3:7)
Ang bana gimandoan sa pagpuyo uban sa iyang asawa
diha sa usa ka “masinabotong paagi” nga gipupu gikan sa
kaalam sa doktrina. Sa dihang ang bana nagapakyas sa
iyang liderato nga mga responsibilidad ug ang iyang asawa
nagareak, ang sunud nga antagonismo ug panghunahuna
nga mga sala magguba sa maampoong mga kinabuhi sa
duha.

Garbo o Kinaugalingong-Pagkamatarong
Ang garbo, o pagkaarogante, maoy orihinal nga sala ni
Satanas (Isaiah 14:12-14; Ezekiel 28:14-17) ug mao ang
tinubdan nga panghunahuna nga sala nga nagamugna og
usa ka porpolyo sa daotan sulud sa kalag sa magtotoo.19
Pagkaarogante mao ang nag-unang hinungdan sa pagkapakyas dili lamang sa pag-ampo, kundili diha sa espirituhanong kinabuhi sa kadaghanan (Santiago 4:6).
“Didto sila magtuaw, apan Siya wala nagatubag
19. Thieme, Reversionism, Pakapin-sa-basanon A.

PAG-AMPO

23

Gumikan sa garbo sa daotan nga katawhan.
Sa wayduhaduha ang Dios dili maminaw sa
usa ka waysulud nga pagtiyabaw,
Ni ang Makagagahum-sa-tanan motagad niini.”
(Job 35:12-13)
Ang magtotoo kinsa nagadahum sa iyang mga aktibidad ug
mga prayoridad nga labaw ngadto sa paggugol og panahon
atubangan sa trono sa grasya nakaabut sa kinapungkayan
sa makikaugalingong pagkaarogante.20

Pagkapakyas sa Pagsunud sa
Divine nga Pagbuut
Ang pagkaepektibo sa pag-ampo sa laktod nalambigit
ngadto sa pagkahibalo sa magtotoo sa pagbuut ug plano
sa Dios.
Ug kini ang kompiyansa nga kita anaa alang
Kaniya, nga, kon kita maghangyo sa bisanunsa sumala sa Iyang pagbuut, Siya nagapatalinghog kanato. (1 Juan 5:14)
Tungud kay ang dihamtong nga magtotoo wala nagahuput
og usa ka hingpit nga panabut sa pagbuut sa Dios, siya tingali dili sa kanunay makaampo nga subay sa pagbuut sa
Dios. Sa dugang pa ang magtotoo nagaabante, sa dugang
pa nga siya nagakat-on sa plano sa Dios, sa dugang pa nga
mabungahon ang iyang maampoong kinabuhi.

20. Ibid., 127-29.
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Kulang sa Pagkamasinugtanon
Ang diepektibo nga pag-ampo sa laktod nalambigit diha
sa pagkapakyas sa pagsunud sa mga sugo sa doktrina sa
Bibliya.
Ug bisan-unsa nga kita maghangyo kita magdawat gikan Kaniya, tungud kay kita magtuman sa Iyang mga kamandoan ug maghimo sa
mga butang nga nagpahimuut sa Iyang pananaw. (1 Juan 3:22)
Sa higayon nga ang magtotoo nagapakyas sa pagpaubus
sa iyang-kaugalingon ngadto sa pagbuut sa Dios, ang iyang
mga pag-ampo dili matubag.

Kulang sa Pagpuno sa Espiritu
Bisan pa kon ang usa ka magtotoo matinahuron, mainiton, moral, o matinuuron, kon siya wala napuno sa Balaang Espiritu ug nagapakyas sa pagrebound gikan sa karnalidad, siya walay nagpaarang nga gahum sa Dios nga
Balaang Espiritu ug ang iyang mga pag-ampo dili madunggan. Tungud niini ang pagsugid sa kanunay kinahanglan
mag-una sa pag-ampo.
Uban sa tanang pag-ampo ug petisyon pagampo sa tanang higayon pinaagi sa [gahum
sa] Espiritu. (Mga Taga-Efeso 6:18a)
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SI GIDEON UG ANG
TIMAILHAN SA DELANA
Atol sa panahon sa mga Maghuhukum niadtong ikadose nga siglo B.C., ang Ginoo migamit sa mga Midianite
sa pagdisiplina sa mga anak sa Israel tungud kay sila nakahimo og daotan diha sa Iyang panan-aw (Mga Maghuhukum 6:1). Matag tuig sulud sa pito ka tuig, ang mga Midianite magsulong sa Israel sa panahon sa ting-ani. Sila
magsunog, maglungkab, ug magtukmod sa katawhan duul
sa pagkagutum.
Kay kini sa higayon nga ang Israel nakapugas,
nga ang mga Midianite . . . magpundok batok
kanila ug magguba sa abut sa yuta . . . ug dili
magbilin og pagkaon sa Israel . . . ug sila misulud sa yuta sa pagguba niini. Mao nga ang
Israel nahimong kabus kaayo tungud sa Midian, ug ang mga anak sa Israel mitiyabaw
[ming-ampo] ngadto sa GINOO. (Mga Maghuhukum 6:3-6)
Ang Ginoo mipatalinghog sa ilang mga pagtiyabaw ug mitudlo ni Gideon nga mahimong Iyang instrumento sa pagpalingkawas gikan sa Midianite nga panglupig.
Unya ang anghel sa GINOO miabut ug milingkod
ilalum sa robles nga anaa sa Ophrah, nga
gipanag-iya ni Joash ang Abiezrite samtang
ang iyang anak-lalaki nga si Gideon nagsalsal
og trigo sulud sa itusan sa bino aron sa pagtipig niini gikan sa mga Midianite. (Mga
Maghuhukum 6:11)

26

PAG-AMPO

Ang “anghel sa GINOO” mao ang gipadayag nga myembro sa kinaiya-sa-Dios, si Jesu-Kristo (Juan 1:18).21 Siya
miduul ni Gideon kinsa nagtago sulud sa usa ka itusan
sa bino nga naggiok og trigo aron sa pagpakabuhi. Ang
kamatuuran nga si Gideon napugus ngadto sa pagtago sulud sa usa ka buho diha sa yuta, bisan pa og siya makaduul sa usa ka tinuud nga giokanan (bersikulo 37), nagarepresentar og masulub-ong makuyaw-nga-kahimtang nga
ang Israel nakatagbo sa iyang-kaugalingon.
Bisan og ang tinagotagong paggiok ni Gideon wala nagapasundayag og larawan sa usa ka bayani, bisan pa niana si Jesu-Kristo nagasulti ngadto ni Gideon diha sa bersikulo 12 nga daw siya usa ka bayani: “Ang GINOO uban
kanimo, O maisog nga manggugubat.” Kini usa ka saad sa
paglaum ngadto ni Gideon sulud niining terible nga mga
sirkumstansiya. Apan niining higayona, si Gideon dili usa
ka tawo sa kaisog ug nagabaliwala sa saad sa Dios. Unya,
ang pagtoo diha sa saad sa Dios mohimo kaniyang usa ka
tawo sa kaisog.
Unya si Gideon miingon ngadto kaniya, “O
akong ginoo, kon ang GINOO uban kanamo,
nan ngano man kining tanan nahitabo ngari
kanamo? Ug asa na ang tanan Niyang mga
milagro nga ang among mga amahan misugilon kanamo, nag-ingon, ‘Wala ba ang GINOO
miatiman kanato gikan sa Egypt?’ Apan karon
21. Sa dihang si Gideon mipamulong sa anghel ingon nga “akong ginoo” diha sa
bersikulo 13, siya migamit sa personal nga ngalan sa Dios, Yahweh. Tungud niini, ang
anghel nga mipakita ni Gideon mao ang Dios Mismo. Tungud kay ang gipadayag nga
myembro sa Trinidad sa kanunay mao ang Ikaduhang Persona, ang Yahweh dinhi nga
hitabo mao si Jesu-Kristo nga nagpakita pinaagi sa usa ka makitang-pagpadayag-saDios ngadto ni Gideon. Tan-awa sa Thieme, Dios nga Balaang Espiritu batok Ang
Kinaiyang Makasasala (2016), Pakapin-sa-basahon A.

PAG-AMPO

27

ang GINOO mibiya kanamo ug mitugyan kanamo ngadto sa kamut sa Midian.” (Mga Maghuhukum 6:13)
Si Gideon wala makasabut sa tinuud nga kahulugan sa
hingpit. Siya miinsulto sa Ginoo pinaagi sa mga puul-ngapanultihon nga kita makadungog maskin karong-panahona:
“Nganong makatugot ang Dios niini nga mahitabo? Ngano
ang Dios wala nagatabang kanato?” Si Gideon sa masayon
nakalimtan ang pagkalambigit sa Israel diha sa daotan
tungud kay siya naghunahuna sa tawhanong panglantaw.22
Ug ang GINOO mitan-aw kaniya ug miingon,
“Lakaw uban niining imong kalig-on ug ipalingkawas ang Israel gikan sa kamut sa Midian. Ako ba wala mipadala kanimo?” (Mga
Maghuhukum 6:14)
Unya sa pagpadayon sa pagtino sa kamatuuran nga siya naghunahuna sa tawhanong panglantaw ug wala nagpatalinghog sa saad sa Dios, si Gideon miingon,
“O Ginoo, sa unsang paagiha ako mopalingkawas sa Israel? Tan-awa, akong pamilya
mao ang labing-ubus sa Manasseh, ug ako
ang kinamanghoran sa panimalay sa akong
amahan.” (Mga Maghuhukum 6:15b)
Si Gideon dili kinahanglan sa pagtamay sa iyang22. Tawhanong panglantaw maoy bisan-unsang tawhanon o satanasnon nga sistema
sa panghunahuna, bililhong-butang, o pangsulbad sa problema ug maoy sumpaki
ug sukwahi ngadto sa divine nga panglantaw, bililhong-butang, ug pangsulbad sa
problema sama sa gipadayag diha sa Bibliya.

