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UNSAON PAGGAMIT NING MAONG GIYA SA INADLAW NGA DEVOTIONAL   ALANG SA LABING 

MAAYONG RESULTA:  

Basaha una ang gihatag nga bersiculo alang ning adlawa. Pamalandonga kini ug tugoti ang Diyos nga 

makigsulti kanimo sa personal. Pagkahuman basaha ug palandonga ang gihatag nga komento alang ning 

adlawa agi ug dugang lamang. Ang adlaw-adlaw nga mga komentaryo dili aron mahimong usa ka puli sa 

imong kaugalingon nga adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao nga gamita kini sa husto ug 

mahimo kang madato sa mga panalangin niini. 

 

 

 

Hunyo – 1 
 

1Corinto 

16:1-23 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [1Corinto 16:9] "kay naablihan kanako karon ang usa ka 

dakung pultahan alang sa mabungahong pagpangabudlay, ug adunay daghang mga kaaway.” 

 

Pagkaon sa Kalag: Makig-away kanato ang kaaway aron sirad-an ang pipila ka mga pultahan batok 

kanato. Apan kon ang mga pultahan sa kaulahian maablihan, dili gihapon siya mohunong - sulayan gyud 

niya ang pagbabag sa dalan. Dili ka angay nga maluya apan makatabang nga mahibal-an nimo nga ang 

sangka dili matapos sa yano lang tungod kay nabuksan ang pultahan. Ang kahibalo mahitungod niini 

kinahanglan magdasig kanimo nga ma-andam ka sa pakig-away ug pagsukol sa bisan unsang pagsulay 

nga itugyan sa kaaway nimo aron babagan ang mga pultahan nga giablihan sa Diyos alang kanimo. Ang 

Diyos nga nagtabang kanimo aron maablihan ang maong pultahan mao usab ang maghatag nimog 

kadaugan sa matag kaaway nga mosulay sa pagbarug batok nimo. Apan sa kanunay kini usa ka tawag sa 

gubat nga espirituhanon. 
 

Kung interesado ka, buot ko nga dapiton ka nga moapil sa atong usa ka bulan nga Pagpuasa ug pag-ampo 

(Hunyo 1 hangtod 30, 2021). Ang tema karong tuiga mao ang "Open Doors and Breakthroughs." 

Mahimong kini, mag-abli sa mga sirado nga pultahan o mopahilayo sa kaaway ug mobiya sa dalan sa 

pultahan nga naablihan na, ako ning mapamatud-an nga makatabang kaayo kini.  Alang sa dugang 

kasayuran ug mga detalye nga imong gikinahanglan. Ipadala ang imong email sa 

junefast2021@lwrm.org.uk  
  

Praktikal Karon: Pagsugyot ug dili moubos sa upat ka mga pamaagi nga magamit sa mga magtotoo aron 

masiguro nga makadaug nga dili mababagan  sa kaaway ang pultahan nga giablihan na sa Diyos. 

: 

 

 

Hunyo – 2 
 

Mga Salmo 

138:1-8 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon Karon: [Mga Salmo138:7] “Bisan pa ako magalakaw sa 

kinataliwad-an sa kasamok, ikaw magahatag ug kinabuhi kanako; Batok sa kaligutgut sa akong mga 

kaaway, pagatuy-oron mo ang imong kamot, Ug ang imong toong kamot magaluwas kanako.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Sama sa giingon dinhi, ang kaluwasan dili ni gapasabot nga walay katalagman kondili 

kini, kon uban sa presensya sa Dios. Kon kauban ka sa Diyos, dili ka lamang niya luwason gikan sa mga 

kalisdanan nga moabut kanimo, apan wagtangon usab niya ang kaligutgut ug daotan sa mga nagdumot 

kanimo. Busa paglipay kung ikaw anak sa Dios ug itugyan Kaniya bisan unsang mga hagit nga imong 

giatubang. Sigurado nga manginlabot siya ug dili ka niya biyaan diha sa kaluoy sa imong mga kaaway. 
 

Praktikal Karon: Ig-ampo kini nga pag-ampo: "O Ginoo tindog batok sa kasuko sa akong mga kaaway. 

Pakyasa ang ilang daotang mga plano batok kanako ug ayaw itugot nga adunay usa sa ilang mga tagna 

bahin kanako matuman. " 

 

 

Hunyo – 3 
 

2Corinto  

1:1-24 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon Karon: [2Corinto 1:4-5] “Nagdasig siya kanato diha sa tanan 

natong kalisdananan aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan, pinaagi sa samang 

pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios". 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang mga pagpanginlabot, tabang, ug paghupay nga gihatag sa Dios kanato sa atong 

mga kalisud kinahanglan dili itago sa atong kaugalingon ra. Hinuon, kinahanglan natong gamiton aron sa 

ingon madasig ug mapalig-on ang uban nga nangagi sa parehas nga mga hagit o kalisud. Kana tungod kay  

parehas lang nga mga paagi sa Diyos nga pag panginlabot alang kanato kung giunsa Niya kini ug andam 

Siya kanunay nga manginlabot alang kang bisan kinsa nga mosalig Kaniya. Kini ang usa ka hinungdan 
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ngano nga hinungdanon kaayo nga ipaambit nato ang atong pagpamatuod sa gibuhat sa Dios alang 

kanato. Ingon man usab, kinahanglan mahibal-an nato nga makahatag kita ug pagdasig, paglaum, ug 

kusog gikan sa mga pagpamatuod sa ubang mga tawo nga gitabangan sa Dios. Ang susama nga paagi nga 

Siya nanginlabot ug gitabangan sila mao ang paagi nga Siya manginlabot usab alang kanato kung kita 

mosalig  Kaniya. Wala’y pinalabi  ang  Diyos. 
 

Praktikal Karon: Pagpili ug usa o duha nga mga karakter sa Bibliya (sama ni David, Jacob o Jose) ug 

hunahunaa ang lainlaing mga kalisud nga ilang naagian ug kung giunsa ang pagpanginlabot sa Dios alang 

kanila. Pagkuha gikan sa mga asoy sa pagdasig ug pagtuo sa maong kaagi labi na kung miagi sab ka sa 

pipila ka mga hagit karon. Paghunahuna usab sa mga lugar diin ang Diyos nanginlabot alang kanimo ug 

tan-awa kung adunay bisan kinsa sa imong palibut nga imong mapalig-on ug madasig sa imong mga 

pagpamatuod. 

 

 

 

Hunyo – 4 
 

Mga Salmo 

139:1-24 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo139:1-3] “Oh Jehova, ikaw nakasusi kanako, ug 

nahibalo kanako. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog; Ikaw nakasabut sa akong 

hunahuna bisan sa halayo. Ikaw nagasusi sa akong alagianan ug sa akong paghigda, Ug ikaw nahibalo 

sa tanan ko nga mga dalan.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang giingon sa Salmista niini nga kapitulo bahin sa kahibalo sa Diyos mahitungod 

kaniya tinuod sa matag tawo. Ang Diyos nakaila pag-ayo sa matag usa kanato. Nakadungog ako usa ka 

tawo nga nangutana kaniadto pa: "Nahibalo ba ang Diyos nga adunay sama kanako?" Makasusubo, apan 

mao kana ang gibati sa pipila ka mga tawo tungod kay ang Diyos alang kanila ingon ug layo kaayo kanila 

ug ingon sa wala’y pagtagad sa unsa man ang ilang naagian. 
 

Apan ang kapitulo karon naghimo kanato nga makaamgo kita nga dili lamang Siya may kahangawa apan 

nahibal-an gyud Niya ang matag detalye bahin sa atong kinabuhi. Ang Diyos adunay kahangawa labi pa 

kay sa atong nahibal-an. Sama sa nakita nato sa mga bersikulo 15 ug 16, ang matag detalye sa atong 

kinabuhi maayong pagkaplano sa wala pa kita matawo. Bisan pa, ang problema nato, mao nga ang 

kadaghanan sa mga tawo wala matunong o makigdugtong sa Diyos. Busa ang sangputan, mao nga ang 

Dios ingon ug halayo ug nag-antus sila ug nga dili gyud kana katuyoan sa Dios nga mag-antos sila. 

