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P a s i u n a

Nga bangud sini gintugot Niya sa aton ang Iya 
hamili kag tama kadako nga mga saad, agud 
nga paagi sini sa ila mangin umalambit kamo 
sang kinaugali nga diosnon. (2 Pedro 1:4a) 



 Ini nga libro gin-andam pangmantala halin sa mga panudlo kag sa mga 
nubong batbat nga wala namantala ni R. B. Thieme, Jr.
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ANG KADA TION 
SANG KAPAHUWAYAN

Pahuway sa Ginoo, kag hulat sing 
mapailubon sa Iya. (Mga Salmo 37:7a)

Kag ang paghidait sang Dios, nga 
nagalabaw sa tanan nga paghangup, 
magatipig [mga tropa sa duug] sang inyo 
mga tagiposoon kag inyo mga painoino sa 
kay Kristo Jesus. (Mga Taga-Filipos 4:7)

MAY ARA DIOSNON NGA KASANGKAPAN sang 
hingpit nga paghidait sa sulud ukon sa kalag para 
sa kada tumuluo sa kay Ginoong Jesu-Kristo. 
Ini nga paghidait may kalabutan sa kaangtanan 
sang tumuluo kay Kristo. Kon nagsalig ka kay 
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Kristo tungud sang kaluwasan, nasakup ka sa 
harianon nga pamilya sang Dios (1 Pedro 2:9). 
Nahiusa ka kay Kristo (2 Mga Taga-Corinto 5:17, 
21). Nagaangkon ka karon sang madamong 
diosnon nga mga katigayunan nga ginpasalig 
sang bug-os sa walay katapusan (Mga Taga- 
Efeso 1:3). Subong isa ka tumuluo naga-ambit 
ka sang tanang butang nga kay Kristo kag sang 
tanang butang nga may ara si Kristo (Mga Taga-
Roma 8:17).
 Apang bisan pa sina pipila lamang ka 
mga kristohanon ang nagahimulus sang mga 
pagpakamaayo nga ginhatag sang Dios sa ila. 
Madamo ang sobra kasaku sa pagpangita sang 
kalipay, sobra kasaku katiriktirik sa pagpangita 
sa katagbawan kag katumanan, nga wala nila 
nakita ang isa sa pinakadako nga tilindugan kag 
sulundan sa Pulong sang Dios. May ara duug 
sang paghidait sa sulud, kalipay, kag kusog, 
duug sang kalig-on, gahum, kag ang tama ka 
makusog nga pagkapyot kag pag-angkon sang 
kada kristohanon. Bisan pa sa kalisud sang 
mga kahimtangan, bisan pa sa mga kabug-
aton, mga pagtilaw, ukon mga suliran, ang mga 
tumuluo mahimong may “paghidait sang Dios, 
sa diin labaw pa sa tanan nga kaisipan kag mga 
pagtukib.”
 Sa Balaan nga kasulatan, ini nga duug sang 
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paghidait kon kaisa ginatawag nga “kapahuwa-
yan” (Mga Hebreo 4:1). Indi ini kinahanglan 
ikalibog sa ika-pito nga adlaw sang pahuway 
(Levitico 19:3, 30) ukon sang tuig-tigpahuway 
(Levitico 25:2, 4). Amo ini ang kada tion nga  
kapahuwayan—ang duug sang pagpakamaayo 
kag gahum sa tunga sang mga kalisdanan sang 
kinabuhi. Gintuyo sang Dios para sa tanan nga 
tumuluo nga mapinadayunon nga magsalig sa 
Iya. Bisan pa sina madamo nga mga tumuluo ang 
wala gid naggamit sa grasya nga kasangkapan 
sang Dios, bisan pa nga andam ini para sa 
tanan.

Pagpakamaayohon ang Dios kag 
Amay sang aton Ginoong Jesu-Kristo, 
nga nakapakamaayo sa aton kay 
Kristo sa tagsa ka pagpakamaayo nga 
espirituhanon sa langitnon nga mga 
duug…nga naiwagan ang mga mata 
sang inyo mga tagiposoon, agud nga 
mahibaloan ninyo kon ano ang paglaum 
diin gintawag Niya kamo, kon ano ang 
kamanggaran sang mahimayaon nga 
panublion sa mga balaan. (Mga Taga-
Efeso 1:3, 18)

 Kon, subong isa ka tumuluo ni Jesu-Kristo, 
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nagsalig ka sa Iya tungud sang dako nga 
butang—kaluwasan (Mga Taga-Efeso 2:8-9)—
sa karon makasalig ka bala sa Iya para sa mga 
gagmay nga mga butang—ang imo adlaw-adlaw 
nga mga kinahanglanon (Mga Taga-Roma 8:31-
32)? Ang pagpadala sang Iya kaugalingon nga 
Anak sa krus agud magpas-an sang imo mga 
sala amo ang dako kaayo nga kasangkapan nga 
nahimo sang Dios para sa imo (1 Pedro 2:24; 
1 Juan 2:2). Kon nahimo Niya ang pinakadako 
para sa imo didto sa krus, maga-untat bala 
Siya sa paghimo sang mga butang para sa imo 
karon? Kon nahimo Niya ang pinakadako para 
sa imo sang, subong sa ditumuluo, sang kaaway 
ka pa Niya (Mga Taga-Roma 5:10), magasunud 
nga sangkapan ukon tigan-an ka Niya sang imo 
mga kinahanglanon sa karon nga anak ka na 
Niya (Mga Taga-Galacia 3:26).

Siya nga wala magpaiway sang Iya 
kaugalingon nga Anak kondi nagtugyan 
sa Iya tungud sa aton tanan, paano bala 
nga indi Siya maghatag sing bunayag 
sa aton man sang tanan nga butang 
kaupod Niya? (MgaTaga-Roma 8:32)

 Madamo nga mga kristohanon nakabati 
sang sayup nga pahayag, “Dawata lang si 
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Kristo subong Manluluwas, kag ang tanan 
mo nga mga suliran masulbar.” Kon nabaton 
mo ini nga panghanduraw, ara ka sa kakibot! 
Wala ka nagkinabuhi tubtub naagyan mo ang 
malisud kaayo nga kahimtang, sa diin wala ka 
sang mahambal ukon mahimo, sa diin sobra 
ka nakibot sa pagdasdas sang dakong kagul-
anan ukon kalaglagan nga halos indi ka gani 
makapangamuyo. Sa madali ukon madugay, ang 
Dios magadala sang kada tawo sa katapusan 
sang iya kaugalingon nga mga pamaagi sang 
kapanguhaan. Bisan pa man si Jesus nagsiling:

“Ini [panudlo sa Bibliya] napamulong ko 
sa inyo, agud nga kamo may paghidait 
sa akon. Sa kalibutan may kangitngitan 
kamo; apang magpakalig-on kamo 
[magsalig], nadaog ko ang kalibutan.” 
(Juan 16:33)

 Sa Dios wala sing mga kahimtangan nga 
wala sing paglaum. May ara paglaum sa kada 
isa ukon sa tanan. Para sa ditumuluo: Magtoo 
kay Jesu-Kristo. Para sa tumuluo: Magtoon sa 
panudlo sang Bibliya—pamati sa panudlo sang 
Pulong sang Dios. Ang panudlo sa Bibliya amo 
ang palaagihan sa diin mapalig-on mo ang imo 
kinabuhi kag masulbar liwat ang kada suliran, 
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kasakit, kahangawa kag kapakyasan.
 Nakatalupangud ka bala nga indi ka mahimo 
nga espirituhanong hamtong nga tumuluo nga 
ang Dios nagtinguha nga mangin ikaw luwas kon 
matilawan ang imo pagtoo sa imo pagkinabuhi? 
Ang isa sa labing magrasyahon nga mga butang 
nga ginhimo sang Dios amo ang pagtugot sang 
mga kasamok kag kalisdanan. Sa sini nga 
pamaagi, makatoon ka sa pagsandig sa Iya 
imbis nga sa imo kaugalingon nga mga pamaagi 
kag paigo.