28

PAG-AMPO

kaugalingon. Ang Ginoo nahibalo sa Manasseh nga usa
sa labing dimahinungdanon nga mga tribu ug si Gideon
mao ang labing-ubus diha sa usa ka kabus nga pamilya.
Kining ubus nga mga sirkumstansiya wala mipasabut nga
ang Ginoo dili makagamit kaniya. Bisan pa og si Gideon
dili ang matang sa bayanihon ug hinatagag-katungud nga
persona nga ang tawo magpili isip usa ka lider, ang Ginoo
nagagamit sa dimakahimo, waypaglaum, ug waypulus.
Apan ang GINOO miingon ngadto kaniya, “Sa
wayduhaduha Ako mag-uban kanimo, ug ikaw
mopildi sa Midian isip usa ka tawo.” (Mga
Maghuhukum 6:16)
Makaduha si Gideon nakadawat sa usa ka saad gikan sa Ginoo ug makaduha siya midumili sa pagtoo sa
saad, kay ang iyang pagtoo huyang ug siya nangita og
pagpanghimatuud-pag-usab.
Busa si Gideon miingon ngadto Kaniya, “Kon
karon ako nakakaplag og pabor diha sa Imong
panan-aw, nan pakit-a ako og usa ka timailhan
nga Ikaw kini kinsa nakigsulti kanako.” (Mga
Maghuhukum 6:17)
Natural si Gideon nakakaplag og grasya diha sa panan-aw
sa Dios. Makapila ba ka higayon ang Dios nagakinahanglan sa paghimo og usa ka saad sa pagmatuud nga Siya
nagasulti sa tinuud? Makausa! Apan si Gideon mipamugus sa usa ka timailhan gikan sa Dios sa pagsuta sa Iyang
saad. Busa si Gideon milaraw og duha ka pagsulay para sa
Dios pinaagi sa usa ka “panapton nga delana.”
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“Tan-awa, ako mobutang og usa ka panapton
nga delana diha sa giokanan. Kon adunay yamog diha sa delana lamang, ug kini uga diha
sa tibuuk salog, nan ako mahibalo nga Ikaw
mopalingkawas sa Israel pinaagi kanako, sama
sa Imong gikaingon.” (Mga Maghuhukum 6:37)
Unya si Gideon miingon ngadto sa Dios, “Ayaw
tugoti ang Imong kasuko sa pagdilaab batok
kanako aron ako makasulti sa makausa pa;
palihog tugoti ako paghimo og usa ka pagsulay
sa makausa pa diha sa delana, tugoti kini karon
nga mauga lamang diha sa delana, ug tugoti
nga adunay yamog sa tibuuk salog.” (Mga
Maghuhukum 6:39)
Ang mga magtotoo sa kasagaran sad-an sa paggamit
og delana ngadto sa Dios: “Kon Ikaw magtinguha kanako
sa paghimo niini, Dios, nan Ikaw maghimo niana. Kon Ikaw
magtinguha kanako sa paghimo niana, nan Ikaw maghimo
niini. Ginoo, kon Ikaw sa tinud-anay matinuuron og unsay
Imong gisulti, nan pamatud-i kini ngari kanako!” Ang mga
magtotoo magtinguha sa Dios sa paghatag kanila sa tukma
og unsay ilang gusto, sa higayon nga sila magtinguha
niini, nga daw ang Dios gipakaingon sa ‘pagtuman sa ilang
panginahanglan.’ Kini dili ang hustong paagi sa pag-ampo.
Hinoon, ang Dios sa kanunay maloloy-on. Niining hitaboa,
Siya mitugot sa pagkawalay-pagtoo ni Gideon pinaagi sa
pagtuman sa iyang mga hangyo. Apan ayaw sulayi ang
Dios ug ‘maggamit sa delana’ diha sa imong kaugalingon
nga pag-ampo. Ang Dios nagatubag og pag-ampo diha sa
Iyang kaugalingon nga perpektong panahon ug diha sa
Iyang kaugalingon nga paagi; ug usahay, ang tubag sa Dios
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dili gayud sa paagi nga ikaw magdahum.

ANG GAHUM SA PAG-AMPO
Ang gahum sa pag-ampo nagausbaw samtang ang magtotoo nagaabante ngadto sa pagkahamtong diha sa espirituhanong kinabuhi. Si Elijah nagahulagway sa katinuud ug
pagkaepektibo sa pag-ampo nga gikatanyag sa hamtong
nga magtotoo.
Diha sa 1 Mga Hari 17:1, si Elijah mipropesiya sa usa
ka dakong hulaw sa Israel. Unya, human sa tulo ka tuig
ang Ginoo misaad sa ulan (1 Mga Hari 18:1). Ang pagtoo
ni Elijah diha sa saad sa Dios siguro kaayo nga diha sa
bersikulo 41, si Elijah misulti ni Ahab, ang hari sa Israel,
“Adunay tunog sa dahunog sa usa ka makusog nga ulan,”
bisan pa og niadtong puntoha, walay pisiko nga timailhan
sa ulan.
Diha sa bersikulo 42, si Elijah miadto sa ibabaw sa Bukid sa Carmel ug “miyaka diha sa yuta, ug mibutang sa
iyang nawong taliwala sa iyang mga tuhod” uban sa pagampo. Sa maong panahon, siya misugo sa iyang sulugoon
sa pagtan-aw ngadto sa Dagat sa Mediterranean alang sa
bisan-unsang timailhan sa ulan. Ang sulugoon miobserbar,
“Wala gayud.” Apan “siya [Elijah] miingon, ‘Balik’ sa pito
ka higayon” (bersikulo 43b). Si Elijah mipahimo sa iyang
sulugoon sa pagdagan saka-kanaog sa bungtod paghagpat
og mga balita hangtod sa katapusan,
[Ang sulugoon] miingon, “Tan-awa, usa ka panganod sama ka gamay sa usa ka kamut sa
tawo nagpakita gikan sa dagat.” (1 Mga Hari
18:44b)