 

Praktikal Karon: Pagsugyot ug dili moubos sa upat ka mga butang nga kinahanglan sa mga magtotoo nga 

buhaton aron makab-ut ang maayong mga plano ug katuyoan sa Dios alang kanato ug malikayan ang 

mga dili maayong butang nga wala gyud Niya gilaraw. Pagsugyot usab bisan usa ka butang nga 

kinahanglan buhaton sa mga dili magtotoo aron makasulod ug makatagamtam sa maayong mga plano 

sa Dios alang kanila. 

 

 

 

Hunyo – 5 
 

2Corinto  

2:1-17 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 2:6-8] "Alang sa maong tawo, igo na ang silot 

nga gikapahamtang kaniya sa kadaghanan kaninyo; busa kinahanglan nga karon inyo na siyang 

pasayloon ug pagalipayon, kay tingali unya dag-on siya sa hilabihang kaguol. Busa mangamuyo ako 

kaninyo nga inyo na siyang ipasig-uli diha sa inyong paghigugma.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Sa 1Cor.5: 4-6, gimandoan ni Apostol Pablo ang iglesya sa Corinto nga isalikway ang 

usa sa ilang mga miyembro nga nakahimog pakighilawas. Ang tawo kinahanglan mopailalum sa silot 

hangtud siya maghinulsol. Dinhi ning mao nga kapitulo, nakita nato si apostol Pablo nga nagsulat sa 

iglesia aron dawaton ang maong tawo balik sa ilang panon sa makausa pa. Kana tungod kay siya 

nagpakita sa tinuod nga paghinulsol sa iyang sala. Gitambagan ang simbahan nga pasayloon siya (nga sa 

akong pagtuo ilang gihimo). Nagapanglihok kini alang sa kaayohan sa mga tawo ug ang uban usab 

nakakat-on ug leksyon gikan sa kon unsa ang iyang naagian. Ang tinuod nga paghinulsol mosangput sa 

tinuod nga pagtalikod sa sala nga  magdala  ug baylo dili lamang sa paghinulsol apan usab sa pagkaayo 

sa imong sulod. Adunay kalagmitan nga makalimtan nato nga posible nga mapasaylo ug dili mamaayo 

ang kinasuloran. 

 Kon na karon pa, ang maong tawo igo lang magbag-o sa simbahan ug nga wala kini modawat sa silot nga 

gipahamtang kaniya. Sa tinuod, ang ubang mga Pastor, nga bisan nakahibalo sa maong kahimtang 

modawat kaniya sa ilang simbahan nga adunay mainit nga pag abi-abi. Ug nahibulong kita kung ngano 

nga ang kadaghanan sa Simbahan (ang Lawas ni Kristo) wala’y gahum ingon niini? Tingali tungod kay 

nasabtan nato ang ‘grasya’ nga labaw pa kita kay ni Apostol Pablo nga nagtudlo sa Simbahan sa doktrina 

sa grasya. Kaloy-an unta kita sa Diyos. 
 

Praktikal Karon: Pag-ampo nga hatagan ka sa Diyos ug pagkamapaubsanon ug grasya sa tinuod nga 

kasingkasing nga may paghinulsol ug sa tinuod bisan kanus-a nga diin ikaw wala makakab-ot sa Iyang 



sukdanan. Pag-ampo nga ipahiuli sa Diyos ang samang pamaagi sa mga kasimbahanan (ang Lawas ni 

Kristo) sa tibuok kalibutan. 

 

 

 

Hunyo – 6 
 

Mga Salmo 

140:1-13 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo140: 4-6] “Tagoa ako, Oh Jehova, gikan sa mga 

kamot sa dautan; Bantayi ako gikan sa tawo nga malupigon: Nga adunay tuyo sa pagpasimang sa akong 

mga lakang. Ang mga palabilabihon nanagtago ug lit-ag alang kanako, ug mga gapus; Nanagladlad sila 

ug usa ka pukot daplin sa alagianan; Nanagbutang sila ug mga bitik alang kanako. (Selah). Miingon ako 

kang Jehova: Ikaw mao ang akong Dios: Patalinghugi ang tingog sa akong mga pangaliyupo, Oh Jehova." 
  

Pagkaon sa Kalag: Ang pag-ampo maoy atong tinubdan ug hinagiban batok sa mga daotang galamiton ug 

kalihokan sa atong mga kaaway. Kinahanglan dili kita masayop sa paghunahuna nga bisan kon dili kita 

mag-ampo, mapanalipdan kita tungod kay ang Dios nahibalo sa tanan nga mga butang. Sa higayon nga 

mabati o mahibal-an nato ang mga pag-atake ug intensyon sa atong mga kaaway, kinahanglan kita mag-

ampo ug magtuaw sa Dios alang sa Iyang proteksyon ug pagpanginlabot. 
 

Praktikal Karon: I-print kini nga Salmo ug ipahiangay kini alang sa imong kaugalingon nga paggamit sa 

pag-ampo alang sa imong proteksyon ug sa imong pamilya. 
 

 

 

 

 

 

Hunyo - 7 

2Corinto  

3:1-18 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 3:14-16] “Apan ang ilang mga salabutan 

nangagahi; kay bisan pa hangtud niining mga adlawa karon, sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad, 

ang maong taptap nagapabilin gihapon, sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Cristo. Oo, 

hangtud niining mga adlawa karon, sa magabasa sila kang Moises, anaay taptap nga magalimis sa ilang 

mga hunahuna; apan sa diha nga ang tawo makadangop na sa Ginoo, ang maong taptap pagakuhaon.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Kini nga kapitulo nagpadayag kanato sa usa ka hinungdanon kaayo nga tinago. Ang 

hinungdan nga ang maayong balita ug ang pagwali sa pulong sa Dios dili makahuluganon sa dili magtotoo 

tungod kay ang ilang mga kasingkasing ug hunahuna gitabonan man. Sa diha ra gyud nga matangtang 

ang tabil nga nagtabon, nga ilang makita ang kahayag sa kamatuoran. Kini ang hinungdan ngano nga 

hinungdanon nga magpataliwala kita sa pag-ampo alang sa mga nawala aron ang ebanghelyo nga 

gisangyaw nato alang kanila madawat. Kung ang tanan nato nga ginabuhat mao ang pagsangyaw lamang 

nga wala mag-ampo alang kanila, ang bunga sa atong paningkamot mahimong kulangan. Ug alang sa 

mga natawo pag-usab, kinahanglan pa nato nga iampo nga ang ubang mga klase nga tabil nga makababag 

alang kanato gikan sa pagtan-aw ngadto sa espirituhanong kawanangan ug sa mga labing lawom nga 

mga butang tangtangon sa Dios gikan sa atong mga kasingkasing ug hunahuna. 
 

Praktikal Karon: Isulat ang mga ngalan sa tulo nga klaro nga mga indibidwal (mga higala o miyembro sa 

pamilya) nga wala pa maluwas ug magsugod ka sa pag-ampo nga ang matag tabil sa kangitngit nga 

nagtago sa kamatuoran sa ebanghelyo nga kuhaon gikan kanila. 

 

 

Hunyo – 8 
 

Mga Salmo 

141:1-10 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo141:5) "Itugot nga ang matarung modaug 

kanako, kini maoy usa ka kalooy; Ug ipabadlong niya ako, kini maoy ingon sa lana nga anaa sa ibabaw 

sa ulo; Ayaw pagpadumilia ang akong ulo niini: Kay bisan pa sa ilang pagkadautan, ang akong pag-ampo 

magapadayon." 

Pagkaon sa Kalag: Gigamit nga walay pagtagad, kining maong bersikulo sa taas,  nga kon ang usa ka 

matarung nga tawo modasmag (o magbadlong) sa uban pang matarong nga tawo, kini usa ka buhat nga 

maayo. Uban sa kasubo, niining mga panahona, daghang mga magtutuo ang mobunal sa uban nga mga 

magtotoo gamit ang kumo sa pagkadautan. Kanunay kini nga gihimo pinaagi sa mga pagsaway, katunga 

nga kamatuoran, ug sayup nga akusasyon sa mga blog sa social media ingon man uban pang mga sekular 

nga platform sa news media. 
 