Salig sa Ginoo sa bug-os mo nga 
tagiposoon, kag dili magsandig sa imo 
kaugalingon nga paghangup. Sa tanan 
mo nga dalanon kilalaha Siya, kag 
magatuytuy Siya sa imo mga banas. 
(Mga Hulubaton 3:5-6)

Paagi sa pagtoo mahimo mo maangkon ini 
nga mga saad kag ang iban gusto sini kag 
nagasulud sining kada tion nga kapahuwayan. 
Amo ini ang kinabuhi sang may ‘pagtoo nga may 
kapahuwayan.’
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ANG PAGPILI IMO

 Kon ini nangin naandan nga simana, 
nagaatubang ka sang mga kaugot, kapakyasan, 
kapaslawan—mahimong bisan ang mga kasakit 
kag mga kalisdanan. Ayhan nasub-an ukon may 
kaugot ka kag nalambot mo na ang ‘makalilisang 
nga bahin’ sa pipila ka mga kahimtangan. Sa 
idalum sang subong sining mga kahimtangan, 
may ara ka duha nga mga mapilian: Magduha-
duha sa Pulong sang Dios kag bug-os nga 
magsinulub-on kag makalolooy, ukon magtoo 
sa Pulong sang Dios kag magsulud sa kinabuhi 
sang may pagtoo nga may kapahuwayan.
 Ang tawhanon nga mga kasulbaran labaw 
nga wala sing kasigurohan. Ang sa Sikolohiya 
ukon kaisipan nga pagbayaw kag padya 
nagasangkap sang umalagi lamang nga mga 
kasulbaran ukon mga sabat. Sa laing bahin, ang 
Dios nagsiling, Tumuluo, sandig sa Akon! Salig 
sa Akon! Ginhatag ko sa imo ang Akon Pulong—
ang mga saad kag mga panudlo sa Bibliya. Una, 
gusto ko hibaloon mo ini, kag dayon gusto ko 
toohan mo ini kag gamiton ukon pahimuslan ini 
sa imo mga suliran.

Kay sa adlaw sang kagamo tagoon Niya 
ako sa Iya layanglayang [mga saad]; sa 
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palasilongan sang Iya kayangkayang  
[panudlo sa Bibliya] tagoon Niya ako; 
itungtung Niya ako sa igang. (Mga 
Salmo 27:5)

 May ara ginatos nga mga bibliyanhon nga 
mga saad. Ang pipila para sa karon nga panahon 
[samtang diri pa kita sa kalibutan], ang iban para 
sa walay katapusan ukon [eternidad]. Ang mga 
saad para sa walay katapusan nagasalamin 
ukon nagapahayag sang pagkatinuud sang imo 
kaluwasan kag nagasulbar sing suliran sang 
kahadlok sa kamatayon. Ini sila nagaamuma 
ukon nagamatuto sang pagsalig, sa panan-aw 
sinang palaabuton nga higayon sa tion nga ang 
Dios magatuman sini. Ang Dios nagsaad sa imo 
sang lawas subong sang sa anak sang Dios 
(Mga Taga-Filipos 3:21). Ang Dios nagsaad nga 
wala na sang kasubo, wala na sang paghibi, wala 
na sang kasakit, wala na sang kamatayon—ang 
mga daan nga mga butang magataliwan na 
(Bugna 21:4). Magapuyo ka sa walay katapusan 
sa palasyo (Juan 14:2-3) kag magaatubang 
nawong sa nawong sa Ginoo (2 Mga Taga-
Corinto 5:8).
 Kaupod sang imo walay katapusan nga 
palaabuton nga ginpahimutang na, mahimo 
mo na karon magpunting sa mga saad nga 
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nakaandam para sa umalagi nga mga suliran 
diri sa kalibutan. Ini nga mga saad imo agud 
angkonon sa tion sang kalisdanan—karon, 
buwas, kag sa sunud nga adlaw.
 Mahimo nga magahunahuna ka, wala man 
gid ko iya mga suliran nga indi ko masarangan; 
ang tanan mahapsay ukon han-ay. Niyan, 
pasalamati ang Dios tungud sini. Nagahatag 
Siya sa imo mga panahon sang kauswagan 
sa diin makaandam para sa mga tion sang 
kalisdanan. Kag kon mabuhi ka sing malawig, 
sigurado nga maga-atubang ka sang pipila ka 
malisud nga kahimtangan. Bisan pa sa pag-
antos kag kabug-aton, mahimong maangkon 
ang pareho nga paghidait kag kalipay subong 
man ang kauswagan kag kabuganaan. Amo ini 
ang pagkamalig-on!
 Mahimong magamata ka sa aga kag 
magasiling, Amay, adlaw nimo ini. Sa gihapon 
nagaginhawa pa ako. Buhi pa ako. Ano bala ang 
gin-andam mo para sa akon karon nga adlaw? 
Salamat Amay, para sining tion sang kalisud. 
Nakahibalo ako nga kabubut-on mo ini para 
sa akon sa sini nga tion. Ang Dios nagatugot 
sang pag-antos agud matilawan ang pagtoo 
mo, agud madisiplina ka ukon magtudlo sa 
imo (subong wala makahimo sini) ang bili ukon 
pagkakinahanglanon sang paghibalo sang Iya 
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Pulong.

Magpasalamat sa tagsa ka butang; 
kay ini amo ang kabubut-on sang Dios 
sa kay Kristo Jesus ayon sa inyo. (1 
Mga Taga-Tesalonica 5:18, italiko 
gindugang)

Maayo sa akon nga ginpapiotan ako, 
agud nga makatoon ako sang imo mga 
palatukuran. (Mga Salmo 119:71)

Nakilala ko, O Ginoo, nga ang imo 
mga paghukum matarong, kag nga sa 
pagkamatutum ginpapiotan mo ako. 
(Mga Salmo 119:75, italiko gindugang)

 Sa imo subong nagatubo nga tumuluo, ang 
kalisud hangkat agud magdugang sang imo 
kahibalo sang panudlo sa Bibliya agud mahimo 
ka nga espirituhanong hamtong kag sarang 
magsalig sa Iya sa kanunay. Ang tanang pahibalo 
nga ginakinahanglan agud makalampuwas ukon 
malampuson sa pagtilaw ara sa kilala nga Balaan 
nga kasulatan. Pagaton-i ini! Dayon paagi sa 
pagtoo sa yano angkona ang mga kamatuuran 
nga imo naton-an. Magtoo sa mga saad sang 
Dios! Sa sini nga pamaagi magalig-on ka paagi 
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sa bug-os nga gahum sang Dios (Mga Hebreo 
4:11-14).