PAG-AMPO

31

Niining puntoha si Elijah mipadala sa sulugoon sa pagsulti
ni Haring Ahab sa pagbiya sa bukid sa madali sa dili pa
kapugngan sa ulan ang pagkanaog sa hari.
Busa kini nahitabo . . . nga ang kalangitan
mingitngit uban sa mga panganod ug makusognga-hangin, ug adunay usa ka makusog nga
ulan. (1 Mga Hari 18:45a)
Kon ikatandi sa pagkamatahapon ni Gideon, ang pagtoo ni Elijah usa ka dako-kaayong kalainan. Ang Ginoo
mihatag ni Gideon og usa ka saad makaduha ug diha sa
iyang pagkadihamtong ug pagkawalay-pagtoo, siya sa
gihapon nangayo sa mga timailhan. Sa pikas nga bahin,
sa dihang si Elijah nasultian sa makausa lamang nga ang
hulaw matapos na, ang iyang pagtoo malig-on ug ang iyang
pagkamasinugtanon dihadiha. Tungud kay siya misalig sa
bug-os diha sa kasigurohan sa Dios, si Elijah nakahimo sa
pag-ampo nga may kinatas-ang pagkaepektibo.
Alang sa pagdawat og mga tubag sa mga problema, ang
hamtong nga magtotoo sa kanunay nagasangpot ngadto sa
Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Walay sapayan makapila ka
higayon si Haring David napakyas, siya sa kanunay mibalik
ngadto sa gahum sa pag-ampo ug nangamuyo sa Ginoo
sa pagpalingkawas kaniya gikan sa iyang kabuang (Mga
Salmo 116:1-6). Sa tanang hitabo ang Dios mipatalinghog
sa iyang pag-ampo ug misangkap sa mga kasulbaran. Ang
Dios nagahimo sa walay kalainan sa matag magtotoo kinsa
nagagugol og panahon atubangan sa trono sa grasya.
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Ang Panginahanglan sa Mapatigbabawon
nga Pag-ampo
Mga Buhat kapitulo 12 maoy usa ka ehemplo sa gahum
sa mapatigbabawon nga pag-ampo pinaagi sa usa ka asembliya sa mga magtotoo.
Karon bahin niadtong higayon nga si Herod
ang hari midakup sa pipila kinsa nahisakup sa
simbahan, aron sa pagpasipala kanila. (Mga
Buhat 12:1)
Si Haring Herod Agrippa I, apo-nga-lalaki ni Herod the
Great, maoy usa ka suud nga higala sa Romanhong emperador nga si Caligula. Gumikan sa iyang pagkamaunungon ngadto ni Caligula, si Herod natugyanan og pamunoan ngadto sa mga Hudiyo sa Palestine niadtong A.D.
37. Si Herod mabination kaayo sa mga Hudiyo ug mibuhat
kutub sa mahimo sa pagpangayo sa ilang pabor. Usa sa
iyang paborito nga mga istratehiya mao ang “pagpasipala”
sa mga Kristohanon pinaagi sa bisan hain sa pagpatay o
pagbilanggo kanila. Tungud kay kini nga panglutos maingon og mopahimuut sa mga Hudiyo, si Herod sa kusganong mipadayon sa iyang pangdaogdaog sa mga Kristohanon sa Palestine.
Ug siya misilot sa kamatayon ni Santiago ang
igsoong-lalaki ni Juan pinaagi sa usa ka espada. Ug sa dihang siya nakakita nga kini
mipahimuut sa mga Hudiyo, siya mipadayon
sa pagdakup ni Pedro usab. Karon kini atol sa
mga adlaw sa Way-igpapatubong Pan. (Mga
Buhat 12:2-3)
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Si Herod mipalunggo-sa-liog ni Santiago, ang igsoonglalaki ni Juan. Si Santiago usa ka apostol ug usa ka gihigugma og dako nga lider kang kinsa ang Jerusalem nga
simbahan mihunahuna nga sila dili makahimo og wala.
Siya usab adunay usa ka hinungdanong ebanghelyohanon nga ministeryo ngadto sa mga Hudiyo. Ngano, niadtong
panahona, ang Dios mitugot ni Santiago nga mamatay?
Ang kamatayon ni Santiago gidesinyo sa pagbenepisyo
sa bag-ohayng-namugna nga simbahan sa Jerusalem. Ang
Dios nanginahanglan sa pagpakugang sa simbahan ngadto
sa pagkaamgo sa panginahanglan sa mapatigbabawon
nga pag-ampo. Bugtong ang kamatayon ni Santiago ang
makapapukaw niini nga mga magtotoo ngadto sa ilang
responsibilidad sa pag-ampo. Ang Dios mipalingkawas unta ni Santiago maingon nga Siya magpalingkawas ni Pedro, kon kini maoy labing-mapuslanon pa para sa simbahan. Apan ang plano sa Dios mao ang pagsiguro sa
simbahan nga nakasabut sa gahum ug panginahanglan sa
mapatigbabawon nga pag-ampo.
Ang Dios sa kanunay nahibalo sa Iyang gibuhat (Juan
13:7). Sagad kita dili makasabut sa mga trahedya, apan
niining hitaboa kita makakita sa tataw nga mga resulta.
Una, pinaagi sa kamatayon ni Santiago ang Jerusalem nga
simbahan nasayod sa ilang mga responsibilidad maingon
man sa ilang pribilihiyo mahitungud sa pag-ampo. Usab, atol sa iyang panglutos si Santiago nasangkapan og disagad
nga mga oportunidad sa pagsaksi.
Ang pagkabilanggo ni Pedro misunud dihadiha human
sa pagkamartir ni Santiago.
Ug sa dihang siya [Herod] misikup kaniya
[Pedro], siya mibutang kaniya sa bilanggoan,
naghatud kaniya ngadto sa upat ka iskuwadra
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sa mga sundalo sa pagguwardiya kaniya, nagtinguha human sa Passover sa pagdala kaniya atubangan sa katawhan. (Mga Buhat 12:4)
Ang pagpatay sa mga binilanggo atol sa mga adlaw sa
pangilin maoy nahasupak sa Hudiyong paagi sa buhat. Tungud kay si Herod mabinantayon sa pagsunud sa ilang
mga pagbatasan, siya mipalangan sa silot-sa-kamatayon
ni Pablo hangtod pagkahuman sa Passover. Hinoon, si Herod migamit sa kinatas-ang seguridad sa pagsiguro nga si
Pedro dili makaikyas. Siya mibutang ni Pedro diha sa usa
ka baynte-kwatro-oras nga pagguwardiya. Siya gihuptan
sa napulog-unum ka Romanhong mga sundalo, upat ang
matag bantay. Siya gikadena ngadto sa usa ka bangko
sulud sa usa ka selda taliwala sa duha ka sundalo, samtang
sa gawas lamang sa selda duha ka dugang pa nga sundalo.
Busa si Pedro gibilanggo, apan ang pag-ampo
para kaniya gihimo sa masibuton-kaayo sa
simbahan ngadto sa Dios. (Mga Buhat 12:5)
Tungud kay ang kamatayon ni Santiago nakapapukaw
sa simbahan mahitungud sa panginahanglan ug gahum
sa pag-ampo, sila karon mapatigbabawon sa pag-ampo
para ni Pedro. Sila nanggipundok didto sa panimalay sa
inahan ni Juan Markos, si Maria, ug nag-ampo para sa
iyang kalingkawasan gikan sa piho nga silot-sa-kamatayon.
Sa dihang si Santiago nabilanggo, ang simbahan natulog
ug walay usa ang miampo, apan karon silang tanan mabinantayon ug nagluhod sa sayo nga mga takna sa kabuntagon, nagpadala sa matang sa mapatigbabawon nga
pag-ampo nga pusutpusut nga ang matag sulugoon sa
Ginoo nagakinahanglan.
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Ug sa mismong kagabhion sa dihang si Herod
hapit na magdala kaniya sa atubangan, si
Pedro natulog taliwala sa duha ka sundalo,
ginapos sa duha ka kadena; ug ang mga guwardiya atubangan sa pultahan nagtan-aw
ngadto sa bilanggoan. (Mga Buhat 12:6)
Ang Bibliya nagalakip sa pulos makapahimuut ug baligho. Ania si Pedro, kinsa nakatulog sa tigum sa pagampo didto sa hardin sa Gethsemane sa higayon nga siya gitoohan aron sa pagbantay ug sa pag-ampo uban ni
Jesus (Mateo 26:36-43), natulog pag-usab! Apan kini mao
ang hustong panahon para kaniya sa pagkatulog. Walay
paglakaw ngadto-nganhi nga may kahadlok o histerya. Si
Pedro nakaamgo nga siya dili makabugto sa iyang mga
kadena o makabuntog sa mga guwardiya. Siya nakasabut
nga gikan sa tawhanong panglantaw siya walay mahimo sa
pag-ikyas sa berdugo. Ang iyang bugtong kadangpan mao
ang pagtugyan niining waypaglaum nga sitwasyon ngadto
sa Ginoo. Busa, si Pedro migamit sa pagtoo-pahulay nga
teknik ug natulog.
Ug tan-awa, usa ka anghel sa Ginoo sa wadamha mitungha, ug usa ka kahayag ang
midan-ag diha sa selda; ug siya mihapak sa
kilid ni Pedro ug mipukaw kaniya, nag-ingon,
“Bangon dayon.” Ug ang iyang mga kadena
natangtang sa iyang mga kamut. Ug ang anghel miingon ngadto kaniya, “Pangandam sa
imong-kaugalingon ug pagsul-ub sa imong
sandalyas.” Ug siya mihimo sa ingon. Ug siya
miingon kaniya, “Iputus ang imong kupo diha
kanimo ug sunud kanako.” (Mga Buhat 12:7-8)
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Ang Dios mibugto sa mga kadena; Siya miatiman sa
mga guwardiya; Siya miabli sa puthaw nga ganghaan;
apan si Pedro giingnan sa pagsul-ub sa iyang kaugalingon
nga mga sinina. Ang Dios nagaatiman sa matag panginahanglan ug problema nga labaw sa atong gahum, apan
Siya wala nagabaliwala sa normal nga mga aktibidad o
tawhanong kabubut-on. Nag-agad kana ni Pedro sa pagsunud sa mga instruksiyon ug pagsul-ub sa iyang mga
sinina. Pipila sa mga magtotoo maghunahuna sa Ginoo
sama sa usa ka mutsatso sa ‘pagsinina’ nila, o usa ka genie
kinsa nagahatag sa tanan nga ilang mga tinguha, apan kini
usa ka sayup-nga-aplikasyon sa pag-ampo, sa pagtoopahulay nga teknik, ug sa doktrina sa Bibliya.
Ug siya [Pedro] migawas ug mipadayon sa
pagsunud, ug siya wala mahibalo nga unsay
gihimo sa anghel maoy tinuud, kundili naghunahuna nga siya nagtan-aw og usa ka bisyon.
Ug sa dihang sila nakalabang sa una ug ikaduha nga guwardiya, sila miabut ngadto sa
puthaw nga ganghaan nga nagasangko paingon sa siyudad, nga miabli para kanila sa
iyang-kaugalingon; ug sila migawas ug milakaw subay sa usa ka karsada; ug dihadiha
ang anghel mibiya gikan kaniya. (Mga Buhat
12:9-10)
Si Pedro mibuhat maingon sa gisulti kaniya, apan tungud kay siya nagduka, siya naghunahuna nga ang iyang
kasinatian usa ka damgo. Siya gawas na sa bilanggoan
una pa siya nakaamgo nga siya nakabuhi. Si Pedro napalingkawas pinaagi sa usa ka milagro tungud kay ang “pagampo para kaniya gihimo sa masibuton-kaayo sa simba-
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han ngadto sa Dios” (Mga Buhat 12:5b). Unsay midala
sa anghel, mibugto sa mga posas, ug mitugot ni Pedro
sa paglabang sa ganghaan ug paingon sa karsada? Ang
gahum sa mapatigbabawon nga pag-ampo ug ang grasya
sa Dios!
Ug sa dihang si Pedro . . . miadto sa panimalay . . . diin daghan ang nanggipundok ug
nag-ampo . . . siya mituktuk sa pultahan sa
ganghaan, ang usa ka sulugoon-babaye
. . . miduul sa pagtubag . . . siya nakaila sa
tingog ni Pedro . . . midagan pasulud ug
mipahibalo nga si Pedro nagbarog atubangan
sa ganghaan. Ug sila miingon ngadto kaniya,
“Ikaw nawad-an sa imong maayong pangisip!”
Apan siya mipadayon sa pagpamugus nga kini
maoy tinuud. Ug sila mipadayon sa pag-ingon,
“Kadto mao ang iyang anghel.” (Mga Buhat
12:11-15)
Ang tigum sa pag-ampo nagakamulo pa sa dihang si
Pedro miabut sa pultahan. Kini nga mga magtotoo nanggiampo halos tibuuk gabii para sa kalingkawasan ni Pedro, apan sa dihang siya mituktuk didto sa ganghaan, sila
midumili sa pagtoo nga siya nakabuhi.
Apan si Pedro mipadayon sa pagtuktuk; ug sa
dihang sila miabli sa pultahan, sila nakakita
kaniya ug nahingangha. (Mga Buhat 12:16)
Ang Dios wala nagatubag og pag-ampo tungud kay
bisan-kinsa ang nahitakus o angayan sa usa ka tubag. Ang
pag-ampo wala natubag tungud sa kinsa o unsa kita. Ang
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pag-ampo natubag tungud sa kinsa ug unsa ang Dios ug
ang Iyang grasya. Sagad, sama niining hitaboa, ang pagampo natubag bisan pa sa pagkawalay-pagtoo.
Ang pagkalingkawas ni Pedro dili ang katapusan niadtong tigum sa pag-ampo. Ang panagtigum sama sa
nagkadako-kaayo nga mga balud diha sa usa ka lim-aw
hain ang usa ka bato natagak. Ang mga sangputanan maoy
dako-kaayo nga ang kalibutan nawalihan-sa-ebanghelyo
niadto nga henerasyon.
Ang mga magtotoo sa Jerusalem kinsa nanggiampo
sa epektibo kaayo para sa kalingkawasan ni Pedro maoy
nadasig kaayo sa pag-ampo tungud sa ilang pangandoy
para sa katunhayan sa bantugang Apostol. Sila magsangkap og usa ka kahibulungang ehemplo sa pagkamasangputon sa mapatigbabawon nga pag-ampo. Pag-ampo mao
ang dagitabnong-kusog sa espirituhanong kinabuhi—usa
ka kahibulungan nga grasyang pagsangkap gikan sa Dios.
Unsa ka masulub-on sa dihang ang mga magtotoo dili
maggamit sa mapatigbabawon nga pag-ampo alang sa
Iyang himaya.