Ingon nga mga magtotoo, kinahanglan nga maglakaw kita sa gugma sa usag usa ug mahimong 

magbalantay sa atong igsoon. Kung nakulangan sila sa sukdanan sa Dios, ug aduna kitay higayon nga tul-

iron sila, kinahanglan nato kini buhaton sa gugma. Siyempre ang pagbuhat niini sa gugma wala 

magpasabut nga kinahanglan nato ang pag-ulog-ulog uban ang mga tam-is nga mga pulong imbis isulti 

nato kanila ang tinuod pinauyon sa pulong sa Diyos (bisan kung dili sila ganahan). Bisan pa ang paggamit 

sa ingon nga mga butang sa social media aron mapanamastamasan, pakaulawan, o bungkagon sila, usa 

ka buhat sa dili pagkadiyosnon ug dili kini ang gipaabut sa Dios kanato. 
 

Praktikal Karon: Pag-ampo alang sa mga magtutuo nga nakulangan sa pulong sa Dios ug nagpuyo sa mga 

paagi nga dili makapahimuot sa Dios, Paghangyo nga ipahiuli sa Diyos ang mga ingon niini ngadto sa 

husto nga pakig-uban Kaniya. Pag-ampo nga pun-on ka sa Diyos ug grasya aron kanunay isulti ang tinuod 

diha sa gugma. 



 

 

 

 

 

Hunyo - 9 
2Corinto  

4:1-18 

 

 
 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 4: 7-9] “Apan ang maong bahandi ginabatonan 

namo diha sa mga sudlanan nga yuta, aron sa pagpadayag nga ang labawng gahum iya sa Dios ug dili 

gikan sa among kaugalingon. Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala manghiubos; nangalibog, apan 

wala kawad-i sa paglaum; ginalutos, apan wala ikapanugyan; gipamunalan hangtud sa pagkapukan, 

apan wala mangalaglag."   

 

Pagkaon sa Kalag: Dili igsapayan kung unsa ang itugyan sa yawa kanato nga mga kalisud sa kinabuhi, 

basta nga lig-on kita ug nakagamot sa Ginoo, dili kita maunsa. Kinahanglan natong makat-onan ang 

pagpadayon sa kadaugan sa atong mga kasingkasing sa matag kahimtang, tungod kay kung mahitabo 

kana, mahimo usab nato nga madaug ang matag espirituhanong hangin bisan unsa pa sila ka grabe nga 

kaaway. Dili nga kon unsa ang mahitabo kanimo apan kung unsa ang mahitabo sa imong kinasuloran 

maoy magtino kung diin ug unsa ang imong sangpotanan. Mao nga pagkat-on nga kanunay ipadayon ang 

kadaugan sa imong kinasuloran (kana, sa imong kasingkasing). Usa kini sa mga paagi sa pagseguro nga 

pinaagi sa pagpadayon sa usa ka suod nga personal nga pakig-uban sa Dios sa adlaw-adlaw. 

 

Praktikal Karon: Pagsugyot bisan tulo nga uban pang mga paagi aron mapadayon sa usa ka magtutuo ang 

kadaugan sa kinasulorang pagkatawo nga makatabang kaniya nga malampasan ang mga gawasnon nga 

hagit ug kalisud. 

 

 

Hunyo – 10 
 

Mga Salmo 

142:1-7 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo142:7] “Kuhaa ang akong kalag gikan sa 

bilanggoan, Aron nga ako mohatag ug mga pasalamat sa imong ngalan: Ang mga matarung managlibut 

kanako; Kay ikaw sa pagkamadagayon gayud magapanalangin kanako."  
 

Pagkaon sa Kalag: Naa ka ba sa bisan unsang bilanggoan? Ang bilanggoan naglandong sa limitasyon, 

pagkabutang, pagkaulipon, ug kawalay katakus nga mobalhin gikan sa lebel nga nagpiit kanimo. Ang pag-

ampo mao ang yawi aron makagawas gikan sa bisan unsa nga bilanggoan tungod kay wala’y prisohan 

nga makasukol sa gahum sa Diyos nga ipagawas pinaagi sa mga pag-ampo. Sa tibuuk nga Bibliya makit-

an nimo nga ang tinago sa katawhan sa Diyos nga gipadala sa bilanggoan ug sa kaulahian gipagawas 

pinaagi sa mga pag-ampo. Niining bulan sa pagpuasa ug pag-ampo, pahimusli ang higayon nga magtuaw 

sa Dios nga ipagawas ka sa matag bilanggoan - espirituhanon man, pinansyal, o uban pa. 
 

Praktikal Karon: Pag-ila labing menos tulo ka mga higayon sa Bibliya diin ang katawhan sa Diyos 

gipagawas gikan sa bilanggoan pinaagi sa pag-ampo. Pamalandungi kini nga mga asoy ug tan-awa kung 

unsa pa nga mga butang ang mahimo nimo nga makat-unan gikan kanila. 

 

 

Hunyo - 11 

2Corinto  

5:1-21 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 5:10] “Kay kitang tanan kinahanglan 

magapangatubang sa hukmanan ni Cristo, aron ang matag-usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang 

lawas, maayo o dautan."  
 

Pagkaon sa Kalag: Kini usa ka bahin sa kasulatan sa Bag-ong Tugon nga dili ingon kadali sabton, labi na 

sa usa ka "husto nga sosyal" nga panghunahuna. Apan kini nagpasabut kung unsa gyud ang giingon niini 

ug ang maalamon nga butang nga buhaton mao: ang pagdawat niini ug paghukom nga ikaw magkinabuhi 

sa paagi nga kon mag-atubang ka sa hukmanan ni Kristo sa mao nga adlaw, dili ka maulawan. Ang bisan 

kinsa nga moadto sa hukmanan ni Kristo dili igatambog sa kalayo sa impyerno apan ang ilang mga buhat 

pagahukman aron mahibal-an kung sila adunay katungod sa bisan unsang ganti o dili ba. 
 

Niini nga konteksto, ang pagkahimong natawo pag-usab sama sa imong pagsulod sa sunod nga ang-ang 

sa unibersidad. Ug nga kini usa ka  maayong sangputanan nga nagkahulogan sa pag-uswag ug usa ka 

sanag nimo nga kaugmaon. Hangtod nga imong ipunting pag-ayo ang imong pagtuon ug pagtrabaho ug 

maayo, wala ka’y kabalaka - makagradwar ka nga adunay maayo nga degree. Apan alang sa mga nagdula 

sa ilang oras, adunay posibilidad nga walay maayong grado o wala gyud silay degree sa katapusan sa 

gidugayon sa ilang pagpuyo sa unibersidad. Ingon niana, samtang adunay pa kitay panahon, mag-alagad 

kita sa Ginoo ug maglakaw nga takus Kaniya ngadto sa tanan nga kahimut-an sumala sa grasya nga Iyang 

gihatag sa atong kinabuhi. 
 

Praktikal Karon: Pagsugyot dili moubos sa lima ka mga hiyas ug pamatasan nga kinahanglan usbon sa 

mga magtutuo sa ilang estilo sa kinabuhi aron sa adlaw nga sila magatindog sa atubangan sa Ginoo, 

makadawat sila usa ka maayong  ganti  ug dili matapos  sa mga pagmahay. 