Nga bangud sini gintugot Niya sa 
aton ang Iya hamili kag tama kadako 
nga mga saad, agud nga paagi sini 
sa ila mangin umalambit kamo sang 
kinaugali nga diosnon [mapakita ukon 
mapadayag ang katarong ukon kaputli 
ni Kristo pinaagi sa espirituhanon nga 
pagkahamtong]. (2 Pedro 1:4a)

INDI INI PAGPALABYA! ukon 

 HIMUSLI INI!

Busa, sa nagapabilin pa ang saad 
sa pagsulud sa Iya kapahuwayan, 
magkahadlok kita basi kon may isa sa 
inyo nga bilangon nga wala makalambot 
sini. Kay nag-abot sa aton ang maayong 
balita subong nga sa ila [ang naghalin 
sa Ehipto nga kaliwatan]; apang ang 
Pulong nga nabatian wala nila mapusli, 
bangud nga wala mabuylogi sang 
pagtoo sang mga nakabati. Kay kita 
nga nagtoo [ang pamaagi sang pagtoo 
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nga may kapahuwayan] nagasulud sa 
sinang kapahuwayan. (Mga Hebreo 
4:1-3a) 

 Ang mga tumuluo kasami ginmandoan nga 
indi magkahadlok (Isaias 41:10). Apang ari ang 
isa nga walay labot: Ang tumuluo kinahanglan 
mahadlok nga mapakyas sa pagsulud sa kinabuhi 
sang may pagtoo nga may kapahuwayan. Ang 
tumuluo kinahanglan mahadlok magkinabuhi sing 
kabuhi sang kabalaka ukon kasubo, kahangawa, 
kalisdanan, pagkamasinahon, kaugalingon nga 
pagkamatarong, pagkawala sang kabangdanan, 
katalaka, pagkawala sang pasensya—ang 
kinabuhi nga nakulangan sang kapahuwayan 
sang Dios. Ang tumuluo kinahanglan mahadlok 
mawad-an sang kaayohan ukon kapuslanan 
sa kon ano man ang kasangkapan sang Dios 
sa Iya Pulong. Apang ang mga saad kag mga 
panudlo sang Pulong mapuslanon lamang kon 
ang tumuluo magasimbog sini kaupod sa iya 
pagtoo. Kag sa wala pa siya magatoo sang mga 
saad, kinahanglan niya ini mahibaloan. Sa wala 
pa siya makahibalo sa mga saad kinahanglan 
niya ini ton-an. Apang indi siya makatoon ukon 
makaangkon sang mga saad kon wala ang 
pagpuno sang Balaan Espiritu. Sa wala ka pa 
makaangkon sang mga saad kinahanglan mo 
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anay una gid sundon ang diosnong mga panudlo 
kag pagmatuto nga may kaangtanan sa pakig-
upod sa Dios.

Kon ituad [hinganlan] ta ang aton mga 
sala, [sa Dios nga Amay], matutum 
kag matarong Siya, kag magapatawad 
sang aton [nahibaloan] mga sala kag 
magatinlo sa aton sa tanan [wala 
nahibaloan kag nakalimtan na nga 
mga sala] nga pagkadimatarong. (1 
Juan 1:9)

 Sa tion nga mabaton mo ang kinabuhi nga 
walay katapusan pinaagi sa pagtoo kay Kristo, 
sa gilayon napun-an ka sang Balaan Espiritu kag 
‘ara sa pakig-upod’ sa Dios. Indi mo gid mawala 
ang imo kaluwasan; ang imo walay katapusan 
nga kaangtanan sa Dios indi gid magabaylo (Mga 
Taga-Galacia 3:26). Apang sa tion nga makasala 
ka subong isa ka tumuluo, mawala mo ang 
pagpuno sang Espiritu kag ang imo umalagi nga 
pakig-upod sa Dios. Ang Dios wala nagtinguha 
nga ikaw magapabilin sa kahimtangan sang 
sala, nagapadayon nga wala sa pakig-upod. 
Busa, naghimo Siya sang kasangkapan para sa 
pagbalik sing pagdumala sang Balaan Espiritu, 
sa diin magpabalik liwat sang imo pakig-upod 
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sa Dios. Madula mo ang pagpuno sang Balaan 
Espiritu sa kada tion nga makasala ka; mabawi 
mo ini paagi sa tago lamang kag kinaugalingon 
nga pagtu-ad ukon pag-angkon sang imo mga 
sala didto sa Dios nga Amay. Mapakyas ta 
sa madamo nga higayon, apang wala sing 
kapakyasan nga labing madako pa kaysa grasya 
sang Dios. Kon mapakyas ka, itu-ad ukon 
hinganlan mo ang imo mga sala, angkon sang 
saad, kag magkinabuhi sang kabuhi sang may 
pagtoo nga may kapahuwayan.

TUGOTI NGA ANG 

GINOO MAGHIMO SINI

Magtugyan sang inyo tanan nga 
paghimud-os [kabalaka] sa Iya, kay 
Siya nagakabalaka sa inyo. (1 Pedro 
5:7)