ANG MOTIBO LIKUD SA PETISYON
Ang matag-usa adunay usa ka motibo sa pag-ampo.
Likud sa matag petisyon ang usa ka tinguha. Bisan pa og
ang tinguha dili tingali sa kanunay dayag gikan sa petisyon,
kini sa pagkatinuud anaa.
Diha sa ikalimang kapitulo sa Markos, nga wala nagahisgot sa pag-ampo mismo, ang kalainan tali sa petisyon ug
tinguha napadayag.
Ug sila miabut ngadto sa pikas bahin sa kadagatan, ngadto sa distrito sa Gerasenes. Ug
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sa dihang Siya [Jesus] mikanaog sa bangka,
dihadiha usa ka tawo gikan sa mga lubnganan
nga may usa ka mahugaw nga espiritu mitagbo
Kaniya. (Markos 5:1-2)
Gerasa mao ang bukiron, batoon, kinatung-ang kabaybayunan sa sidlakan nga baybayon sa Dagat sa Galilee.
Samtang si Jesus mikawas, Siya gitagbo sa usa ka lalaki
“nga may usa ka mahugaw nga espiritu”—usa ka gigamhansa-demonyo nga tawo.23
Ug siya maoy iyang pinuy-anan taliwala sa
mga lubnganan. Ug walay usa ang makahimo sa paggapos kaniya gayud, bisan pa pinaagi sa usa ka kadena; tungud kay siya sa
makadaghan gigapos pinaagi sa mga posas
ug mga kadena, ug ang mga kadena gipangbugto niya, ug ang mga posas nangadugmok,
ug walay usa ang kusgan kaayo sa pagbuntog
kaniya. Ug sa wayhunong gabii ug adlaw, taliwala sa mga lubnganan ug sa kabukiran, siya
nagsinggit ug nagsamad sa iyang-kaugalingon
pinaagi sa mga bato. (Markos 5:3-5)
Kining tulo ka bersikulo magpadayag sa mga pagpakita sa paggahum sa demonyo sa tawo. Siya sa naandan
mipuyo taliwala sa mga lubnganan, ang mga langub nga
gigamit isip menteryo. Sa wayduhaduha, ang usa ka tawo
kinahanglan nga buangon sa pagpuyo taliwala sa mga
minatay. Siya adunay abnormal nga kusog, mapintas, dikapugngan, ug nagdaot-sa-kaugalingon.

23. Thieme, Satanas ug Demonismo (2017), 80-91.
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Ug sa pagkakita ni Jesus gikan sa halayo,
siya midagan pasaka ug miyukbo atubangan
Kaniya; ug misinggit sa usa ka makusog nga
tingog, siya miingon, “Unsa ang akong mahimong buhaton Kanimo, Jesus, Anak sa Labing Taas nga Dios? Ako mangamuyo Kanimo pinaagi sa Dios, ayaw ako paantosa!” Kay
Siya nagsulti ngadto kaniya, “Gawas sa tawo,
ikaw mahugaw nga espiritu!” Ug Siya nangutana kaniya, “Unsa ang imong ngalan?” Ug
siya miingon ngadto Kaniya, “Akong ngalan
si Lihiyon; kay kami daghan.” (Markos 5:6-9)
Ang “makusog nga tingog” sa tawo sa pagkatinuud mao
ang tingog sa mga demonyo kinsa mikontrol sa iyang paningog. Si Jesus nakigsulti niini nga mga demonyo ug
sa dihang Siya nangutana kanila, sila mipaila sa ilangkaugalingon ingon nga “Lihiyon.” Kini dili ang tinuud nga
ngalan, apan usa ka timaan nga usa ka dakong-panon sa
mga demonyo ang mipuyo sa tawo.
Ang bersikulo 11 nagatudlo nga adunay daghang hayupan sa mga baboy didto sa kilid-sa-bukid. Samtang
ang karneng-baboy maoy ginadili ngadto sa mga Hudiyo
(Levitico 11:7-8), ang Hentil nga mga mag-uuma didto sa
sidlakan nga bahin sa Dagat sa Galilee mialima og mga
baboy.
Ug ang mga demonyo mihangyo Kaniya, nagingon, “Ipadala kami ngadto sa mga baboy
aron nga kami mahimong mosulud kanila.”
(Markos 5:12)
Ang mga demonyo mihimo og usa ka paghangyo, apan
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unsa ang tinguha sa likud sa paghangyo? Tungud kay ang
mga demonyo espiritu nga mga linalang nga walay mga
lawas, sila magtinguha sa permanenteng pagpuyo sa
adunay-lawas nga mga binuhat. Ang Ginoo mitubag sa
ilang paghangyo pinaagi sa pagtugot kanila sa pagsulud
sa mga baboy. Apan, ang tanang mga baboy dihadiha
nangambak gikan sa usa ka pangpang paingon sa dagat
ug nangalumos. Sa sangputanan, ang mga demonyo nanginahanglan sa pagpangita og laing kapuy-an. Niining hitaboa ang hangyo o petisyon natubag, apan ang labingmahinungdanong tinguha wala.
Unsay nahitabo ngadto sa tawo nga gigamhan sa demonyo? Ang bersikulo 15 nagasulti kanato nga siya karon
“nasininaan ug anaa sa iyang hustong pangisip.”
Ug samtang Siya [Jesus] nagpaingon sa
sakayan, ang tawo kinsa nagamhan-sademonyo kaniadto naghangyo Kaniya kon siya mahimong mag-uban Kaniya. Ug Siya wala
mitugot kaniya, apan Siya miingon ngadto
kaniya, “Pauli ngadto sa imong katawhan ug
pagbalita ngadto kanila unsay bantugang mga
butang ang Ginoo nakabuhat para kanimo, ug
unsa Siya adunay kalooy diha kanimo.” Ug
siya mipahilayo ug misugod sa pagproklamar
didto sa Decapolis og unsa ang bantugang
mga butang si Jesus nakabuhat para kaniya;
ug ang tanan natingala. (Markos 5:18-20)
Ang tawo mipetisyon sa pag-uban ni Jesus tungud kay siya
karon usa ka magtotoo diha ni Kristo ug ang iyang tinguha
mao ang pagsilbi. Hinoon, si Jesus midumili sa petisyon sa
tawo apan mitubag sa iyang tinguha. Ang tawo mitinguha
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sa pagsilbi sa Ginoo ug siya misilbi, nagproklamar sa
Ebanghelyo sa tanang-bahin sa Decapolis, usa ka distrito
sa amihanang-sidlakan nga bahin sa Galilee nga nagalakip
sa napulo ka siyudad.
Duha ka prinsipyo kinahanglan nga mapahimug-at-pagusab: Una, ang hangyo sa mga demonyo midawat og usa
ka apirmatibo nga tubag, apan ang ilang tinguha para sa usa
ka permanenteng kapuy-an gihikaw. Ikaduha, ang petisyon
sa gigamhan-sa-demonyo nga tawo gihikaw, apan, ang iyang tinguha sa pagsilbi sa Ginoo gidasonan. Bisan pa og
kini nga ehemplo dili pag-ampo, kini sa tataw nagapaila-sakalainan tali sa petisyon ug tinguha.

MGA KATEGORIYA SA PAG-AMPO
Ang hitabo sa Gerasene nga giyawaan nagapakita nga
ang Dios nagatan-aw sa pulos petisyon ug tinguha sa likud
sa petisyon sa tinagsatagsa ug nagatubag sa matag bahin
sa bisan-hain sa apirmatibo o sa negatibo. Adunay upat ka
kombinasyon sa mga paagi nga ang Dios makatubag sa
petisyon ug sa tinguha.