                               -  Daily Guide sa Devotional - ni Pastor Vincent Imwensi    HUNYO 2021 



 

 

 

 

Hunyo – 12 
 

Mga Salmo 

143:1-12 
 

 

 

 
 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo 143: 5-7]  “Akong hinumduman ang kanhing 

mga adlaw; Nagapalandong ako sa tanan mong mga buhat; Nagapanghunahuna ako sa buhat sa imong 

mga kamot.  Gibayaw ko ang akong mga kamot nganha kanimo: Ang akong kalag giuhaw kanimo, ingon 

sa yuta nga malaay. (Selah) Dalia ang pagtubag kanako, Oh Jehova; nagakaluya na ang akong espiritu: 

Ayaw tagoa ang imong nawong gikan kanako, Aron dili ako mahasama niadtong mga nanganaug ngadto 

sa lubnganan.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ingon sa nakita nimo niini nga kapitulo, ang Salmista nagtuaw sa Diyos aron luwason 

siya gikan sa mga paglutos ug kalisdanan nga gidala kaniya sa iyang mga kaaway. Usa sa mga yawi nga 

tinago sa iyang pagtuo nga tubagon siya sa Diyos mao ang iyang paghandom sa pagpanginlabot sa Diyos 

alang kaniya sa nangagi. Ang pagpamalandong sa iyang kagahapon nga mga pagpamatuod sa kaayo sa 

Diyos nagpalig-on kaniya sa pagpakita sa pagsalig sa Diyos alang sa pag-usab sa iyang mga kalisud ug 

kagubot nga kahimtang. Kinahanglan nato nga mahibal-an ang paggamit sa atong nangagi nga mga 

pagpamatuod ingon nga atong pagpalig-on sa atong pagtuo aron mapildi ang mga hagit karon. Ang sama 

nga Diyos nga nanginlabot sa diha nga ikaw nagtu-aw Kaniya kaniadto, makahimo pa giahpon sa 

pagtabang - dili ug dili Siya mabag-o.  
 

Praktikal Karon: Pamalandunga ang imong nangaging mga pagpamatuod ug pasalamati ang Diyos alang 

kanila. Ayaw paghulat hangtod nga magkaproblema ka, ipadayon nga bag-o ang imong pagpamatuod. 

Kung wala pa nimo kini mahimo, pagkuha usa ka notebook o talaadlawan diin imong irekord ang imong 

mga pagpamatuod. Kinahanglan nimo sila sa pila ka adlaw. 

 

 

 

Hunyo - 13 

2Corinto  

6:1-18 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 6:17-18] “Busa panggula kamo gikan kanila, ug 

magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw; unya 

pagahinangpon ko kamo, ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga 

lalaki ug mga anak nga babaye, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum sa Tanan.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang panawagan sa Diyos sa tinuod nga Kristiyano nga nagpakatawo pag-usab mao ang 

pagbarog ug makigbulag sa dili pa luwas nga makasasala. Oo, wala kita Niya tawga aron magkigsagol 

apan kinahanglan nga mobarog kitang lig-on. Kung buhaton nato kana, nan magpakita Siya alang kanato 

sa bisan unsang oras nga kinahanglan nato Siya. Wala kini magpasabut nga dili kita makig-uban sa mga 

makasasala kay kon dili, unsaon man nato nga mapaabut kanila ang maayong balita? Ang gipasabut niini 

mao nga ang kalainan kinahanglan nga makita sa klaro kon giunsa nato sa pagpuyo aron makapahimuot 

sa Dios ug dili sa pagkopya sa mga pamaagi sa kalibutan ug pagsagol uban kanila. Ang yawi sa 

pagpakigkabulag mao ang pagsurender nga wala’y kaulaw sa pulong sa Diyos ug tugotan kini nga 

mokontrol sa atong estilo sa kinabuhi ug pamatasan sa matag paagi. 
 

Praktikal Karon: Pag-ila labing menos lima ka kalibutanon nga pamatasan nga dili angay kopyahon sa mga 

magtutuo kung gusto nila nga magkinabuhi nga bulag sa Diyos. 

 

 

 

Hunyo – 14 
 

Mga Salmo 

144:1-15 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo144:1-2] “Dalayegon si Jehova nga akong bato, 

Nga nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpakiggubat, Ug sa akong mga tudlo sa pagpakig-away: Ang 

mahigugmaong-kalolot ko, ug ang akong kuta, Ang hataas ko nga torre, ug akong magbabawi; Ang 

akong taming, ug siya nga mao ang akong gidangpan; Ang nakadaug sa akong katawohan sa ilalum ko.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Dili gusto sa Diyos nga magmaluya ang Iyang mga anak - gusto Niya nga kita mahimong 

espirituhanon nga mga sundalo. Tungod niini gitudloan Niya ang atong mga kamot sa pagpakiggubat ug 

ang atong mga tudlo sa pagpakig-away. Ang gihisgutan dinhe bahin sa espirituhanon nga pakiggubat. 

Apan sa sama nga panahon, hinungdanon nga mahibal-an nato nga ang atong kadaugan sa bisan unsang 

pakiggubat naggikan Kaniya. Siya ang nagpadaog kanato batok sa atong mga kaaway ug nagpailalum sila  

kanato.  

Mao nga, ang atong kadaugan sa bisan unsang panagsangka gikan sa duha ka anggulo. Una, kinahanglan 

nato mahibal-an nga gamiton ang atong mga espirituhanon nga hinagiban ug atubangon ang atong mga 

kaaway ug ikaduha, kinahanglan nato mahibal-an kon unsaon pagsalig sa Dios nga makig-away alang 

kanato ug itugyan ang atong mga kaaway sa atong mga kamot. Kung wala Siya, dili nato kini mahimo 

apan kung gikiyugpos nato ang atong mga kamot imbis nga makig-away, dili Niya kita mahatagan  sa  

kadaugan. 
 

                               -  Daily Guide sa Devotional - ni Pastor Vincent Imwensi    HUNYO 2021 



Praktikal Karon: Pagsugyot bisan dili moubos sa tulo nga mga hinagiban nga kinahanglan nato aron 

makaapil sa espirituhanon nga pakiggubat. Isugyot usab ang tulo ka paagi diin kita isip mga magtutuo 

makig-away sa atong espirituhanon nga mga panagsangka. 

 

 

Hunyo - 15 

2Corinto  

7:1-16 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon Karon: [2Corinto 7: 8-9] “Kay bisan pa kon nakapaguol ako kaninyo 

tungod niadtong akong sulat, dili ko na kini karon pagabasulan (bisan tuod gibasulan ko kini kaniadto) 

sanglit nasuta ko na man nga ang maong sulat, bisan nakapaguol kaninyo, kini nakapaguol kaninyo sa 

makadiyot man lamang. Ug karon ako malipayon dili tungod kay kamo nangaguol, kondili tungod kay 

kamo nangaguol uban sa kaguol nga nakapahinulsol kaninyo; ug kay kamo mibati man sa diosnon nga 

kasubo, busa wala diay kamo kapildihi tungod kanamo." 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang tinuod nga gugma mangahas sa pagtul-id bisan kung dili komportable nga buhaton 

kini. Ang pagtul-id usahay mahimong hinungdan sa kaguol ug kasubo apan wala kana magpasabut nga 

wala’y gugma. Ang gugma dili kanunay hapsay ug makalipay. Usahay sakit ipakita ang gugma. Gibadlong 

ni Apostol Pablo ang Simbahan sa Corinto tungod sa ilang pagkaluya sa moralidad. Gibati sa pipila sa  

iglesya ang diosnon nga kasubo, ug naghinulsol ug buot ipahimutang sa ensakto ang tanan. Si Pablo 

mismo naluoy sa pipila ka punto alang sa pagtul-id kanila sa paagi nga iyang gibuhat apan nahibal-an niya 

nga kini ang labing maayo nga paagi aron masulbad ang ilang problema. Sa kataposan, susama kini nga 

nagbag-o ug ang gitul-id nalipay usab tungod kay ang maong pagtul-id gi seryoso ug busa naghatag kini 

ug usa ka maayong sangputanan. Mao kini kanunay ang hagit sa mga naa sa posisyon sa pagpangulo sa 

simbahan man o sa panimalay. 
 

Praktikal Karon: Kung ikaw usa ka ginikanan, pag-ampo alang sa kaisog sa pagtul-id ug pagdisiplina sa 

imong mga anak kung kinahanglan man. Pag-ampo alang sa imong espirituhanon nga mga pangulo, nga 

sila adunay grasya nga buhaton ang sama usab sa iglesya aron masiguro nga ang mga tawo sa Diyos 

mahimong mahamtong. 