Kalipay ka man sa Ginoo, kag hatagan 
ka Niya sang mga handum sang imo 
tagipsoon. Itugyan sa Ginoo ang imo 
dalanon; salig man sa Iya, kag himoon 
Niya ini. (Mga Salmo 37:4-5)
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 Ang Hudiyo nga pulong para sa “kalipay” sa 
Mga Salmo 37:4-5 nagakahulugan “magaoku-
pado ukon magasako sa.” Kon ginahigugma 
mo kaayo ang isa ka tawo, nagahunahuna 
ka nahanungud sina nga tawo sa kanunay. 
Ginmandoan ka nga mangin okupado ukon 
sako sa Ginoo sa amo man nga bahin. 
Ang pagpakamaayo nagadugang halin sa 
pagpamalandong kay Ginoong Jesu-Kristo.
 Ang pulong nga “salig” sa sini nga dalanon 
sa pinulong “salig sa kanunay ukon padayon 
sa pagsalig.” Apang paano ka magapadayon 
sa pagsalig sa Iya sa idalum sang kabug-aton? 
Isiling mo sa Amay, ara ako sa makalolooy nga 
kahimtangan, matuud nga naipit ukon sa kapit-
os. Nahibaloan ko ang tilindugan kag sulundan 
sang 1 Pedro 5:7. Gani ari, Ginoo: ginatugyan ko 
ang akon mga suliran sa Imo. Nagasalig ako sa 
Imo. Ini Imo suliran, Amay, kuhaa ini. Ikaw ang 
magsulbar sini. Ang inaway Imo!
 Ang inaway Iya sang Ginoo (1 Samuel 
17:47). Ini nga tilindugan kag sulundan naghalin 
sa mga bibig ni David samtang nagatindog siya 
sa atubangan ni Goliath. Kon ikaw subong isa ka 
tumuluo ni Jesu-Kristo nga nagaatubang sang 
dili mabangbang nga inaway, kon nagasagubang 
ka sang kahadlok, itugyan ang imo kabalaka sa 
Dios. Indi na ini imo away. Ang Ginoo luyag nga 
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magtan-aw ka sa Iya nga nagapakig-away!
 Mahimong tilawan mo nga sulbaron ang imo 
suliran kag magsiling, “nakahunahuna ako sang 
isa ka butang, Ginoo; ibalik ina nga suliran!” Gani 
gamiton mo ang imo kaugalingon nga tawhanong 
kasulbaran, kag ang tanan magkarabungkag, 
kag magamo. Mahimo ka nga labaw pa ka 
makalolooy kag sa katapusan ginbut-an mo 
nga ihatag liwat ang suliran mo sa Dios. Amay, 
karon nahinumduman ko nga ang 1 Pedro 5:7 
lamang ang makabulig sa akon. Karon andam 
ako sa pag-angkon sini. Ginatugyan ko ang akon 
mga kabalaka sa Imo, ang tanan ko nga mga 
kasamok, ang tanan ko nga mga suliran kag 
mga kasubo. Ari, Amay, kuhaa ini tanan!
 Dayon magpatawhay ka, kag sa pipila ka 
mga minuto may ara ka na paghidait sa sulud 
[sa kalag]. Apang sa gulpi lamang, naghunahuna 
ka sang lain naman nga kasulbaran: Oh, Ginoo, 
ibalik ina! Gani nag-usik ka sang imo panahon 
sa pagduhol sang mga suliran pakadto kag 
pabalik, samtang nagapabilin ka nga napakyas 
kag masinulub-on. Ang Dios matutum nga 
nagatipig kag nabalaka sa imo sa tanan nga tion 
[halin karon tubtub sa katapusan], apang ang 
“pahuway” sa pagtoo nga may kapahuwayan 
indi mangin imo luwas kon indi mo isalig ang 
imo mga suliran sa Iya, itugyan mo sila sa Iya, 
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kag magpadayon nga may kasigurohan nga ang 
imo kinabuhi ara sa Iya makagagahum nga mga 
kamot.

MGA KINAIYA SANG 

PAGTOO NGA MAY KAPAHUWAYAN 

Kay siya nga nagsulud sa kapahuwayan 
sang Dios nagapahuway man sa iya 
mga buhat subong nga ang Dios sa iya. 
Busa maghimulat [matinguhaon] kita sa 
pagsulud sa sinang kapahuwayan, agud 
nga walay tawo nga mahulog sa among 
huwaran sang pagkadimasinulundon 
[pagkawalay pagtoo]. (Mga Hebreo 
4:10-11)

 Una sa tanan, ang pagtoo nga may 
kapahuwayan isa ka nagapadayon, naandan 
ukon napamatasan na nga pagtoo, sa diin kasami 
ginatawag “pagpadayon” ukon pasyensya 
(Mga Taga-Roma 12:12). Ang pasyensya wala 
nagapaintiyende nga magapungko ka lang 
dira kag wala sing himoon. Ang pasyensya 
subong nabatbat sa Balaan nga Kasulatan 
nagakahulugan mangin malig-on sa pagtoo sa 
Pulong sang Dios; sa pagbansaybansay sang 
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malig-on nga pagtoo nga nagapadayon bisan 
pa kon ang kagamo nagapabilin; paggakus ukon 
pagkapyot sa mga saad sang Dios bisan pa nga 
naigo ukon nalambot mo ang kinatapusan.
 Ikaduha, ang pagtoo nga may kapahuwayan 
amo ang wala gid sang mga buhat. Indi ini 
nagakahulugan nga magauntat ka sa imo trabaho 
kag magtinamad. Ini nagakahulugan nga tugoti 
ang Dios nga amo ang maghimo sang pakig-
away para sa imo. Nagauntat ka sa pagtinguha 
agud pagsulbar sang imo kaugalingon nga 
mga suliran nga malayo sa pamaagi ukon 
kapanguhaan sang Dios; may ara ka matawhay 
nga panghunahuna—kalinaw ukon paghidait sa 
hunahuna sa tunga sang tanan nga nagakalatabo 
sa palibot mo.
 Kon ang kada gagmay nga mga bahin 
nahanungud sa pagtuga ginsangkap, ang 
Manugtuga nagpahuway—indi tungud kay 
ginkapoy Siya, apang tungud kay ang Iya 
buluhaton natapos na (Genesis 2:2). Amo nga, 
subong isa ka handumanan sa Iya kasangkapan 
sa grasya, ang Dios nagpahayag sang “pahuway.” 
Gumikan sa “pagpasad sang kalibutan” (Mga 
Hebreo 4:3), ini nga pahuway nagapadayon sa 
walay katapusan. Ang Dios nangin madaugon na 
sa tanan nga mga suliran kag karon nagatanyag 
sang kasulbaran sa kada kalisud ukon kalibog. 
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Nagapasalig Siya sang pahuway sa sadtong 
mga nagaangkon sang Iya mga saad paagi sa 
pagtoo.
 Ang Isa nga amo ang nagsangkap sining 
mga saad walay pagbaylo ukon makanunayon 
kag matuud; busa, matutum Siya sa kanunay 
sa pagtipig sang Iya Pulong (Mga Panalabiton 
3:21-24). Tungud kay Siya makagagahum man 
sa tanan, Siya “may sarang man agud maghimo” 
sang kada butang nga Iya ginsaad (Mga Taga-
Roma 4:21). Ang pamaagi nagakalainlain—
mahimong pagapalingkawason ka Niya pagowa 
sa suliran ukon magaamuma sa imo halin sa 
pagsugod tubtub sa matapos ang suliran “nga 
mahimong masarangan mo ang pagbatas sini” 
(1Mga Tag-Corinto 10:13)
 Ang ikatatlo nga kinaiya sa binatid nga 
pamaagi sang pagtoo nga may kapahuwayan 
amo ang pangamuyo. Sa kada tion nga gamiton 
mo ang isa ka saad subong sang 1 Pedro 5:7—
“Magtugyan sang inyo tanan nga paghimud-os 
[kabalaka] sa Iya, kay Siya nagakabalaka sa 
Inyo”—ginabansaybansay mo ang pagtoo nga 
may kapahuwayan. Kag ina nga saad maangkon 
paagi sa pangamuyo.

Niyan magpalapit kita nga may 
pagsalig sa trono sang bugay, agud 
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nga makabaton kita sing kalooy kag 
makaagum sing bugay sa pagbulig sa 
aton sa tion sang kinahanglan. (Mga 
Hebreo 4:16)

SA ANO BALA NGA PAMAAGI KA NAGATOO 

NGA MAY KAPAHUWAYAN?