#1: Petisyon Apirmatibo—Tinguha Negatibo
Ang Numeros 11 nagarekord sa usa ka petisyon sa mga
anak sa Israel samtang sila milatagaw sulud sa disyerto.
Ang Ginoo nakasangkap kanila sa usa ka perpektong
pagkaon, manna, apan sila napul-an niini ug nangayo og
karne. Nan ang Ginoo mitubag sa ilang hangyo.
Karon adunay miabut nga usa ka makusognga-hangin gikan sa GINOO, ug kini midala sa
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buntog gikan sa dagat, ug nangatagak kanila
kilid sa kampo, hapit usa ka adlaw nga panaw
dinhi nga bahin ug usa ka adlaw nga panaw
didto sa pikas nga bahin, sa tibuuk palibot sa
kampo, ug hapit duha ka kubito ang giladmon
[36 pulgada] gikan sa ibabaw sa yuta. Ug ang
katawhan migugol sa tibuuk adlaw ug tibuuk
gabii ug sa tibuuk sunud nga adlaw, ug mitigum
sa buntog (siya kinsa mitigum sa labing-ubus
mitigum og napulo ka homer [hapit 960 ka
gallon]) ug sila mikatag kanila para sa ilangkaugalingon tibuuk palibot sa kampo. Samtang
ang karne anaa pa taliwala sa ilang mga
ngipon, sa wala pa kini mausap, ang kasuko
sa GINOO napasilaab batok sa katawhan, ug
ang GINOO mihapak sa katawhan pinaagi sa
usa ka mapintas kaayo nga sakit-nagdagsang.
(Numeros 11:31-33)
Nan Siya mihatag kanila sa ilang hangyo,
Apan mipadala og usa ka makadaot nga sakit
taliwala kanila. (Mga Salmo 106:15)
Ang Dios mipadala sa daghang buntog labaw pa kay ni
bisan-kinsa nga nakit-an sa tibuuk-panahon, apan ang
tinguha sa mga Hudiyo para sa pangluto nga katagbawan
gihikaw. Isip usa ka resulta sa pagkaon sa buntog, daghan
ang nangasakit ug pipila ang nangamatay. Ang ilang tinguha
gihikaw tungud kay sila misalikway sa grasya sa Dios diha
sa pagsangkap sa manna.
Diha sa ulahi nga panahon sa kasaysayan sa Israel, ang
mga Hudiyo mihangyo ni Samuel sa pagtudlo para kanila
og usa ka tawhanong hari.
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Unya ang tanang katigulangan sa Israel mitigum nga naghiusa ug miadto ni Samuel sa
Ramah; ug sila miingon ngadto kaniya, “Tanawa, ikaw nagkatigulang na, ug ang imong
mga anak-lalaki wala maglakaw sa imong mga
paagi. Karon pagtudlo og usa ka hari para
kanamo sa paghukum kanamo sama sa tanang
mga nasod.” (1 Samuel 8:4-5)
Hangtod niining panahona, ang dimakita nga Dios ang mihari sa personal sa Israel. Apan ang mga Hudiyo misalikway sa teyokrasya sa Dios. Sila dili gusto nga malahi gikan
sa ubang kanasuran sa kalibutan. Sila mitinguha og usa ka
magmamando kinsa makita—mastaas, maskusgan, ug labi
pang ambungan kay sa tanang mga hari sa nagpalibot nga
kanasuran.
Apan ang butang wamakapahimuut diha sa
panan-aw ni Samuel sa dihang sila miingon,
“Hatagi kami og usa ka hari sa paghukum
kanamo.” Ug si Samuel miampo ngadto sa
GINOO. Ug ang GINOO miingon ngadto ni
Samuel, “Paminaw ngadto sa tingog sa katawhan mahitungud sa tanan nga sila magsulti diha kanimo, kay sila wala misalikway kanimo, kundili sila misalikway Kanako gikan sa
pagkahari ngadto kanila.” (1 Samuel 8:6-7)
Ang Ginoo mitubag sa petisyon sa Israel ug si Saul nahimong hari. Apan ang liderato ni Saul mipakyas kaayo sa
ilang mga pagdahum. Ang Israel nahasol pinaagi sa panagaway ug sa isigkalungsuranon nga gubat. Ang petisyon para sa usa ka hari natubag, apan ang tinguha sa pagbaton
og usa ka maayo-kaayo nga tawhanong magmamando
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wala tungud kay kini nakalapas sa plano sa Dios para sa
Israel.
Sa daghang higayon ang usa ka magtotoo mangayo
sa usa-ka-butang nga siya nagatoo nga modala kaniya og
kalipay. Ang petisyon mahimong makita nga daw lehitimo,
apan ang motibo sa likud sa petisyon maoy katagbawan-sakaugalingon. Samtang ang Ginoo magtubag sa petisyon,
ang tubag wala nagatagbaw sa tinguha. Ang Dios nagahimo
niini sa pagtudlo sa gahig-ulo nga magtotoo nga ang iyang
kalipay nagaagad sa paghimo sa plano sa Dios nga unang
prayoridad diha sa iyang kinabuhi.

#2: Petisyon Negatibo—Tinguha Apirmatibo
Ug si Abraham miingon ngadto sa Dios, “O
nga si Ishmael mabuhi atubangan Kanimo!”
(Genesis 17:18)
Si Abraham mipetisyon nga si Ishmael, ang iyang anaklalaki ni Hagar, sulugoong-babaye ni Sarah, mahimong iyang manununod. Ang tinguha sa likud sa iyang petisyon
mao nga ang kasabutan nga saad sa Dios sa usa ka
manununod matuman (Genesis 15:4; 17:6, 16; cf. 12:2).
Apan ang Dios miingon, “Dili, apan si Sarah
ang imong asawa modala kanimo og usa ka
anak-lalaki, ug ikaw motawag sa iyang ngalan
og Isaac; ug Ako motukod sa Akong kasabutan diha kaniya para sa usa ka malungtarong
kasabutan para sa iyang mga kaliwat sunud
kaniya.” (Genesis 17:19)
Ang petisyon ni Abraham wala gitubag. Si Ishmael dili ma-
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himong masulud sa linya sa Israel, bisan pa og siya usa ka
anak-lalaki gikan sa mga kinatawo ni Abraham. Ang tinguha
sa likud sa petisyon para sa usa ka manununod natubag
pinaagi sa pagkatawo ni Isaac.
Diha sa ikaduhang ehemplo, ang Ginoo mipasidaan ni
Abraham nga Siya hapit na sa pagguba sa Sodom ug Gomorrah. Sodom mao ang pinuy-anan sa pag-umangkonglalaki ni Abraham nga si Lot. Si Abraham nabalaka kaayo ug dili buut nga si Lot ug iyang pamilya nga mahanaw
uban sa siyudad. Sa sangputanan, siya misugod sa usa ka
petisyon ngadto sa Ginoo.
Ug si Abraham miduul ug miingon, “Ikaw ba sa
tinuud moharus sa matarong uban sa daotan?
Pananglitan adunay singkwenta ka matarong
sulud sa siyudad; Ikaw ba sa tinuud moharus
niini ug dili mopalingkawas sa dapit alang sa
singkwenta ka matarong kinsa anaa niini?”
(Genesis 18:23-24)
Ang pulong nga “matarong” nagatumbok og usa ka
magtotoo. Kini dili kinahanglan nga usa ka tawo kinsa maoy “maayo,” kundili usa kinsa adunay pagkamatarong sa
Dios nga gipaangkon ngadto kaniya pinaagi sa pagtoo
lamang diha sa Manluluwas (Genesis 15:6; cf. Mga TagaRoma 4:3). Tungud kay si Jesu-Kristo sa kinabubuton nahimong “sala alang sa atong kaayohan, aron kita
mamahimong pagkamatarong sa Dios pinaagi Kaniya” (2
Mga Taga-Corinto 5:21b), ang hustisya sa Dios makahimo
sa pag-impyut sa Iyang pagkamatarong ngadto sa magtotoo sa takna sa kaluwasan.24
24. Isip usa ka taghuput sa giimpyut nga pagkamatarong ang magtotoo “nahitarong,”

PAG-AMPO

47

Diha sa tubag sa hangyo ni Abraham sa Genesis 18:2325, ang Ginoo miingon,
“Kon Ako makakaplag sa Sodom og singkwenta ka matarong [mga magtotoo] sulud sa
siyudad, nan Ako mopalingkawas sa tibuuk
dapit gumikan kanila.” (Genesis 18:26)
Unya diha sa Genesis 18:27 ug mosunud, si Abraham nagasugod sa paghangyo sa Dios para sa kapalaran sa
Sodom. “Ginoo, ikaw ba magluwas sa Sodom alang sa
kwarentay-singko?” Ug ang Ginoo miingon, “Oo, Ako mohimo niini alang sa kwarentay-singko.” Si Abraham mipadayon sa paghangyo, “Ginoo, ikaw ba mohimo niini alang
sa kwarenta? Pananglitan adunay treynta lamang ka
magtotoo. Ikaw ba moluwas sa Sodom alang sa treynta ka
magtotoo?” Ang Ginoo mitubag pag-usab, “Oo, alang sa
treynta.”
Unya siya miingon, “O ang Ginoo unta dili masuko, ug ako mosulti lamang niini sa makausa; pananglitan napulo maoy makaplagan didto?” Ug Siya miingon, “Ako dili moguba niini
alang sa napulo.” (Genesis 18:32)
Si Abraham mipadayon paghangyo sa Dios hangtod
ang gidaghanon mikunhod ngadto sa napulo. Siya mihunong sa napulo tungud kay siya nasayod nga ang pamilya
ni Lot milakip ni Lot, iyang asawa, iyang tulo ka minyo
nga anak-babaye ug ilang mga bana, ug iyang duha ka

gipanghimatuud, madawat ngadto sa absolutong mga sukaranan sa Dios (Mga TagaRoma 3:19-30). Tan-awa sa Thieme, The Integrity of God (2005), 95-103.
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wamaminyo nga anak-babaye. Apan si Abraham wala nakakalkulo sa husto tungud kay adunay tulo lamang ka
“matarong” nga kalag sa pamilya ni Lot.
Upat sa pamilya ni Lot miikyas sa Sodom sa wala pa
ang iyang pagkagun-ub, apan tulo lamang ang nabuhi. Sa
ingon nga kini nagasangpot, hasta gani ang asawa ni Lot
dili usa ka magtotoo (Genesis 19:26). Ang petisyon ni Abraham sa paglingkawas sa Sodom wala natubag. Hinoon,
ang iyang tinguha sa likud sa petisyon sa paglingkawas sa
matarong—si Lot ug duha sa iyang anak-babaye—gikan sa
kagun-uban natubag.