 

 

 

Hunyo – 16 

 

Mga Salmo 

145:1-21 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo145: 2-7] “Sa matag-adlaw pagadayegon ko 

ikaw; Ug magadayeg ako sa imong ngalan hangtud sa mga katuigan nga walay katapusan. Daku man si 

Jehova, ug takus gayud nga pagadayegon; Ug ang iyang pagkadaku dili gayud matukib. Ang imong mga 

buhat igasugid nga may pagdayeg sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan, Ug magamantala sa 

imong mga gamhanang buhat. Mahitungod sa katahum sa himaya sa imong pagkahalangdon, Ug sa 

imong mga buhat nga kahibulongan, magapalandong ako. Ug ang kagahum sa imong makalilisang nga 

mga buhat pagasultihan sa mga tawo; Ug igapahayag ko ang imong pagkagamhanan. Ilang 

pagahisgutan ang handumanan sa imong dakung kaayohan, Ug manag-awit sa imong pagkamatarung.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Kon nagsubay kita sa maayo, ang atong kasingkasing ug hunahuna, makahimo sa 

pagdayeg sa Dios matag adlaw usa kini ka butang nga kinahanglan buhaton sa matag usa nato nga wala’y 

pagduha-duha. Bisan pa sa atong mga hagit sa kinabuhi, makabaton kita ug mas labaw pa nga mga rasun 

aron daygon ang Dios adlaw-adlaw. Pananglitan, hunahunaa ang hayag sa adlaw sa matag bag-ong adlaw 

ug ang mga mata nga makit-an kini, ang yuta diin kita naglakaw ug ang mga tiil aron magalakaw niini, 

ang pagkaon nga atong gikaon ug ang gana nga mokaon niini, ug uban pa. Makasusubo, nga kalagmitan 

gihimo nato kini nga wala’y bili. Sa akong hunahuna panahon na nga bag-ohun nato kana ug maghimo 

kanato nga usa ka mapasalamaton, ug mohimog mga pagdayeg sa mga tawo sa atubangan sa Dios matag 

adlaw. Daghan nato ang makahimo ug labi pang maayo kay  sa atong  ginabuhat  na karon . 
 

Praktikal Karon: Paghimo usa ka desisyon ug usa ka personal nga saad sa pagdayeg ug pagpasalamat sa 

Dios matag adlaw. Karon, tan-aw sa imong palibut ug pangita ug usa ka butang nga madayeg ug 

mapasalamatan nimo ang Dios sa bug-os mong kasingkasing. Kung wala ka’y andam nga pagpamatuod, 

hunahunaa ang nangagi nga mga pagpamatuod; o hangad sa langit, ikonsiderar ang hangin nga imong 

giginhawa, ang talan-awon sa imong palibut, ang mga lalaki ug babaye nga imong nakita nga naglakaw 

sa dalan. Tan-awa kini ingon nga nagpakita kanimo sa mga katingalahan gikan sa Dios ug paghalad ug 

mga pasalamat ug pagdayeg Kaniya. Kini mohatag ug kausaban sa imong kinabuhi! 

 

Hunyo - 17 

2Corinto  

8:1-24 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 8:1-4] "Karon buot kami nga masayud kamo, mga 

igsoon, mahitungod sa grasya sa Dios nga gikahatag diha sa mga iglesia sa Macedonia; kay bisan pa sa 

mapig-uton nga pagsulay kanila sa kasakit, ang ilang madagayaon nga kalipay ug ang ilang tuman nga 

kakabus miawas hinoon ngadto sa kadagaya sa ilang pagkamanggihatagon. Kay ako makasaksi nga 

sumala sa ilang maarangan, ug labaw pa gani sa ilang maarangan, sila nagpanghatag sa kinabobut-on, 



nga nangamuyo kanamo sa mainiton gayud nga unta paambiton sila sa buhat sa pagtabang sa mga 

balaanâ."  
 

Pagkaon sa Kalag: Adunay usa ka hiyas nga gitawag nga "grasya sa paghatag" nga makahimo sa mga tawo 

sa paghatag nga wala’y tihik-tihik alang sa buluhaton sa Dios ug sa ubang tawo bisan kon wala sila’y 

daghan. Usa ka grasya nga gasa sa Diyos sa mga simbahan sa Macedonia hangtod sa punto nga bisan sa 

ilang hilabihang kakabos, andam sila nga mohatag ug sa tinuod, nagpakiluoy pa sila sa mga apostoles nga 

dawaton ang ilang mga hatag. Kung nahibal-an nimo nga ang paghatag mao ang yawi nga magbukas sa 

pultahan sa pagdawat ug dugang pa, masayran nimo kon unsa ka kinahanglan nimo kini nga grasya! 
 

Praktikal Karon: Kinasingkasing nga mag-ampo nga pun-on ka sa Diyos sa grasya sa paghatag. Bansaya 

ang buhat sa paghatag hangtod nga kini nga grasya magsugod nga gawasnon nga mag-agay sa imong 

kinabuhi. 

 

 

Hunyo – 18 
 

Mga Salmo 

146:1-10 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo146: 5] "Malipayon siya nga anaa kaniya ang 

Dios ni Jacob alang sa iyang panabang, Kansang paglaum anaa kang Jehova nga iyang Dios.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Kung natawo ka pag-usab, ang Dios dili lamang imong langitnon nga Amahan, Siya 

usab ang imong Magtatabang. Kana nag abli sa usa ka halapad nga pultahan sa walay katapusan nga mga 

posibilidad tungod kay ang mga tinubdan sa Dios walay kinutoban ug wala’y imposible Kaniya. 

Hunahunaa ang usa ka ilo nga wala’y mahimo, ug usa ka Bilionaryo nakahukom nga motabang ug mo-

sponsor sa iyang pag eskuyla. Sa imong hunahuna kana ba nga ilo wala na siyay makulang? Sa akong 

hunahuna wala na gyud.  

Wala’y bisan unsang makasukod sa bahandi sa Diyos. Kung giingon nimo nga ang Diyos usa ka 

Centillionaire (kalim-an ka beses nga labi pa ka adunahan kaysa usa ka trillionaire), insulto gihapon kana 

alang kaniya tungod kay sagihapon mas adunahan pa Siya kay niana. Kung ingnon nato nga ang Dios mao 

ang atong magtatabang, ngano man nga daghan sa mga anak sa Dios ang nagaping-it sa kakulang? Sa 

akong hunahuna kining tanan tungod sa kung giunsa niya ang paglakaw uban sa Dios aron ang Iyang 

tabang buhian nga madagayaon sa atong mga kinabuhi. Kon buhaton nato kini sa labing madali sa atong 

kinabuhi mas maayo. 
 

Praktikal Karon: Pangita sa dili moubos ug upat ka mga prinsipyo sa paglakaw uban sa Dios nga 

kinahanglan nato nga kuptan aron ang Iyang walay kinutuban nga tabang ug mga tagana modagaya sa 

atong mga kinabuhi. 

 

 

 

Hunyo - 19 

2Corinto  

9:1-15 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 9: 6] “Karon timan-i ninyo kini: siya nga 

nagapugas ug tagidyot magaani ug diriuot, siya nga nagapugas ug dinaghan magaani ug daghan.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ania ang usa sa mga yawi alang sa pagpagawas sa walay kataposan nga tinubdan sa 

Dios sa atong kinabuhi: gitawag kini nga balaod sa pagpugas ug pag-ani. Ang paagi nga kini molihok mao 

nga kon kita magpugas (o naghatag) ug dyutay, mag-ani usab kita ug dyutay ug kon kita magpugas (o 

naghatag) ug daghan, mag-ani kita ug daghan. Kana nagpasabut, nga gitugotan kita sa Diyos nga mahibal-

an nato ang lebel sa pag-ani pinaagi sa lebel sa atong pagpugas. 
 

