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FEAR GOD
Introduction: Ang pagkahadlok sa Dios mao ang importanteng butang nga himoon sa
tawo aron ang usa ka tawo makabaton sa kalaam mahitungod sa Dios o kalaam sa
mga butang espirituhanon.
Panultihon 1:7(ABMBB) “Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo maoy
sinugdanan sa kaalam. Ang mga buanbuang walay pagtahod sa kaalam ug
nagdumili sila sa pagsabot.”
Proverbio 1:7(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo;
apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno.”

Panultihon 9:10(ABMBB) “Ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo
maoy sinugdanan sa kalaam. Ang pagbaton ug kahibalo sa Balaang Dios mao
ang pagbaton ug maayong panabot.”
Proverbio 9:10(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kaalam;
Ug ang kahibalo niadtong Balaan mao ang pagsabut.”
Halos tanang tawo moingon gayod nga mahadlokon sila sa Dios. Mao nga daghan sa mga tawo
nga ilang mga balay nga dunay gibutang “Love God, Fear God” aron pagpaila nga ang nagpuyo
sa balay may kahadlok sa Dios. Ang uban sad, ang ilang basihan nga ang maong panimalay
mahadlokon sa Dios kon dunay daghang mga imahe o mga rebolto sa ilang balay. Ang uban
magkwentas ug krusipiho ug skapularyo aron sa pagpaila nga mahadlokon siya sa Dios. Apan
sa Biblia unsaon man nato pagpaila nga ang maong tawo mahadlokon sa Dios?

HOW TO KNOW THAT A PERSON FEARS GOD?
1. BY HATING WHAT IS EVIL
Panutihon 8:13(ABMBB) “Ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo maoy
pagdumot sa daotan; gidumtan ko ang pagpagarbo ug pagkamapahitas-on, ang
mga paaging hiwi ug malimbongong mga pulong.”

Proverbio 8:13(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy pagdumot sa dautan:
Ang pagkagarboso, ug pagkamapahitas-on, ug ang dautan nga dalan.”

Proverbs 8:13(NIV) “The fear of the Lord is to hate evil: I hate pride, and
arrogance, evil behavior and perverse speech.”
a) To hate pride & arrogance
Example of pride : Satan
Isaias 14:12-14(AB) "Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, Oh kabugason,
anak sa kabuntagon! Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta, nga ikaw man
unta ang nagalumpag sa mga nasud. (13) Ug ikaw miingon diha sa imong
kasingkasing: Ako mokayab ngadto sa langit,
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ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios; ug ako magalingkod
sa bukid nga tigumanan, sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. (14) Mokayab ako
sa ibabaw sa mga kahitas-an sa mga panganod; himoon ko nga ang akong kaugalingon
mahasama sa Hataas Uyamot."

Ezequiel 28:16-17(AB) "Pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila natugob sa
imong taliwala sa pagpanlupig, ug ikaw nakasala: busa gisalikway ko ikaw ingon
nga mapasipalahon gikan sa bukid sa Dios; ug gilaglag ko ikaw, Oh nagatabon
nga querubin, gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. (17)Ang imong
kasingkasing gipataas tungod sa imong katahum; gidaut mo ang imong
kinaadman tungod sa imong kasilaw: gipukan ko ikaw ngadto sa yuta;
gipapahamutang ko ikaw sa atubangan sa mga hari, aron sila makasud-ong
kanimo."
Mateo 23:12(ABMBB) “Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang
magpaubos. Ipataas.”
Mao nga kontra gayod sa Dios ang mga garboso.
1 Pedro 5:5-6(ABMBB) “Kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga motahod
sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa
kay ang kasulatan nag-ingon “Kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya
sa mga mapaubsanon. (6)Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron
magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda.”
Panultihon 16:5(MBB) “Gikasilagan sa Ginoo ang garboso; ang maong tawo
silotan gayod.”
b) To hate evil deeds
Panutihon 8:13(ABMBB) “Ang pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo maoy
pagdumot sa daotan; gidumtan ko ang pagpagarbo ug pagkamapahitas-on, ang
mga paaging hiwi ug malimbongong mga pulong.”

Proverbio 8:13(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova maoy pagdumot sa dautan:
Ang pagkagarboso, ug pagkamapahitas-on, ug ang dautan nga dalan.”