 May ara tatlo ka mga tikang ukon pamaagi 
sa pagtoo nga may kapahuwayan. Ini nga mga 
tikang nagahan-ay sang malampuson nga 
pagbansaybansay agud sundon kon nalikusan 
ka sang kalisud nga indi ka makahunahuna sang 
klaro. Ang kakibot ukon kabug-aton mahimo 
nga kabangdanan agud magpasaka sang imo 
balatyagon nga magpangbatok sa sulud sang 
imo kalag. Ini mahimong magguba sang imo 
pagpamalandong kag sa makadali magpanas 
sang panudlo sa Bibliya nga imo naton-an. 
Dayon ang imo kada lakang sa pagpalapit 
ginakinahanglan. Apang ining hanas nga 
pamaagi makabulig kon ang kahimtangan dili 
mabangbang. Kay man ini nga pamaagi lig-on 
kag han-ay nga magatuytuy sa imo sa bodega 
sang imo kalag sa diin ang listahan sang panudlo 
sa Bibliya gintipigan.
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 Unang tikang. Mag-angkon sang saad agud 
mapalig-on ang imo kalag. Maghinumdum sing 
saad halin sa Pulong sang Dios. Hunahunaa 
kon ano ang buut silingon sang saad. Kilalaha 
nga halin sa diosnon nga panan-aw ang imo 
kahimtangan indi walay paglaum. Ang Dios 
sa gihapon ang nagadumala ukon nagahan-
ay sang tanan kag, sa kanunay, ara ka sa Iya 
makagagahum, mahigugmaoan nga mga kamot. 
Ini nga katumanan nagapalinong sang imo 
mga kahadlok kag makapahimo sa imo agud 
makagamit sang panudlo sa Bibliya nga imo 
nahibaloan.
 Ikaduhang tikang. Gamita ang saad 
sa pagtolon-an nga pangatarungan. Ang 
pangatarungan amo ang kinaunahan nga 
kinahanglanong pangisip, pagpamatuud 
ukon katin-awan. Kada bibliyanhon nga saad 
ginpamatud-an sang panudlo ukon nahan-ay 
nga mga panudlo sa Bibliya. Sa paggamit sang 
sa pagtolon-an nga pangatarungan amo ang 
isa ka makatarunganong palakat sang paglihok 
padulong sa bibliyanhong sangputanan. 
Ang saad nga gingamit mo sa unang tikang 
sang pagbansaybansay sa pagtoo nga may 
kapahuwayan isa ka linaktod nga kapsula sang 
madamong may kaangtanan nga mga kamatuu-
ran. Dumduma yadtong mga nag-ararangot nga 
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mga panudlo sa Bibliya. Ang imo pagtoo nga may 
kapahuwayan mahimong labing malampuson 
kutub nga nagapanghawid ini sa labing dako nga 
bato, kutub nga nakasalapid ini sa madamol nga 
pisi ukon kalat, kutub nga nagaangkon ini sang 
bilog nga nagsinugponsugpong punoan sang 
mga panudlo sa Bibliya.
 Mahimong gamiton mo ang pangatarungan 
sa kasangkapan sang grasya, sa diin nagahatag 
bili sang pagkamatutum sang Dios sa 
pagsangkap sang imo mga pangkinahanglanon. 
Mahimong gamiton mo ang plano sang Dios sa 
pangatarungan, sa diin nagapakita sa imo sang 
imo puluy-an sa walay katapusan nga tinutuyo 
sang Dios kag nagaisip liwat sang mga manggad 
nga nahatag Niya sa imo agud sa pagtuman sang 
imo  espirituhanong dadangatan diri sa kalibutan. 
Ukon mahimo mo man gamiton ukon himuslan 
ang kinaiya sang Dios sa pangatarungan, sa 
diin nagapunting sa kinaiya sang Dios sa Iya gid 
nga kinaiyahan nga nagpasalig sang Iya mga 
saad. May ara madamo nga mga sa pagtolon-
an nga mga pangatarungan. Ang kada saad 
ginpatukod sa isa ukon sa madamo pa nga mga 
pangatarungan kag nagapatultul sila padulong 
sa malig-on nga mga sangputanan.
 Ikatatlong tikang. Lambuta ang sa pagtolon-
an nga mga sangputanan. Ang sa pagtolon-an 
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nga mga pangatarungan nagatultul padulong 
sa mga sangputanan sa pagtolon-an. Ang isa 
sa labing dako nga mga sangputanan makita sa 
Mga Taga-Roma 8:31.

Niyan ano bala ang aton isiling sa sini? 
Kon ang Dios apin sa aton, sin-o bala 
ang batok sa aton? (Mga Taga-Roma 
8:31)

Kon magahulag ka pinaagi sa pagbansaybansay 
sang pagtoo nga may kapahuwyan magaabut 
ka sa punto sa diin tinuud nga magatoo ka sini 
nga sangputanan, kay sa magaliwat lamang 
sa pagsinag-ulo ukon pag-sag-ulo lamang kag 
wala sang nahangpan. Mahimong sa kanunay 
mo batonon ini subong matuud, apang ang 
pagbansaybansay sang pagtoo nga may 
kapahuwayan magadala sinang sangputanan sa 
pagtolon-an nga buhi agud nga makaplagan mo 
ang kalig-on, pahuway, kag ang kalipay sa sining 
kamatuuran.
 Pagkatapos gamiton ang tatlo ka mga tikang 
sang pagtoo nga may kapahuwayan, ang imo 
hunahuna magalig-on; mahibaloan mo ang duug 
nga imo ginatindugan. Niyan makabalikid ka na 
ukon makahatag ka na liwat sang pagtalupangud 
sa mga suliran mo karon. Karon makita mo na 
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kon paano bala ang imo mga gagmay nga mga 
suliran nangin angay ukon tukma sa madako 
nga hulagway sang pagkamatutum sang Dios. 
Karon matuudtuud ka na nga makapahuway, 
magapatawhay, kag magasalig sa Iya para sa 
mga kasulbaran samtang nagapadayon ka sa 
imo kinabuhi. Ang pagtoo nga may kapahuwayan 
mahimong mahitabo sa terenta ka mga segundo 
ukon malawig pa, nagaagad lamang ini sa 
mga madamong kabangdanan. Mahimo nga 
kinahanglan ka magbalikbalik kag liwaton ang isa 
ka tikang ukon magsugod liwat halin sa umpisa 
tubtub nga ang kahadlok magabutho liwat. Sa 
kaulihian, ang pagtoo nga may kapahuwayan 
mahimong nagapadayon nga pamaagi sang 
pagkinabuhi, tungud kay ang pagtoo nga may 
kapahuwayan amo ang galamiton ukon pamaagi 
sa pagsulbar sang suliran nga maghimo sang 
panudlo sa Bibliya nga mangin buhing matuud 
nga panghitabo sang imo kaagi.