Ang hagit mao nga ang madagayaon nga pagpugas (o paghatag) nagkinahanglan nga atong himuon ug 

sakripisyo diin dili kanunay  komportable nga butang nga atong buhaton. Apan kung nahibal-an nato ang 

sangputanan nga kini magdani ug mas daghang pagpugas, nan ang paghimo sa ingon nga mga sakripisyo 

sayon lang gyud. Pagpraktis sa prinsipyo sa malipayon ug daghang paghatag. Ayaw pag-uban sa mga 

nakiglalis mahitungod sa paghatag. Pananglitan, ayaw pagduyog sa mga nagpugong sa ilang mga ikapulo 

gikan sa Diyos - dili kini ang paagi aron magmauswagon ka. Ug ayaw limitahi ang imong paghatag nga 

nag-inusara ra sa ikapulo - buhata ang mas labi pa. Wala ka maghimo niini sa pagpahimuot ni bisan kinsa 

sa pagbansay sa imong kaugalingon sa paghatag (o pagpugas). Kon mosugod na ang pag-ani nimo, maimo 

ra gyud ang tanan. 
 

Praktikal Karon: Himoa nga usa ka target nga makahatag usa ka hinungdanon nga butang karon. Mahimo 

nga salapi o bisan unsang uban nga butang nga adunay dako nga kantidad. Pananglitan, mahimo ka 

makapugas usa ka binhi sa pag-ampo pinaagi sa mainiton nga pag-ampo alang sa usa nga adunay kalisud 

sa katloan ka minuto. Sa pagbuhat nimo niini, toohi nga ang Diyos alang sa usa ka daghan nga mabalik 

sa lugar nga imong kinahanglan. 

 

 

 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon Karon: [Mga Salmo 147: 1-4] “Dayegon ninyo si Jehova; Kay maayo 

man ang pag-awit ug mga pagdayeg sa atong Dios; Kay kini matahum ug angay ang pagdayeg. Si Jehova 

nagapatindog sa Jerusalem; Ginatigum niya sa tingub ang mga sinalikway sa Israel. Iyang ginaayo ang 



 

 

Hunyo -20 
 

Mga Salmo 

147:1-20 

 

kasingkasing nga nangadugmok, Ug ginabugkosan niya ang ilang mga samad. Iyang ginaisip ang 

gidaghanon sa mga bitoon; Nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Adunay pagtawag sa pag-awit sa pagdayeg sa Dios. Kini usa ka yano ug diretso nga 

pagtudlo. Ngano man nga gisugo kita nga buhaton kini? Tungod kay kini makalipay, ug angay sa panan-

aw sa tanan Niyang kaayo ug mga gamhanan nga buhat. Kini nga mga gamhanan nga mga buhat sa 

Dios nga giisip ning maong kapitulo masubli. Kung unsa ang Iyang gibuhat kaniadto, mahimo usab Niya 

karon. Sa pagsugod nato sa pagdayeg Kaniya ingon sa atong  gimandoan o gipalihok  nato kini sa atong 

kinabuhi. Kahibulongan - dili ba? Pananglitan, gisultihan kita niini nga Siya ang nga nagatukod sa 

Jerusalem. Adunay ka bay bisan unsang lugar sa imong kinabuhi nga kinahanglan ang pag-uswag? Wala 

akoy nahibal-an bahin kanimo, ang akong nahibal-an mao kini: Gitigum niya pagtingub ang hininginlan 

gikan sa Israel. Kinahanglan ba nimo ang pagpahiuli sa bisan unsang aspeto sa imong kinabuhi? Wala 

akoy nahibal-an bahin kanimo, ako nakahibalo nako - ug sa uban pa. Ang pag-awit sa mga pagdayeg sa 

Dios maoy usa ka yawi sa pagpaaktibo sa Iyang paglihok ug mga katingalahan  sa  atong  kinabuhi. 
 

Praktikal Karon: Balika ug basa  kini nga kapitulo karon ug hibal-i kung unsa ang mahimo sa pagdayeg sa 

Dios sa atong mga kinabuhi. Ug labaw sa tanan, paghimo’g de-kalidad nga oras sa pagdayeg sa Diyos. 

Ang pag-apil sa pagdayeg sa Dios sa atong estilo sa kinabuhi maghimo ug mga katingalahan ug mao kini 

akong girekomenda kanimo. 

 

 

 

Hunyo - 21 

2Corinto  

10:1-18 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 10: 3-6] “Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa 

lawas, kami wala magpakiggubat pinasubay sa unod, kay ang mga hinagiban sa among pakiggubat dili 

man mga hinagiban sa unod kondili tungod sa Dios makagagahum kini sa paglumpag sa mga kota. 

Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapahitas-ong babag nga nagaali batok sa 

kahibalo sa Dios, ug ginabihag namo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang 

Cristo, ug kami andam sa pagsilot sa tanang pagkamasupilon, inigkahingpit na sa inyong 

pagkamasinugtanon." 
 

Pagkaon sa Kalag: Ingon mga magtutuo, kita apil sa espirituhanong pakiggubat batok sa mga pwersa sa 

kangitngit. Ang ilang paagi sa pagpanglihok lainlain, maliputon ug maalamon. Apan ang ilang  estratehiya 

mao ang pagmaniobra sa mga tawo sa ilang panghunahuna o kalag. Anaa diha ang pagbuot, hunahuna, 

pamatasan, ug pagbati. Ang mga pagpili ug desisyon nga gihimo sa mga tawo kanunay nga 

naimpluwensyahan sa sulod sa ilang kalagnon nga dapit o hunahuna. Tungod kay makahimo’g 

pagmaniobra si satanas diha nga aspeto sa mga tawo, kanunay siya maghatag mga kaugalingon nga mga 

sugyot, limbong ug mga hilo dinhing dapita kanato aron makontrol ang mga tawo ug himuon sila nga 

mosunod sa iyang pagbuot. 

Mao nga sa espirituhanon nga pakiggubat, kinahanglan nato mahibal-an ang pagsulbad sa mga butang 

nga gipadala sa yawa ug sa iyang mga ahente sa hunahuna sa mga tawo. Kini ang mga kuta, handurawan, 

tawhanon nga mga prinsipyo, ug panghunahuna. Kung diin kini nagpamuhat, ang mga tawo mobatok 

gayod sa Diyos, maglakaw nga magrebelde batok sa Iyang kabubut-on ug katuyoan, ug maghimo ug mga 

desisyon ug mga pagpili nga mahimo’g masabotahe ang gitinguha nga panalangin sa Diyos sa atong 

kinabuhi. Hibal-i nga kini dili ra magamit sa mga dili magtutuo. Ang yawa mahimong molihok bisan kang 

kinsa nga abli para kaniya lakip na ang natawo pag-usab nga mga Kristiyano, lakip ang imong kaugalingon 

nga unod ug dugo, ug mga tawo nga labing duol kanimo! 
 

Praktikal Karon: Pag-ila sa labing menos upat ka punoan nga mga butang sa among espirituhanon nga 

pakiggubat. Hibal-i kung unsay atong epektibo nga mabuhat sa matag usa  kanila aron mapapahawa ang 

mga operasyon ug pagmaniobra nga sataniko. 

 

 

 

Hunyo – 22 

 

Mga Salmo 

148:1-34 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo148: 7-8] “Dayega si Jehova gikan sa yuta 

Kamong mga mananap sa dagat, ug ngatanan kamong mga kahiladman; Kalayo ug ulan-nga-yelo, nieve 

ug inalisngaw; Hangin sa bagyo, nga nagatuman sa iyang pulong.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang tanan nga binuhat gisugo sa pagdayeg sa Dios sa yano nga katarungan nga sila 

adunay pribilehiyo nga nahimo sa Diyos alang kanila. Bisan ang mga dragon, giladmon, sunog, niyebe ug 

alisngaw tanan gisugo sa pagdayeg sa Dios. Kung ang ingon nga  mando gihatag sa wala’y kinabuhi nga 

mga butang, unsa pa man kaha ang tawo nga gihimo sa dagway ug pagkasama sa Dios ?! Sa tinuod, 

utangan kita sa Dios niini, kon maghisgot kita ug pagdayeg, pagsimba ug pagpasalamat  Kaniya ug kon 

atong dugangan ang mga pagdayeg sa atong kinabuhi sa labing sayo mas maayo. Tungod kay ang mga 

binuhat nga mga butang nagtuman sa pulong sa Diyos, mahimo gyud nato nga maapil sila sa 

espirituhanon nga pakiggubat ingon nga hinagiban batok sa atong mga kaaway. Pananglitan, tan-awa 

ang Numeros 16: 30-34; Maghuhukom 5:20. 