#3: Petisyon Apirmatibo—Tinguha Apirmatibo
Kita nakausisa na og usa ka talagsaong ehemplo sa
pagtoo ni Elijah pinaagi sa pag-ampo. Karon, diha sa 1 Mga
Hari 18, si Elijah mogamit og pag-ampo sa pagpasundayag sa gahum sa usa ka tinuud nga Dios ug sa pagmatuud
sa kakawang sa pagsimba sa lawaran-sa-diyosdiyos. Sa
pila ka higayon, si Elijah anaa sa Bukid sa Carmel, apan
niining panahona siya nag-isyu og usa ka ultimatum ngadto sa katawhan sa Israel.
Ug si Elijah miduul ngadto sa tanang katawhan
ug miingon, “Unsay gidugayon nga kamo
mopanuko tali sa duha ka opinyon? Kon ang
GINOO maoy Dios, sunud Kaniya; apan kon si
Baal, sunud kaniya.” Apan ang katawhan wala
mitubag kaniya sa usa ka pulong. (1 Mga Hari
18:21)
Ang mga anak sa Israel nangaut-ut gumikan sa pagsimba ni Baal, ang Canaanite nga diyosdiyos sa pagkamabin-
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hion. Si Elijah mopakita diha sa usa ka madramahong
paagi ngadto sa dimatinumanong Israel nga si Baal usa ka
mini nga diyosdiyos. Siya mihagit sa mga propeta ni Baal
sa pagtukod og usa ka altar ug sa pagtadtad og usa ka
kinapon-nga-toro diha sa mga piraso ug sa pagpahimutang
niini ibabaw sa kahoy. Apan, siya misulti kanila sa dili
pagdagkot sa usa ka kalayo ilalum sa altar. Unya, si Elijah
mihimo sa iyang sugyot ngadto sa mga propeta ni Baal.
“Nan kamo magtawag sa ngalan sa inyong
diyosdiyos, ug ako motawag sa ngalan sa
GINOO, ug ang Dios kinsa nagatubag pinaagi
sa kalayo, Siya maoy Dios.” Ug ang tanang
katawhan mitubag ug miingon, “Kana maoy
usa ka maayong idiya.” (1 Mga Hari 18:24)
Tibuuk buntag ang mga propeta mitawag ni Baal nga
nag-ingon, “O Baal, tubaga kami,” apan walay tubag. Sa
kaudtohon si Elijah misugod sa pagtamay kanila: “Singgit
og kusog pa! Ang inyong diyosdiyos tingali nagbiyahe pa.
Tingali siya adunay halawum nga gihunahuna, o nakigistorya sa laing mga diyosdiyos, o anaa sa usa ka halawum
nga pagkatulog ug nagakinahanglan nga pukawon. Basin
siya nangita sa usa ka babaye nga diyosdiyos!” Busa ang
mga propeta ni Baal misinggit sa maskusog, apan sa gihapon walay nahitabo. Ang ilang kawang nga mga pangaliyupo mipadayon hangtod sa takna para sa kagabhion nga
sakripisyo.
Niining puntoha, si Elijah mitawag sa katawhan paingon
kaniya. Unya siya miayo sa altar sa Ginoo nga anaa sa
kadaot, mikubkub og usa ka kanal palibot niini, ug miandam
sa usa ka sakripisyo. Tulo ka higayon siya adunay upat ka
baril sa tubig nga gibubu ibabaw sa sakripisyo hangtod
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ang kanal ug ang altar nahumod-kaayo. Unya si Elijah mitanyag sa iyang petisyon: “Amahan, ipadala ang kalayo!”
Ang tinguha sa likud sa iyang petisyon mao nga ang Dios
mahimong mailhan ingon nga bugtong tinuud nga Dios.
“Tubaga ako, O GINOO, tubaga ako, aron kining
katawhan makahibalo nga Ikaw, O GINOO, mao
ang Dios, ug nga Ikaw makabalhin sa ilang
kasingkasing sa pagbalik pag-usab.” Unya
ang kalayo sa GINOO nahulog, ug miugdaw sa
halad-sinunog ug sa kahoy ug sa mga bato ug
sa abog, ug mitilok sa tubig nga anaa sa kanal.
Ug sa dihang ang tanang katawhan nakakita
niini, sila miyuko sa ilang mga panagway; ug
sila miingon, “Ang GINOO, Siya mao ang Dios;
ang GINOO, Siya mao ang Dios” (1 Mga Hari
18:37-39)
Ang Dios nahimaya niadtong adlawa. Pulos ang petisyon
para sa kalayo ug ang tinguha sa likud sa petisyon—sa
pagpakita sa gahum sa Dios ug sa kakawang sa pagsimba
sa larawan-sa-diyosdiyos—natubag sa apirmatibo.
Ang pag-ampo ni Samson didto sa templo ni Dagon maoy laing ehemplo sa petisyon apirmatibo—tinguha apirmatibo. Sunud sa iyang pagbudhi pinaagi ni Delilah, siya
gibilanggo ug gibutaan sa mga Philistine. Atol sa usa sa
ilang pagano nga mga seremonyas “sila mihimo kaniya
nga magbarog taliwala sa mga haligi” (Mga Maghuhukum
16:25b).
Unya si Samson mitawag sa GINOO ug miingon,
“O Ginoong DIOS, palihog paghinumdum kanako ug palihog paglig-on kanako niini lamang
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panahona, O Dios, aron ako sa makausa mahimong makapanimalus sa mga Philistine para sa akong duha ka mata.” (Mga Maghuhukum
16:28)
Samtang nagbarog diha sa templo taliwala sa mga haligi,
si Samson nangayo para sa pagbalik sa iyang kusog aron
nga siya makapanimalus sa mga Philistine para sa iyang
pagkabuta. Pulos ang iyang petisyon para sa kusog ug
iyang tinguha para sa panimalus natubag sa apirmatibo.
Ug si Samson migunit sa duha ka taliwala
nga mga haligi hain ang balay misandig, ug
mitukod sa iyang-kaugalingon batok kanila,
ang usa sa iyang too nga kamut ug ang pikas
sa iyang wala. Ug si Samson miingon, “Tugoti
ako nga mamatay uban sa mga Philistine!” Ug
siya mibaguud uban sa tanan niyang kusog
aron nga ang balay mahulog ngadto sa mga
ginoo ug sa tanang katawhan kinsa anaa niini.
Busa ang nangamatay kinsa siya mipatay diha
sa iyang kamatayon maoy daghan pa kay sa
niadtong kinsa siya mipatay sa tibuuk niyang
kinabuhi. (Mga Maghuhukum 16:29-30)
Ang tinguha ni Samson para sa panimalus giaprobahan dili
tungud kay ang Dios nagatugot gayud sa mga magtotoo
sa pagpanimalus, kundili tungud kay ang Dios migamit
ni Samson ingon nga instrumento sa Iyang kaugalingon
nga “panimalus” batok sa pagkaut-ut sa mga Philistine
(Deuteronomio 32:35a, 41; Mga Taga-Roma 12:19).
Bisan pa og dili usa ka pag-ampo, ang ikatulo nga ehemplo sa pulos petisyon ug sa tinguha nga natubag sa apirma-
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tibo mao ang hangyo sa himatyong kawatan kinsa nalansang uban ni Jesus. Siya walay paglaum, usa ka kriminal
kinsa sa makatarunganong nasilotan. Apan samtang siya
mitan-aw ni Jesus didto sa krus, siya miila Kaniya ingon
nga ang Mesiyas kinsa maghari isip ang Hari sa mga hari
ug Ginoo sa mga ginoo.25 Niadtong taknaa ang kawatan
natawo pag-usab ngadto sa waykatapusang gingharian sa
Dios.
Ug siya nag-ingon, “Jesus, hinumdumi ako sa
higayon nga Ikaw moabut sa Imong gingharian!” (Lukas 23:42)
Ang kawatan mipakita sa iyang pagtoo lamang diha ni Kristo
lamang pinaagi sa iyang petisyon nga mahimong kabahin
sa gingharian ni Kristo sa dihang siya miingon, “Hinumdumi
ako.” Ang iyang tinguha sa likud sa petisyon mao ang
paggugol sa eternidad diha sa presensiya sa Ginoo.
Ug Siya miingon ngadto kaniya, “Sa tinuud Ako
magsulti kanimo, karon ikaw mouban Kanako
sa Paraiso.” (Lukas 23:43)
Si Jesus miila sa nahimugso-pag-usab nga kawatan pinaagi sa pagpasiguro kaniya sa iyang waykatapusang kaluwasan. Pulos ang iyang petisyon ug tinguha natubag sa
apirmatibo.
Ang katapusang ehemplo sa petisyon apirmatibo—
tinguha apirmatibo mao ang pag-ampo ni Jesus para ni
Lazarus kinsa bag-ohay lamang namatay. Si Jesus miadto
uban sa mga igsoong-babaye ni Lazarus, Mary ug Martha,