SALIG SA GINOO

 Ang isa sa labing malisud nga mga hangkat 
sa Kristohanon nga kinabuhi amo ang pagsalig 
sa Ginoo tungud sang pagpalingkawas nga 
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wala ginaupdan ukon wala ginagamitan sang 
tawhanon nga mga kasulbaran. Ini wala 
nagakahulugan nga sa masayon magapungko 
ka lamang kag indi magpakabana, ukon pabay-
an nga haw-ang ang imo hunahuna kag tilawan 
nga kalimtan ang panghitabo. Ang bug-os nga 
pagsalig nagakahulugan kinahanglan gamiton 
mo ang imo hunahuna agud magsalig sa 
Ginoo sa kanunay: “Pahimonong kag tan-awa 
ang kaluwasan [pagpalingkawas] sang Ginoo” 
(Exodo 4:13a). Ari ang sekreto: Nagahatag Siya 
gahum sa napunaw, sa maluya. Ang Bibliya 
wala gid nagasiling, Ang Diyos nagabulig 
sadtong nagabulig sa ila kaugalingon. Ang Diyos 
nagabulig sa indi makasarang ukon sadtong 
mahuyang.

Siya nagahatag sing gahum sa 
ginapunaw, kag sa wala sing gahum 
nagadugang Siya sing kusog. (Isaias 
40:29)

 Mahimong sa kanunay magtinguha ka 
agud sulbaron ang imo kaugalingon nga mga 
suliran kag sa paliwatliwat masugata mo ang 
pader. Mahimong makaagum ka sang mga 
pagkabunggo sang imo ulo agud makita ini! Ang 
ginakinahanglan mo himoon amo ang kilalahon 
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ang imo bug-os nga wala sing ikasarang ukon 
pagkamaluya kag mag-umpisa sa pagsalig sa 
Iya. “Ang Ginoo magapakig-away tungud sa 
inyo, kag kamo magpahimonong lamang” (Exodo 
14:14).
 Sa ano bala nga pamaagi ka magsalig sa 
Ginoo? Una, kinahanglan mo mahangpan nga 
ang “pagsalig” mahimo man intiyendihon subong 
“paglaum” ukon “pagtoo.” May ara pipila ka 
Hudiyo nga mga pulong para sa pagtoo.

 1. Aman, ginbadbad “nagtoo” sa Genesis 
15:6, amo ang gingamit una gid sa kaluwasan. 
Ini nagakahulugan “paggamit sa Dios subong 
tukud ukon sadsaran; ang magsandig sa Iya.”
 2. Batach, ginbadbad “salig” sa Mga Salmo 
37:3, 5 kag 91:2, sa sinugdan gingamit para sa 
isa ka magbubugno nga nagpalagpak sang iban. 
Naggumikan sini ang pulong nga nagkahulugan 
“pudyuta ang imo mga kasamok kag ihaboy ini 
sa Ginoo.” Amo ini ang punoang pulong para sa 
pagtoo nga may kapahuwayan.
 3. Chasah, sa Mga salmo 57:1, sa sinugdan 
nagakahulugan “magapalagyo subong isa ka 
koneho nga nagapangita sang dalangpan sa 
sip-ak ukon litik sang bato.” Sa liwat, ini isa ka 
pulong para sa pagtoo. Ang salmista ukon mag-
aawit sa Bibliya naggamit sang paanggid para sa 
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pagpanago sa sip-ak sang Bato (Kristo Jesus) 
sa diin wala sing makatandog sa imo.
 4. Yachal, makita sa Job 13:15 kag Mga 
Panalabiton 3:21, 24 nagadala sang pagpakilala 
sing pagsalig samtang ara sa labing dako nga 
kasakit. Bisan pa sobra ikaw ka makaloloy 
ukon sa paghigwaos sang pag-antos, may 
ara ka paglaum sa paglingkawas. Amo nga, 
nagakahulugan ini “magsalig sa idalum sang 
mga kabug-aton.”
 5. Qavah, ang pinakamakusganon nga 
pulong para sa pagtoo, ginbadbad “hulat” sa 
Isaias 40:31, sa sinugdan gingamit para sa 
paghimo sang kalat paagi sa pagsalapid sang 
mahuyang ukon gabok, madali mabugto nga 
lanot ginhimo sang mabaskog nga kalat nga indi 
mabugto.

 Mahimong ikaw isa ka gabok kag gagmay 
kaayo nga lanot, apang kon  magapadayon ka 
sa pagsalig sa Ginoo bisan pa sang tanan nga 
mga kalisud, bisan pa sang mga pagkawalay 
paglaum sang kahimtangan, imo pagabaylohan 
ang pagkamahuyang mo sang pagkamakusog 
sang Ginoo.
 

Apang ang mga nagahulat sa 
Ginoo magabag-o sang ila kusog, 
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magatimbook sila nga may mga pakpak 
subong sang mga agila, magadalagan 
sila kag indi paglap-yoon, magalakat 
sila kag indi pagpunawon. (Isaias 
40:31)

Ang nadangatan sang pagpadayon sang binatid 
nga pamaagi sang pagtoo nga may kapahuwayan 
bisan pa sang mga dili mabangbang nga mga 
kalainan amo ang pagbaylo sang tawhanon 
nga kusog para sa diosnon nga kusog. Sa 
laing pamulong, kon magasiling ka, Ginoo 
indi ko ini mahimo, ang Ginoo sa kanunay 
magasabat, Apang ako makasarang! Hatagan 
Ko ikaw sang kusog agud magsagubang sang 
imo suliran. Magasangkap Ako sang kada 
kapanguhaan nga ginakinahanglan para sa 
imo agud masugata ining makalilisang nga 
panghitabo sang imo kinabuhi. Ibaylo mo ang 
imo dili igo nga tawhanong kusog sa bug-os 
nga pagkamakagagahum sang Dios. Kag ang 
sangputanan? Magalupad ka! “Magapatimbook 
ka nga may mga pakpak subong sang agila.” 
Indi ka magkinabuhi sa ‘idalum sang kamingaw 
ukon kasubo.’ Magalupad ka paibabaw sa imo 
mga suliran.
 Dugang pa, “magadalagan ka kag indi 
kapuyon.” Hibaloa nga ang pagbaylo sang 
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kusog indi ginplano ukon gin-andam sa 
mga maglulumba sa dalagan. Ano bala ang 
manugdalagan? Siya amo ang nagatoo sa mga 
saad sang Dios sa manubo nga panahon, ilabi na 
kon ara siya sa kasamok. Apang kon ang suliran 
mawala, niyan amo man ang iya pagtoo. Sa 
lain nga bahin, ang diosnon nga kusog ginplano 
para sa malawig kag malayo nga manugdalagan 
nga amo ang nagapanag-iya sang gahum sang 
Dios sa piho nga linaktan. Ang gahum sang 
Dios wala nagabaylobaylo ukon nagasaka-
panaog. Kanunay ini kag nagapadayon kag 
wala nagaagad sa hunas kag sa taub sang 
tawhanong kusog. Ang diosnon nga gahum sa 
imo kinabuhi nagaagad sa pagsalig sa Pulong 
sang Dios sa panahon sang malisud nga mga 
tion kag sa kauswagan. Nagakinabuhi ka bala 
pinaagi sa padasodaso ukon atras abante? Ukon 
nagalambo kag nagatubo ka bala sa kanunay 
padulong sa pagkahamtong gamit ang labaw sa 
kinaiyahan nga kasangkapan sang Dios?
 Ang gahum sang Dios ang Balaan Espiritu 
nagasimbog ukon nagahiusa sang Pulong sang 
Dios sa pagpatuman ukon pagpalihok sang 
Kristohanon nga pagkinabuhi (Mga Taga-Roma 
8:16; Mga Hebreo 4:12). Subong manunudlo sa 
Pulong sang Dios, ang Balaan Espiritu sakup sa 
kabilogan sang Dios nga amo ang nagpadayag 
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sang panudlo sa Bibliya. Ang pagpuno sang 
Balaan Espiritu kag ang pagdugangdugang sang 
panudlo sa Bibliya sa kalag nagahimo sa gahum 
sang Dios nga andam gamiton sa kinabuhi sang 
tumuluo. Ang binatid nga pamaagi sa pagtoo 
nga may kapahuwayan amo ang palaagihan 
sa paggamit sina nga gahum. Kag kon ang 
tumuluo magaangkon sining walay katapusan 
nga gahum para sa kada kinahanglanon sa iya 
kinabuhi, mahimo siya nga isa ka Kristohanon 
nga nagapatawhay.
 Dayon “magalakat siya kag indi malapyo.” 
Kada tumuluo lapyo kon kaisa. Kita tanan 
nagakawad-an kadasig. Kita tanan ‘maitsa ukon 
malaglag’ kon kaisa kag magabiya. Ang paglakat 
nagahulagway sang tumuluo sa pakig-upod sa 
Ginoo (Mga Taga-Galacia 5:16; Mga Taga-Efeso 
5:18). Ang tumuluo nga “wala ginakapoy” indi 
hingpit. Sa tinuud, nakatipon ukon nakalista siya 
sing labing dako nga kantidad sang panahon sa 
pakig-upod sa Dios. Ini nga tumuluo nakahibalo 
kag nagaangkon sang mga saad subong sang 
Mga Salmo 55:22.