Praktikal Karon: Isugyot kung giunsa sa usa ka magtutuo pagpahimutang sa walay kinabuhi nga mga 

binuhat (sama sa dalugdog, hangin, kainit, kilat, ug uban pa) ingon nga hinagiban batok sa kaaway ug sa 

iyang mga kalihokan. 

 

 

Hunyo - 23 

2Corinto  

11:1-33 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 11:7-8] “Nakasala ba ako sa akong pagpakaulaw 

sa akong kaugalingon aron kamo mahituboy, tungod kay giwali ko diha ang Maayong Balita sa Dios sa 

walay pagpagasto kaninyo? Gisakmitan ko ang ubang mga iglesia pinaagi sa pagdawat ug hinabang 

gikan kanila aron lamang ako makaalagad kaninyo.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Tinuod nga kataw-anan nga usahay kung ikaw naghimog mga sakripisyo (labi na ingon 

nga ministro sa maayong balita) aron mapaabot ang panalangin sa Diyos sa Iyang katawhan nga wala’y 

bayad, dili ang tanan gipasalamatan. Sa tinuod, gigamit sa pipila kini, ingon nga usa ka okasyon aron 

tamayon ka ug hatagan unta ug pagtamod ang panalangin nga imong gihatag kanila ug ang mga 

sakripisyo nga imong gihimo nga gamay o wala’y bili. Masakitan man ka, apan mao gayod ang tinuod. 

Kana ang kasinatian ni apostol Pablo sa Simbahan sa Corinto, ingon sa makita nato ning maong kapitulo. 

Ang pagkagat sa tudlo nga nagpakaon kanimo sama sa pagpusil sa kaugalingon sa tiil. Kadtong nagbuhat 

sa ingon  niini nagsabotahe sa dagan sa ilang kaugalingon nga mga panalangin. Hibal-i nga ang 

pagpasalamat ug ipakita ang pagkamapasalamaton sa mga gigamit sa Diyos o gipadala aron 

pagpanalangin ug pagpangalagad kanato. Dili kini ingon ka barato sama sa atong nakita - daghang mga 

sakripisyo ang naapil. 
 

Praktikal Karon: Pag-ampo alang sa matag ministro sa maayong balita nga pinaagi kaniya gihatag sa Diyos 

o gipadala ang Iyang panalangin sa imong kinabuhi, Paningkamoti nga ipakita kanila ang imong 

pagpasalamat ug pagpasalamat bisan sa unsa nga ikaw makahimo. 

 

 

Hunyo – 24 
 

Mga Salmo 

149:1-9 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Salmo149: 6-9] “Itugot nga ang hataas nga mga 

pagdayeg sa Dios anha unta sa ilang mga baba, Ug ang espada nga duruhay sulab, sa ilang kamot; Aron 

sa pagpanimalus sa mga nasud, Ug sa mga silot diha sa ibabaw sa mga katawohan; Aron sa paggapus 

sa ilang mga hari sa mga talikala, Ug sa ilang mga harianon sa mga talikala nga puthaw; Aron 

pagabuhaton kanila ang paghukom nga nahasulat: Kini mao ang kadungganan nga nabatonan sa tanan 

niyang mga balaan. Dayegon ninyo si Jehova.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Klaro kaayo gikan niini nga kapitulo nga ang pagdayeg  usa sa yawe nga hinagiban sa 

atong espirituhanon nga pakiggubat. Apan ang pagkahibalo niini dili pa igo - kinahanglan nato kini 

buhaton. Sama sa giingon nila, ang lami sa lugaw naa sa pag kaon. Ang paggamit sa hataas nga mga 

pagdayeg sa Diyos inubanan sa mga sayaw sa atubangan sa Diyos, pahilumon niini ang bisan unsang 

satanikong arsenal ug pagsulong batok sa atong kinabuhi. Kini nga armas magamit dili lamang sa 

depensiba bisan sa agresibo nga atakehon ka ug i-ruta ang mga kaaway nga moabut  kanato. 
 

Praktikal Karon: Pamalandonga pag-ayo ning maong kapitulo. Ilista ang lainlaing mga butang nga gisulti 

kanato nga ang atong mga pagdayeg makahimo sa pagbuhat kontra sa atong mga kaaway. 

 

 

Hunyo - 25 

2Corinto  

12:1-21 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 12:7] “Ug aron ako dili makapasulabi sa 

pagkahimuot tungod sa kadaghan sa mga pinadayag kanako, ako gihatagan ug tunok dinhi sa lawas 

aron lagi dili ako magpasulabi sa pagkahimuot." 

Pagkaon sa Kalag: Gigamit sa yawa kini nga bersikulo sa kasulatan aron limbongan ang daghang mga 

magtotoo, nga giingon nila nga ang mga kasakit ug kalisdanan nga ilang giantos mao ang ilang 

kaugalingon nga tunok sa unod. Tungod niini ilang gihangup ang mga kagul-anan sama sa kabubut-on sa 

Dios alang kanila imbis nga makig-away aron mawala kini gikan sa ilang kinabuhi. Tan-awa, ang 

hinungdan nganong gitugotan ang usa ka tunok sa unod sa kaso ni apostol Pablo. Una, gihatagan siya 

daghang mga pagpadayag sa mga misteryo sa gingharian sa Dios nga makahimo sa pagpasigarbo sa iyang 

kaugalingon. Ikaduha, gidala siya sa ikatulong langit diin nagpuyo ang Diyos ug nakita ang dili matukib sa 

pulong nga mga katingalahan. Ikatulo, siya gamhanan nga gigamit sa Diyos aron makahimo ug mga 

gamhanan nga milagro ug matay-og ang daghang mga nasud sa iyang panahon. Hain man niini ang tinuod 

para kanimo nga hatagan ka ug usa ka tunok sa unod? - Kung parehas ka nako, ang tubag WALA! Busa, 

ayaw pagkalipay sa bisan unsang kasakit nga naghunahuna ka nga kini imong tunok sa unod. Kung 

buhaton kini nimo, gamiton sa yawa ang sayup nga ideya aron limbongan ka. 
 

Praktikal Karon: Pagdeklarar og giyera sa bisan unsang kalisdanan ug kalisud nga miabut kanimo. Ayaw 

pagdawat kanila ug pagpadayon sa pagpakig-away hangtod nga mawala ang ingon gikan sa imong 

kinabuhi. Wala kini gihatag kanimo ingon usa ka tunok sa imong unod! 



 

 

Hunyo – 26 
 

Mga Salmo 

150:1-6 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon Karon: [Mga Salmo150: 6] “Ipapagdayeg sa tagsatagsa nga adunay 

gininhawa si Jehova. Dayegon ninyo si Jehova. " 

Pagkaon sa Kalag: Wow, unsa ang gibug-aton sa pagdayeg sa Dios! Adunay unom ra nga bersikulo kining 

maong kapitulo apan ang pulong nga "Pagdayeg" gigamit sa napulo ug tolo ka beses. Kapin sa duha ka 

beses ang gidaghanon sa mga bersikulo sa kapitulo. Sa miaging mga kapitulo gihatagan kita ug daghang 

hinungdan kon ngano nga kinahanglan natong daygon ang Dios apan niining ulahi nga kapitulo sa libro 

sa Mga Salmo, adunay usa ra nga katarungan nga gihatag - ug kana alang sa adunay tinuod nga gininhawa 

ang atong mga ilong. Wala’y lain nga butang sa kasulatan nga kanunay kitang gisultihan nga buhaton 

kutob sa giingon kanato, nga daygon ang Diyos. Gihatagan kitag hinungdan ngano nga hatagan ug 

pagseryoso ang pagdayeg sa Dios kaysa sa nahimo na nato. 
 