25. Thieme, King of Kings and Lord of Lords (2004).
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ngadto sa iyang lubnganan, usa ka langub, diin siya gikalubong.
Si Jesus miingon, “Kuhaa ang bato.” Si Martha, ang igsoong-babaye sa namatay, miingon
ngadto Kaniya, “Ginoo, niining higayona anaa
nay usa ka baho, tungud kay siya namatay
upat na ka adlaw.” Si Jesus miingon ngadto
kaniya, “Ako wala ba misulti kanimo, kon ikaw
magtoo, ikaw makakita sa himaya sa Dios?” Ug
busa sila mikuha sa bato. Ug si Jesus misaka
sa Iyang mga mata, ug miingon, “Amahan,
Ako magpasalamat Kanimo nga Ikaw mipatalinghog Kanako. Ug Ako nasayod nga Ikaw
nagapatalinghog Kanako sa kanunay; apan
tungud sa katawhan nga nagbarog sa palibot
Ako miingon niini, aron sila makatoo nga Ikaw
mipadala Kanako.” (Juan 11:39-42)
Si Jesus mipasalamat sa Dios nga Amahan sa pagpatalinghog sa Iyang petisyon, ang sulud niini wamarekord diha sa
Kasulatan. Sa tataw, Siya mihangyo para sa pagpabaliksa-kinabuhi ni Lazarus kang kinsa Siya nahigugma (Juan
11:35-36).26 Ang tinguha sa likud sa petisyon ni Jesus mao
nga kadtong kinsa misaksi niining hitaboa makatoo nga Siya
sa tinuud gipadala sa Amahan ug magtoo diha Kaniya para
sa kaluwasan (Juan 3:16). Ang pag-ampo sa pagpasalamat ni Jesus miuna sa makitang tubag ngadto sa petisyon.

26. Pagpabalik-sa-kinabuhi mao ang pangsamtang nga pagpahiuli sa kinabuhi sa
usa ka sa pisiko patay nga tawo kansang mamatay nga lawas sa kadugayan mamatay
pag-usab (1 Mga Hari 17:17-22; Mga Buhat 14:19-20; 20:9-10). Sa pagtangdi, ang
pagkabanhaw nagahatag sa magtotoo sa iyang pagkabanhaw nga lawas aron nga dili
na gayud siya mamatay (1 Mga Taga-Corinto 15:54).
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Ug sa dihang Siya nakasulti niining mga butanga, Siya mituaw sa usa ka makusog nga
tingog, “Lazarus, gula.” Siya kinsa namatay
migula, giputus ang kamut ug tiil sa mga putus; ug ang iyang panagway naputus sa usa
ka panapton. Si Jesus miingon ngadto kanila,
“Tangtangi-sa-gapos siya, ug buhii siya.” Daghan tungud niini sa mga Hudiyo, kinsa miadto ni Mary ug mitan-aw sa unsay gibuhat Niya, mitoo diha Kaniya. (Juan 11:43-45)
Si Lazarus napabalik-sa-kinabuhi ug kadtong kinsa misaksi
niini nga milagro nahimong mga magtotoo diha ni JesuKristo.
Ang kinadak-an sa tanang mga pag-ampo diha sa Pulong sa Dios mao ang pag-ampo sa Ginoo para sa mga
magtotoo nga narekord diha sa Juan 17. Sa katibuk-an
niini nga kapitulo, adunay pila ka mga ehemplo sa pulos
petisyon ug tinguha nga natubag sa apirmatibo. Kini mao
ang sulundon, perpektong pag-ampo—ang tinuud nga
“pag-ampo sa Ginoo” para sa Kapanahonan sa Simbahan.

#4: Petisyon Negatibo—Tinguha Negatibo
Ug tungud sa hawud nga kahalangdon sa mga
pinadayag, tungud niini nga hinungdan, sa
paglikay kanako [Pablo] gikan sa pagbayaw sa
akong-kaugalingon, adunay gihatag kanako
nga usa ka tunok sa unud, usa ka mensahero
ni Satanas sa pagdabodabo kanako—sa paglikay kanako gikan sa pagbayaw sa akongkaugalingon! Mahitungud niini ako nangamuyo sa Ginoo makatulo ka higayon aron nga kini
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magbiya gikan kanako. (2 Mga Taga-Corinto
12:7-8)
Bisan unsa man kini nga “tunok sa unud”, kini mihimo
ni Apostol Pablo nga miserable. Ang iyang pag-antos
mapintas kaayo nga siya wala lamang miampo makausa,
apan makatulo ka higayon nga siya mihangyo sa Ginoo
sa pagtangtang sa tunok. Ang tinguha ni Pablo mao ang
pagbaton og kahupayan gikan sa pag-antos. Apan sa
matag higayon nga siya miampo, siya midawat og usa
ka negatibong tubag pulos sa iyang petisyon ug sa iyang
tinguha. Ang Ginoo miingon kaniya nga siya kinahanglan
magpuyo uban sa iyang “tunok sa unud.”
Ngano ang Ginoo wala mitubag sa tinguha ni Pablo sa
pagbaton og kahupayan gikan sa iyang kasakit? Ang Dios
adunay laing katuyoan; ang tunok mao ang pagtudlo ni
Pablo sa pasinati sa grasya.
Ug Siya misulti ngari kanako, “Ang Akong
grasya paigo para kanimo, kay ang gahum
nahingpit diha sa kahuyang.” (2 Mga TagaCorinto 12:9a)
Ang grasya sa Dios nagapalahutay kanato bisan kon kita
anaa sa kinadak-ang kalisdanan o diha sa kinatas-an sa
kauswagan. Ang grasya sa Dios nagahatag kanato sa
suludnong kalipay, kalig-on, ug kalinaw walay sapayan og
unsa ang atong mga sirkumstansiya. Tungud niini, bisan
pa si Pablo mipadayon sa pag-antos gikan sa tunok, siya
makasulti nga ang grasya sa Dios paigo.
Ang grasya sa Dios nagaabut kanato bisan pa sa atong
kinahuyangan nga mga higayon. Samtang si Pablo gidukduk pinaagi sa “tunok sa unud” ug huyang kaayo, siya
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miampo, “Ginoo, kuhaa kini.” Ang Ginoo mitubag sa negatibo, apan Siya mihatag ni Pablo sa kalig-on sa pagpalungtad kaniya sa kalisud. Unsa ang Ginoo wala nagatangtang,
Siya nagatinguha para kanato sa pag-agwanta sulud sa
dugukan sa atong espirituhanong kinabuhi.
Sa dakong kasadya, tungud niini, ako hinoon
mopanghambog mahitungud sa akong mga
kahuyang, aron nga ang gahum ni Kristo
magpuyo sulud kanako. Tungud niini ako kuntento kaayo sa mga kahuyang, sa mga insulto,
sa mga kasubo, sa mga panglutos, sa mga
kalisud, alang ni Kristo; kay sa dihang ako
mahuyang, nan ako malig-on. (2 Mga TagaCorinto 12:9b-10)
Usahay kini mao rag ang Dios wala nagatubag sa atong mga pag-ampo apan sa tinuud, Siya nagatubag. Diha
sa pagtubag sa atong mga pag-ampo, ang Dios sagad
nagaimposar sa Iyang dimasayup nga paghukum diha sa
atong nasalaag nga mga petisyon ug mga tinguha.
Ang resulta mao nga Siya nagahatag kanato og usa ka
negatibong tubag ngadto sa petisyon ug sa tinguha, apan
diha sa Iyang grasya Siya nagasangkap og unsay labingmaayo para kanato.