Itungtung sa Ginoo ang imo lulan, 
kag Siya magaalay-ay sa imo, indi 
Siya magtugot nga malingkang ang 
matarong. (Mga Salmo 55:22)
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MAY PADYA ANG PAGHULAT

    Ang Isaias 40 nagatudlo nga may padya ang 
paghulat sa Ginoo—sa pagpadayon pagsalig 
sa Iya. Siya lamang ang isa nga masaligan sa 
kanunay nga may kasigurohan nga ang tanan 
mo nga mga suliran masulbar. Ang Isa nga amo 
ang naghan-ay sing mga kasulbaran sa tanang 
kinahanglanon sang kinabuhi may ara gahum 
sa pagsulbar sa ila: “Kay sa Dios walay bisan 
ano nga indi mahimo.” (Lucas 1:37). Ang tawo 
nahaylo sa iya syensyanhong kauswagan, sa 
iya bag-o nga mga teknolohiya, sa iya pangusisa 
sa gowa nga kawanangan. Apang ano bala ang 
kalampusan sang tawo kon itumbas ukon itanding 
sa pamuhat ni Ginoong Jesu-Kristo? Gintuga ni 
Kristo ang mga indi maisip nga mga kabitoonan 
kag kalangitan (Mga Salmo 8:3; Mga Taga-
Colosas 1:16-17). Wala ka bala naghunahuna 
nga madumalahan Niya ang imo mga suliran? 
 Tungud sa kon sin-o Siya kag kon ano ang 
Iya mahimo, kinahanglan may ara ka paghidait, 
gahum, kag kalig-on, bisan sa labing makada-
ot nga mga kahimtangan. Ang imo pagtoo 
kinahanglan ara gid, piho, sa kada tion nga 
nagasalig sa gahum sang Dios agud magdumala 
sang imo mga ‘kalaglagan ukon dalagkong 
kasubo.’ Ang hamtong nga kristohanon nagatoo 
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sa mga saad sang Dios walay sapayan kon ano 
ang magkalatabo, bisan pa tubtub nga si Job 
nagtoo sang siya nagsiling,  “Bisan pa man patyon 
Niya ako, magalaum ako sa Iya; [magasalig]” 
(Job 13:15a). Amo ina ang paghulat sa Ginoo! 
Amo ina ang kada tion sang kapahuwayan. Amo 
ina ang linaktod nga kahim-osan sang binatid nga 
pamaagi sang pagtoo nga may kapahuwayan.
 Masayon ang magtoo sa mga saad sang 
Ginoo kon ang mga butang nagauyon sa imo. 
Apang kon ang imo kahimtang awaaw kag nawad-
an paglaum, indi bala ina pareho nga Ginoo ang 
kaupod mo sa kadulum? Indi ka bala makatulok 
sa anino kag makita Siya sa Iya Pulong, sa 
panudlo sang Bibliya nga natipon sa imo kalag? 
Kon ang Dios—si Ginoong Jesu-Kristo—nagtuga 
sang malapad kaayo nga kalibutan kag wala gid 
nagtalang sa bisan isa ka lugas; kon nahibalo 
Siya kon san-o mahulog ang goriyon, wala ka 
bala naghunahuna nga mahimong masulbar 
Niya ang imo mga suliran?
 May ara Siya saad ukon panudlo sa Bibliya 
sa kada kalisdanan, subong man sa kada 
kalampusan! Si Jesu-Kristo “amo man kahapon 
kag karon kag sa gihapon” (Mga Hebreo 13:8). 
Indi gid Siya magabaylo. Magapadayon Siya sa
paghulat sa imo agud magsalig sa Iya kag agud 
nga mapakamaayo ka Niya.
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Gani ang Ginoo magahulat agud 
nga magmaayo Siya sa inyo; gani 
pakataason Siya agud nga malooy 
Siya sa inyo. Kay ang Ginoo Dios sang 
katarungan; bulahan tanan sila nga 
nagahulat sa Iya. (Isaias 30:18).

 Ang magahulat sa Ginoo amo ang labing 
dako nga pangiyawat ukon pag-ekonomiya 
sang panahon. Padayon nga magtoo sa Pulong 
sang Dios—walay sapayan ano man ang 
magkalatabo, walay sapayan ano man ang mga 
kalisud, bisan kon ano man ka masinulub-on ang 
imo kahimtangan.
 Kag sa walay pagtoo indi mahimo ang 
pagpahamuut sa Iya. Kay ang nagapalapit sa 
Dios kinahanglan magtoo nga amo Siya kag nga 
Siya isa ka manugbalos ukon manughatag sang 
padya sa mga nagapangita sa Iya. (Mga Hebreo 
11:6)
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MGA SAAD PARA 

SA MGA TUMULUO  
 

Dili mapunaw ang inyo tagiposoon; dili 
magkahadlok, ukon magkurog, ukon 
malisang sa ila; kay ang Ginoo nga 
inyo Dios amo Siya ang nagaupod sa 
inyo, sa pagpakig-away tungud sa inyo 
batok sa inyo mga kaaway, sa pagluwas 
sa inyo. (Deuteronomio 20:3b-4)

Magpakabakod kag magpakaisog, 
dili magkahadlok ukon malisang 
sa ila; kay ang Ginoo nga imo Dios 
amo ang nagaupod sa imo; indi Siya 
magpabaya sa imo ukon magbiya sa 
imo. (Deuteronomio 31: 6) 