Praktikal Karon: Pag-ampo nga pun-on ka sa Diyos ug grasya aron magsugod ka sa pagdayeg Kaniya nga 

wala pa nimo mahimo. Pagkahuman paggahin ug panahon aron nga magdayeg sa Dios karon - kung 

wala’y lain nga katarongan, alang lang sa kamatuoran nga ikaw buhi pa. 

 

 

Hunyo - 27 

2Corinto  

13:1-14 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [2Corinto 13: 5] “Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta 

kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtoo. Sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati 

nga si Jesu-Cristo anaa sa sulod ninyo? â€”gawas hinoon kon kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo 

nangapakyas diay.?” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang pagsusi sa kaugalingon usa ka importante nga yawi alang sa espirituhanon nga 

pagtubo ug pag-uswag. Usahay, dali nga maugmad ang pipila ka mga kaluyahon nga wala masayri. 

Pananglitan, mga kahuyang bahin sa atong kinabuhi sa pag-ampo, atong pagtuon sa Bibliya, atong 

pagkamasulundon, pagpasakop sa awtoridad, atong paglakaw uban sa gugma, atong disiplina sa 

kaugalingon, atong sakripisyo sa pag panugyan sa bulohaton sa Diyos, ug uban pa. Aron epektibo nga 

matuman ang kaugalingong pagsusi, kinahanglan nato, sa matag karon ug unya, ibutang ang atong 

kaugalingon, sa ilalum sa kahayag sa pulong sa Dios. Mahitabo kini samtang gibasa, gitun-an ug 

namalandungan kini pag-usab, samtang naminaw sa mga maayong pagwali ug pagtudlo sa pulong sa 

Diyos nga adunay abli nga kasingkasing ug hunahuna. 
 

Praktikal Karon: Paghimo ug pakisusi sa kaugalingon karon. Sa mainampoon, hangyo sa Balaang Espirito 

nga ipadan-ag ang Iyang kahayag sa imong kasingkasing ug hunahuna ug tabangan ka nga makita nimo 

kung adunay mga lugar nga kinahanglan nimo aron ka mouswag. 

 

 

Hunyo – 28 
 

Panultihon 

1:1-33 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Panultihon 1: 10] "Anak ko, kong ang mga 

makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Kana yano ug diretso sa tumong - dili ba? Sa uban nga mga pulong, pagkat-on sa 

pagsulti nga DILI, kon ang mga makasasala mag-agda kanimo sa pagbuhat sa gidili sa pulong sa Diyos. 

Ang uban pang pulong alang sa pagdani mao ang tintasyon. Kon matintal ka nga magpakasala, isulti nga 

DILI ug kupti gyud ang maong desisyon. Mahimong dili nimo mapugngan ang bisan kinsa gikan sa 

pagtintal kanimo sa pagpakasala apan ang gahum nga magpadaog sa mao nga tintasyon o pagdumili sa 

paghatag, anaa kanimo. Hinumdomi nga dili ra usa ka makasasala ang makatintal kanimo sa sala. Usahay, 

ang usa ka isigkamagtutuo (natawo pag-usab nga Kristiyano) mahimong imong manunulay. Himua 

kanunay ang pulong sa Diyos nga imong sukdanan. Kopyaha lang ang mga tawo kung naglakaw ba sila 

nga nahisubay sa sukaranan sa pulong sa Diyos. Mao nga pagbantay ug ayaw tugoti ang bisan kinsa nga 

titulo o posisyon sa simbahan nga maglimbong kanimo. Hinumdomi nga kung gitugotan nimo ang imong 

kaugalingon nga mahaylo sa pagbuhat ug sala, ikaw ra gyud ang mag-inusara nga mag-antus sa mga 

sangputanan sa imong mahimo. 
 

Praktikal Karon: Pag-ila sa labing menos tulo ka paagi diin ang usa ka makasasala mahimong makadani 

sa usa ka magtutuo nga makasala (sama pananglit sa ‘hugaw’ nga mga sine). Pagsugyot ug mga paagi sa 

pagdumala sa suod nga mga higala ug isigka-Kristiyano nga nagdani kanimo sa sala. 

 

 

Hunyo – 29 
 

Galacia 

1:1-24 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Galacia 1: 6-7] “Nahibulong ako nga sa kalit mitalikod 

kamo kaniya nga nagtawag kaninyo sa grasya ni Cristo ug mibalitok kamo ngadto sa laing Maayong 

Balitaâ dili nga adunay laing Maayong Balita, kondili nga adunay nanagpagubot kaninyo ug buot 

magatuis sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang pagbalhin sa laing ebanghelyo, sama sa mga taga-Galacia, usa ka kapeligrohan sa 

mga adlaw nga atong gipuy-an karon. Ug unsa ang labi pa gyud ka peligro mao, nga dili kini usa ka hingpit 

nga laing ebanghelyo ni Cristo apan hinunoa, kini usa ka baliko nga bersyon sa tinuod nga ebanghelyo. 

Tungod niini, gikinahanglan sa mga kaigsuonan nga nakagamot na pag-ayo sa kamatuoran, aron mahibal-



an ang mga sayup ug kon unsay  gituis nga ebanghelyo. Ang baliko o hiwi nga ebanghelyo ingon ug tinuod 

sama sa usa ka maalamon nga pagkulang ug pagdugang. Usahay, ang pagtuis sa maayong balita moabut 

pinaagi sa dili tinuyo nga pagpasiugda sa pipila ka mga kamatuoran sa ebanghelyo nga makadaot sa uban 

pang parehas nga hinungdanon nga mga kamatuoran sa ebanghelyo. Ang pangontra sa pagkahimong 

biktima sa hiwi nga ebanghelyo mao ang pagsiguro nga gisusi nato ang tanan nga atong nabati sa pulong 

sa Diyos (ang Bibliya), siguruha nga naa kita sa usa ka maayong Simbahan nga nagatoo gayod sa Bibliya, 

ug naa kita sa ilawom sa maayo, balanse , ug mahinadlokon sa Diyos nga mga tawo sa Diyos. 
 

Praktikal Karon: Paghatag tulo o upat nga mga panig-ingnan sa hiwi nga ebanghelyo o mga doktrina nga 

gihangop sa pipila ka mga simbahan sa tibuok kalibutan. Pag-ampo nga ipadayag sa Diyos kining mga 

hiwi nga doktrina gikan sa Simbahan. 

 

 

Hunyo - 30 
 

Panultihon 

2:1-22 

(Mga) bersikulo nga pamalandungon  Karon: [Mga Panultihon 2: 1-4] “Anak ko, kong dawaton mo ang 

akong mga pulong, Ug tigumon mo ang akong mga sugo diha kanimo; Aron nga ikiling mo ang imong 

igdulungog ngadto sa kaalam, Ug bansayon mo ang imong kasingkasing sa pagsabut; Oo, kong ikaw 

magasangpit sa salabutan, Ug magapatugbaw sa imong tingog alang sa pagpakasabut; Kong ikaw 

mangita kaniya ingon nga salapi, Ug magapangita kaniya ingon sa tinipigan nga mga bahandi.” 
 

Pagkaon sa Kalag: Ang una nga upat ka mga bersikulo ning maong kapitulo naghagit sa kanato nga 

buhaton ang piho nga mga butang ug KUNG buhaton nato kini, nan adunay labihan ka daghang ani sa 

maayong mga sangputanan sa atong kinabuhi. Hunahunaa ang matag usa kanila ug makit-an nimo nga 

kini nga mga butang, mahimo nga buhaton ni bisan kinsang seryoso nga magtotoo. Pananglitan, aron 

madawat ang pulong sa Dios ug itago ang Iyang mga kasugoan sa atong mga kasingkasing, aron ikiling 

ang atong mga kasingkasing sa kaalam ug ipadapat ang atong kasingkasing sa pagsabut, ug magtuaw 

human sa kahibalo ug pagsabut, ug uban pa. Kung buhaton nato kini nga mga butang, ang ani nga 

madawat nato ingon sa giihap ning maong  kapitulo ang dili moubus sa napulo ka  piho nga mga 

panalangin.   

Praktikal Karon: Balika sa pagbasa kini nga kapitulo ug hibal-i ang labing menos unom nga mga benepisyo. 
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