ANG MAAMPOONG MANGGUGUBAT
Usa ka hitabo diha sa kinabuhi sa usa sa bantugan
nga mga maampoong manggugubat sa tibuuk panahon
nagasangkap og usa ka tukma nga pagtak-up niining pagtoon sa pag-ampo. Niadtong ikanapulog-siyam nga siglo
si Hudson Taylor, kinsa mitukod sa China Inland Mission,
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naglawig paingon sa China. Sa usa ka lugar nga gihugpaan sa mga pirata ang iyang upat-ka-palo nga barko
napahunong, dimakahimo sa paglihok, nagpaanod sa mga
sulog sa kalawuran.
Didto sa kapunawpunawan usa ka barko sa pirata ang
nakit-an nga sa tulin nagpaduul. Tungud kay kini adunay
usa ka laray sa mga bugsay, ang pagkawala sa hangin wala
makatandog sa pag-uswag sa barko sa pirata.
Niining higayona ang kapitan sa barko ni Dr. Taylor, usa
ka mapasipad-on nga tawo kinsa sa makadaghan mibiaybiay ni Dr. Taylor mahitungud sa iyang pagtoo, mipatawag
kaniya ngadto sa tulay-sa-barko. Sa dihang si Dr. Taylor
nakakita sa barko sa pirata, siya nakasabut dayon nga sila
anaa sa usa ka grabeng kakulian. Ang iyang barko wala
gayuy paagi sa pagpanalipod sa iyang-kaugalingon ug
anaa sa kalooy sa salbahis nga mga tulisan-sa-dagat.
Ang kapitan desperado. “Okey, magwawali nga tawo,”
siya miyam-id, “tan-awon ta nga ikaw mag-ampo kanamo
sa paglingkawas niini.” Si Hudson Taylor mitubag, “Ako
mohimo nga malipayon! Ipasaka lamang ang matag bokado
sa layag nga ikaw anaa sulud sa barko karon dayon!”
Ang kapitan maduhaduhaon. Diha sa iyang kaugalingong masipad-anon nga inadlawng-sinultihan siya misinggit, “Sa taliwala niining kalinaw ikaw gusto nga ipasaka
nako ang layag? Ang mga tripulante maghunahuna nga
ako nabuang! Ako dili magbuhat niini!”
“Nan okey, ako dili mag-ampo. Tan-awa, sa akong pagtoo ang Dios nagatubag sa pag-ampo ug ako mag-ampo
alang sa hangin. Apan ako dili mag-ampo alang sa hangin
hangtod nga ikaw magpasaka sa matag pulgada sa layag
sulud niining barkoha.”
Niining higayona, ang mga pirata duul na diha kanila. Busa diha sa pagluwat, ang kapitan mipadala sa tanan paitaas
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ug ang mga layag nabukhad. Sa dihang ang tanang layag
napaitaas, si Hudson Taylor miluhod ug miampo nangayo
sa Dios sa pagpadala sa usa ka hangin. Sa higayon nga
ang “amen” migawas sa iyang baba adunay usa ka buga,
unya usa ka hoyohoy, ug ang barko misugod sa paglihok.
Ang mga pirata nabiyaan ug si Hudson Taylor misugod sa
usa ka talagsaon ug malukpanon nga ministeryo sa China.
Kini nga maampoong manggugubat nasayod kaayo unsaon
sa paggamit sa iyang hinagiban.
Ang Dios dili sa kasagaran nagatubag sa pag-ampo
ingon sa usa ka milagrosong paagi. Sa daghang higayon
ang Iyang mga tubag mahitabo atol sa normal nga dagan
sa kinabuhi ug mahimo ganing moabut nga wahimatikdi sa
magtotoo. Usahay ang Dios nagatubag sa pag-ampo diha
sa wadamha nga mga paagi. Apan ang usa ka magtotoo
nga napuno sa Balaang Espiritu kinahanglan dili gayud
magduhaduha nga sa matag-higayon ug sa bisan-asa siya
nagayuko sa iyang ulo diha sa pag-ampo, siya nadungog
ug ang gahum sa Dios mapahimuslan niya.
“Tawag Kanako, ug Ako motubag kanimo, ug
Ako mosaysay kanimo sa bantugan ug gamhanan nga mga butang, nga ikaw wala mahibalo.” (Jeremiah 33:3)

Pakapin-sa-basahon

_____________________

SA KATEGORIYA NGA DOKTRINA
SA PAG-AMPO

I. Ang paagi sa pag-ampo
A. Gipamulong ngadto sa Amahan (Mateo 6:9;
Mga Taga-Efeso 3:14; 5:20)
B. Pinaagi sa ngalan sa Anak (Juan 14:13-14;
16:23-24)
C. Pinaagi sa gahum sa Espiritu (Mga Taga-Efeso
6:18)
II. Tulo ka kategoriya sa pag-ampo nga gipunting
ngadto sa Dios nga Amahan
A. Gikan sa tinubdan sa Anak (Mga Hebreohanon
7:25)
B. Gikan sa tinubdan sa Balaang Espiritu (Mga
Taga-Roma 8:26-27)
C. Gikan sa tinubdan sa magtotoong-pari (Mga
Hebreohanon 4:16)
III. Ang adyenda para sa pribado nga pag-ampo
A. Pagsugid (1 Juan 1:9)
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B. Pagpasalamat (Mga Taga-Efeso 5:20; 1 Mga
Taga-Tesalonica 5:18)
C. Pangaliya-alang-sa-uban (Mga Taga-Efeso
6:18)
D. Petisyon (Mga Hebreohanon 4:16)
IV. Pag-ampo maoy usa ka aplikasyon sa pagtoopahulay nga pagbansaybansay (Mateo 18:19;
21:22; Markos 11:24).
V. Walo ka prinsipyo sa pag-ampo
A. Pag-ampo mao ang labing epektibo kon ang
magtotoo nagakat-on sa doktrina sa Bibliya
ug nagaabante ngadto sa espirituhanong pagkahamtong (Juan 15:7).
B. Pag-ampo maoy usa ka aplikasyon sa pagtoopahulay nga pagbansaybansay (Juan 15:7).
C. Pag-ampo nagabungat og pagkahibalo sa pagbuut sa Dios, busa ang panginahanglan sa
kinatas-ang kahibalo sa doktrina sa Bibliya (1
Juan 5:14).
D. Pag-ampo kinahanglan matanyag sulud sa
kahimtang sa pagpuno sa Espiritu (Mga TagaEfeso 6:18).
E. Sa dihang ang magtotoo karnal, ang pag-ampo
diepektibo (Mga Salmo 66:18).
F. Pag-ampo kinahanglan magsunud sa prinsipyo
sa grasya (Mga Hebreohanon 4:16).
G. Pag-ampo maoy kabahin sa divine nga dekrito
(Jeremiah 33:3).
H. Pag-ampo maykalambigitan sa personal nga
gugma ngadto sa Dios (Mga Salmo 116:1-2).

Pakapin-sa-basahon: Sa Kategoriya nga Doktrina sa Pag-Ampo
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VI. Siyam ka hinungdan og ngano ang pag-ampo dili
matubag (Timaan: tanan maykalabutan sa karnalidad)
A. Wala napuno sa Espiritu (Mga Taga-Efeso 6:18)
B. Walay pagtoo-pahulay nga kalihukan (Mateo
21:22)
C. Panghunahuna nga karnalidad (Mga Salmo
66:18)
D. Kaibog-nga-matang nga pagkahakogan (Santiago 4:2-4)
E. Kulang sa pagkamasinugtanon (1 Juan 3:22)
F. Kapakyas-pagtuman sa tino ug sa nahibaloan
nga pagbuut sa Dios (1 Juan 5:14)
G. Garbo isip usa ka sukaranong panghunahuna
nga sala (Job 35:12-13)
H. Kulang sa kalooy o pasinati sa grasya (Mga
Proberbio 21:13)
I. Kulang sa panimalay nga kalinaw (1 Pedro 3:7)
VII. Prinsipyo sa grasya diha sa pag-ampo (Mga
Hebreohanon 4:16)
A. Pag-ampo maoy usa ka pribilihiyo ug ekstensiyon
sa grasya; mao nga, kini imposible sa pagduul
sa Dios pinaagi sa pag-ampo pinasikad sa
tawhanong kamaayo o tawhanong merito.
B. Ang magtotoo nagaduul sa Dios pinaagi sa
pag-ampo pinasikad sa atong Pangulong Pari,
Jesu-Kristo, ug sa Iyang mga merito.
C. Ang Amahan natagbaw pinaagi sa buhat ni
Kristo, tungud niini kita kinahanglan magduul
gikan sa usa ka posisyon sa fellowship.
D. Ang Dios wala nagatubag sa mga pag-ampo
tungud kay ang usa ka tawo masibuton-kaayo,
moral, matinuuron, relihiyoso, o hilumon.
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E. Ang Dios nagatubag sa pag-ampo tungud sa
kinsa ug unsa Siya.
VIII. Ang mga kategoriya sa petisyon diha sa pag-ampo
A. Positibo—Negatibo: Petisyon gitubag; tinguha
wala gitubag (1 Samuel 8:5-9, 19-20)
B. Negatibo—Positibo: Petisyon wala gitubag;
tinguha gitubag (Genesis 17:18-21; 18:23-33; 2
Mga Taga-Corinto 12:7-10)
C. Positibo—Positibo: Petisyon gitubag; tinguha
gitubag (Mga Maghuhukum 16:28; 1 Mga Hari
18:36-39; Lukas 23:42-43; Juan 11:41-45)
D. Negatibo—Negatibo: Walay usa sa petisyon ni
tinguha ang gitubag (2 Mga Taga-Corinto 12:78)
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Hetenismo
Divine nga Paggiya
Pag-ampo
Pagsaksi
Ang Mawaldason nga Anak

SA DOKTRINA NGA MGA PAGTOON SA BIBLIYA
Doktrina sa Bibliya, ang katibuk-an sa pagtulon-an nga gikuha gikan
sa usa ka literal nga interpretasyon sa mga Kasulatan, mao ang sukaranan
para sa espirituhanong kamatuuran. Ang pagtoon sa Bibliya nagasangkap
og espirituhanong pangpabaskog para sa Kristohanon (Mateo 4:4).
Ang kamahinungdanon sa doktrina sa Bibliya dili mahimong ibaliwala
(Mga Salmo 138:2). Ang Dios nagamando sa Kristohanon aron sa
kahiladman nahiusab (Mga Taga-Roma 12:2). Kini nga pagkausab
nagakinahanglan og usa ka adlaw-adlaw nga pagbag-o sa hunahuna
pinaagi sa pagkat-on ug paggamit sa Pulong sa Dios (2 Mga Taga-Corinto
4:16; Mga Taga-Efeso 4:23).
Sa daghang katuigan ang sa doktrina nga Bibliya nga mga klase
nga gitudlo pinaagi ni R. B. Thieme, Jr., misangkap og adlaw-adlaw nga
espirituhanong pagkaon para sa iyang kongregasyon. Mga publikasyon,
DVDs, ug MP3 CDs (English) maoy anaa sa walay bayad o obligasyon.
Usa ka Sa Doktrina nga mga Pagtoon sa Bibliya nga Katalogo maoy
ihatag diha sa paghangyo.
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