Ang Ginoo ginabutang ko sa gihapon 
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sa akon atubangan; bangud nga Siya 
yara sa akon too, indi ako mationg. 
(Mga Salmo 16: 8)

Hulata ang Ginoo; magpakabakod, kag 
magpakaisog ang imo tagiposoon; hoo, 
hulat ka sa Ginoo! (Mga Salmo 27:14)

Ang Ginoo nagapalig-on sang mga 
paglakat sang tawo, kag nagakalipay 
Siya, sa iya dalanon; bisan mapukan 
siya, indi siya mapukan sing bug-os, 
kay ang Ginoo nagabayaw sa iya sa 
kamut. (Mga Salmo 37: 23-24)

Sa tion nga mahadlok ako, magasalig 
ako sa Imo. (Mga Salmo 56:3)

Agud nga mabantayan Niya ang mga 
banas sang katarungan kag matipigan 
ang dalan sang Iya mga balaan. (Mga 
Hulubaton 2:8)

Ikaw magatipig sa iya sa himpit nga 
paghidait, nga ang iya hunahuna 
natuboy sa Imo, bangud nga nagasalig 
siya sa Imo. (Isaias 26:3)
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Dili ka mahadlok, kay Ako nagaupod 
sa imo, dili ka magkahangawa, kay 
Ako ang imo Dios; palig-onon Ko 
ikaw, buligan Ko ikaw, alay-ayon Ko 
ikaw sang too nga kamut sang akon 
pagkamatarong. (Isaias 41:10)

Ini gikan sa malig-on nga paghigugma 
sang Ginoo nga wala kita pagpapasa, 
bangud nga ang Iya mga kalooy wala 
nagauntat; bag-o sila agaaga; dako 
ang Imo pagkatutum. (Mga Panalabiton 
3:22-23)

Kag ang bisan ano nga inyo pangayoon 
sa pangamuyo, mabaton ninyo, kon 
may pagtoo kamo. (Mateo 21:22)

Walay pagsulay nga nakaabut sa 
inyo nga indi masarangan sang 
tawo. Ang Dios matutum, kag indi 
magtugot nga sulayon kamo labaw 
sa inyo masarangan, kondi kaupod 
sang pagsulay magahatag man sing 
lulutsan, agud nga makasarang kamo 
sa pagbatas. (1 Mga Taga-Corinto 
10:13)
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Karon sa Iya nga sarang makahimo 
suno sa gahum nga nagapanghikot 
sa aton sing lakas kabugana labaw 
sa tanan nga aton ginapangayo ukon 
ginahunahuna. (Mga Taga-Efeso 3:20)

Makahimo ako sang tanan nga butang 
sa Iya nga nagapabakod sa akon. (Mga 
Taga-Filipos 4:13)

Kag ang akon Dios magahimuno sang 
tagsa ka kinahanglan ninyo suno sa 
Iya kamanggaran sa himaya kay Kristo 
Jesus. (Mga Taga-Filipos 4:19)

Kay ang Dios wala maghatag sa aton 
sang espiritu sang katalaw kondi sang 
gahum kag gugma kag kabut-anan. (2 
Timoteo 1:7)
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SA PAGTOLON-AN NGA MGA 

PAGTOON SA BIBLIYA

 Ang panudlo sa Bibliya, ang kabilogan sang pagtoon 
nga ginkuha pinasubay sa pulong nga pagsaysay sang 
Balaan nga Kasulatan, nga amo ang sulundan kag talaksan 
para sa espirituhanon nga kamatuuran. Ang pagtoon sa 
Bibliya nagasangkap sang espirituhanon nga kalan-on para 
sa kristohanon (Mateo 4:4).
 Ang pagkamahinungdanon sang panudlo sa Bibliya indi 
gid mahimong pasobrahan pagpatinaw (Mga Salmo 138:2). 
Ang Dios nagmando sa kristohanon nga kinahanglan may 
pagbalhin sa sulud (Mga Taga-Roma 12:2). Ini nga pagbalhin 
nagakinahanglan sang adlaw-adlaw nga pagbag-o sang 
painoino pinaagi sa pagtoon kag paggamit sang Pulong 
sang Dios. (2 Mga Taga-Corinto 4:16; Mga Taga-Efeso 
4:23).
 Sa madamo nga mga tinuig ang sa pagtolon-an nga 
mga klase sa Bibliya nga gintudlo ni R. B Thieme, Jr. 
nagsangkap sang adlaw-adlaw nga espirituhanon nga 
kalan-on para sa iya katilingban. Ang mantalaan [mga 
libro], DVDs, kag MP3 CDs andam sa wala sang bayad 
ukon katungdanan. Ang basahon-talaan sang Sa Pagtolo-
an sa mga Pagtoon sa Bibliya igasangkap sa tion nga 

pangayoon.

R. B. THIEME, JR., BIBLE MINISTRIES
P. O. BOX 460829

HOUSTON, TEXAS 770556-8829
www rbthieme org.



ANG TAGSULAT

ROBERT B. THIEME, JR. (1918-2009), nagpabilin nga 
makahuluganong tingog sang Pagkakristohanon sa bilog nga 
kalibutan. Ang iya mapisanon kag mahagoon, kabatbatan nga 
pagpanudlo nakatukod sa kinaunahan nga mga pinulongan 
sang Balaan nga Kasulatan sa kapawa sang masaysayon 
nga kabilogang kahulugan sa diin ang Bibliya ginsulat. Ang iya 
pagpamag-o nga pamaagi sang kapulongan, panghulagway, kag 
bibliyanhon nga mga pagpamatuud matin-aw nga nagapahibalo 
sang masaligan nga mga kamatuuran sa Pulong sang Dios. Si 
Thieme may pinatik sa plaka sang sobra sa onse ka libo ka oras 
sang mga wali kag nagmantala sang sobra sa isa ka gatos ka 
mga libro nga bastante ukon puno sang mga bersikulo sang 
Bibliya.
 Si Thieme naggraduwar sa Universidad sang Arizona (Phi 
Beta Kappa) kag Dallas Theological Seminary (summa cum 
laude). Ang iya mga pagtoon sa saminaryo nauntat tungud 
sang katungdanan sa serbisyo sa Ikaduha nga Gira sa Bilog 
nga Kalibutan panahon sa diin ginpataas siya sa ranggo sang 
lieutenant colonel sa United States Army Air Corps. Pagkatapos 
makakompleto sang iya buluhaton sa paggraduwar sang 1950, 
nahimo siya nga pastor sang Berachah Church sa Houston, 
Texas. Ang iya dako nga kahanasan sa Griyego, Ebreyo, 
teyolohiya, istorya, kag pagpanuki ukon pangusisa sang mga 
teksto nagsangkap sa katukuran para sa may tama kadako nga 
katungdanan niya sa kinabuhi sang pagtoon kag pagtudlo sang 
Pulong sang Dios. Si Thieme nag-untat subong pastor sang 
Berachah Church pagkatapos sang singkwentay tres ka tuig 
sang matutum nga pagpangalagad.