Job 1:1(AB) “Dinhay usa ka tawo sa yuta sa Hus, kinsang ngalan mao si Job; ug
kadtong tawohana hingpit ug matarung ug usa nga mahadlokon sa Dios, ug
nagapahilayo sa dautan.”
Job 28:28(MBB) “Unya ang Dios miingon sa tawo, ‘Kahadloki ang Ginoo aron ka
magmaalamon, biyai ang daotan aron ka makasabot.”
Panultihon 3:7(ABMBB) “Ayaw paghunahuna nga maalamon ka na gayud;
kahadloki ug tahora ang Ginoo ug isalikway ang daotan.”
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Panultihon 3:7(MBB) “Ayaw paghunahuna nga mas malaamon ka kay sa husto
mong kaalam; kahadloki lamang ang Dios ug ayaw gayod paghubat ug daotan.”
Mao nga tawong nagbuhat daotan wala gayod na mahadlok sa Dios.
1 Corinto 6:9-10(MBB) “Sa walay duhaduha nasayod kamo nga ang mga daotan
dili makasulod sa Gingharian sa Dios. Ayaw limbongan ang inyong kaugalingon
kay ang mga tawo nga makighilawason, o nagsimba sa mga diosdios, o mga
mananapaw, o makighilawas sa isigka lalaki o isigka babaye, (10) o kawatan, o
hakog, o mga palahubog, o tigbutangbutang, o mga malapason sa balaod, dili
makasulod sa Gingharian sa Dios.”
2. BY OBEYING GOD’S COMMAND
Genesis 22:2, 9-12(AB) “Ug miingon siya: Kuhaon mo karon ang imong anak, ang
imong anak nga bugtong, nga imong pinalangga nga mao si Isaac, ug umadto ka
sa yuta sa Moria ug siya ihalad mo nga halad-nga-sinunog didto sa ibabaw sa usa
sa mga bukid nga akong igaingon kanimo.” (9)Ug miabot sila sa dapit nga
giingon kaniya sa Dios; si Abraham mipatindog didto ug usa ka halaran, ug
gipahaluna pag-ayo ang kahoy ug gigapus niya si Isaac, nga iyang anak, ug
gipahamutang siya sa ibabaw sa sugnod. (10)Ug gituy-od ni Abraham ang iyang
kamot, ug gikuha niya ang iyang punyal sa pagpatay sa iyang anak. (11)Ug ang
manolonda ni Jehova misinggit kaniya gikan sa mga langit, nga nagaingon:
Abraham, Abraham. Ug siya mitubag: Ania ako. (12)Ug nagaingon: Dili mo
pagbakyawon ang imong kamot sa bata, dili ka magbuhat kaniya bisan unsa, ug
karon naila ko nga ikaw nahadlok sa Dios, kay wala ka magdumili sa imong
bugtong nga anak kanako.”
(12-MBB) “Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel, ‘Nasayod na ako nga
andam ka gayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw ang imong bugtong
anak.”
Note: Mao nga sa dihang sundon nimo ang sugo sa Ginoo nagpaila kini nga nahadlok ka sa Dios. Sa
dihang imong gibayaan ang kinabuhing daotan, pagkapalahubog, pagkasugarol, pagkatalamagi,
pagkapalainom nagpaila kini nga mahadlokan ka sa Dios. Apan kanang tawo nga nihinbanon apan ngilad gihapog kinabuhi, ngil-ad gihapog batasan bisag unsa pay iyang posisyon sa simbahan dili gayod na
tawo nga mahadlokon sa Dios. Kay ang tawong mahadlokon sa Dios mao kadtong tawo nga nagsunod
sa mga sugo sa Dios.

Salmo 111:10(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova mao ang sinugdanan sa
kalaam; Ang tanan nga nanagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong
salabutan.”
Mao nga ang pagkahadlok sa Dios mao ra kini paghigugma sa Dios.
1 Juan 5:3(MBB) “Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga
gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.”
Mao nga ang pagkahadlok sa Dios mao ra kini pag-ila saDios. Mao nga ang
pagkahadlok sa Dios mao ra kini sa pag-ingon nga nakaila sa Dios
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1 Juan 2:3-4(MBB) “Kon tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato
nga nakaila kita kaniya. (4)Kon may moingon, ‘Nakaila ako sa Dios, apan wala
magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang
kamatuoran.”
Ecclesiastes 12:13(AB) “Kini mao ang katapusan sa butang; ang tanan nadungog
na: Kahadloki ang Dios, ug bantayi ang iyang mga sugo; kay kini ang mao ang
tibuok nga katungdanan sa tawo.”
Ecclesiastes 12:13(ABMBB) “Human niining tanan usa na lang ka butang ang
angay kong isulti: Tahora ug kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo.
Alang kini sa tanang tawo.
THE RESULTS OF FEARING THE LORD
1. IT BRINGS BLESSINGS
Salmo 34:9(ABMBB) Kamong piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi ug
kahadloki siya kay ang may kahadlok kaniya dili gayod mahikawan sa ilang
gikinahanglan.”
Panultihon 19:23(ABMBB) Tahora ug kahadloki ang Ginoo ug ang imong kinabuhi
may katagbawan; ug layo sa kakuyaw.”
2. IT BRINGS LONG LIFE
Proverbio 10:27(AB) “Ang pagkahadlok kang Jehova nagapalugway sa mga
adlaw; apan ang mga tuig sa dautan pagahamub-on.”
Panultihon 10:27(ABMBB) “Tahora ug kahadloki ang Ginoo ug motaas ang imong
kinabuhi apan mamatay sa dili pa panahon ang mga tawong daotan.”

Deuteronomio 6:2(ABMBB) “Sa tibuok ninyong kinabuhi, kinahanglan nga
kahadlokan ninyo ug sa inyong mga kaliwat ang Ginoo nga inyong Dios ug
tumanon ang tanan niyang balaod nga gihatag ko kaninyo. Kon buhaton ninyo
kini, makabaton kamog taas nga kinabuhi.”
1 Mga Hari 3:14(ABMBB) “Ug kon sundon nimo ang akong kabubut-on ug
tumanon ang akong kasugoan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David,
lugwaya ko ang imong kinabuhi.”
Efeso 6:1-2(MBB) “Mga anak, sanglit mga Cristohanon man kamo, sunda ninyo
ang inyong mga ginikanan kay mao kini ang husto. (2)Ang unang sugo nga dunay
saad mao kini: Tahora ang imong amahan ug inahan, ug kini ang saad: (3)aron ka
mabulahan, ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibotan.”
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