Jagna Christian Gospel Fellowship

GOD OF ALL COMFORT
(2 Corinthians 1:3)
Introduction: Troubles are experienced by all Christians. You are not exempted from troubles.
Paul encountered more troubles than other Christians.

2 Corinto 1:8(ABMBB) “Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among
mga kalisdanan didto sa lalawigan sa Asia. Hilabihan kapait ug kabug-at ang
giantos namo nga tungod niini nawad-an kamig paglaom nga mabuhi pa.”
2 Corinto 11:5, 23-26(ABMBB) “(5)Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag diyotay sa
hawod nga mga apostoles. (23)Mga alagad ba sila ni Cristo? Daw nabuang ako
apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila! Labaw pa ang akong paghago ug
mas makadaghan pa nabilanggo, mas daghang bunal ang nahiagoman ug mas
makadaghan mag-ungaw sa kamatayon kay kanila. (24)Makalima ako
pahamtangig 39 ka lapdos sa mga Judio, (25)makatulo ako latigoha sa mga
Romanhon ug makausa batoha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod ug
makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. (26)Sa daghan kong mga
panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isigkaJudio ug sa mga dili Judio. May mga katalagman sa mga siyudad, sa mga
kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsoonan.”
But Paul said, the source of all comfort in the midst of troubles is God hImself.
2 Corinto 1:3(ABMBB) “Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong
Jesu-Cristo, ang maluluy-ong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang
pagdasig.” (Sa MBB gihubad kini nga Dios nga tinubdan sa tanang kalipay).
2 Corinto 1:3(AB) “Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo,
ang Amahan sa mga kalooy ug Dios sa tanang kalipay.”
Paul give three titles about God:
a) Father of our Lord Jesus Christ
Efeso 1:3(ABMBB) “Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong
Jesu-Cristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit
diha sa atong pagkahiusa kang Cristo.”
b) Father of compassion(NIV), mercies(KJV)
2 Corinthians 1:3(KJV) “Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus
Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort.”
(Sa NIV gihubad kini nga Father of compassion).
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Roma 12:1(ABMBB) “Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa
Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa
Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya.”
1 Pedro 1:3(ABMBB) “Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong
Jesu-Cristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong
kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Cristo. Naghatag kini kanato ug paglaom
nga dili matarog.”
Miqueas 7:18(ABMBB) “O Ginoo, walay Dios nga sama kanimo, nga mopasaylo
sa kasal-anan sa nahibilin mong katawhan. Dili ka maghambin ug kasuko
hangtod sa kahangtoran, kay maluluy-on ka man.
Salmo 86:15(ABMBB) “O Ginoo, maluluy-on ka ug mahinatagon nga Dios, dili
daling masuko, kanunayng mahigugmaon ug matinud-anon.
Daniel 9:9(ABMBB) “Apan ikaw, O Ginoo nga among Dios, maluluy-on ug andam
sa pagpasaylo bisan pag misupil kami kanimo.”
c) God of all comfort
2 Corinto 1:3(ABMBB) “Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong
Jesu-Cristo, ang maluluy-ong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang
pagdasig.” (Note: Sa MBB gihubad kini nga Dios sa tanang kalipay).
2 Tesalonica 2:16(ABMBB) “Hinaot unta nga ang atong Ginoong Jesu-Cristo ug ang Dios
nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay kataposan nga
kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa grasya.”

HOW DOES GOD COULD COMFORT US? (unsaon man sa Dios pagdasig kanato)
1. GOD’S COMFORT CAN BE CHANNELLED THROUGH PEOPLE
2 Corinto 3:4(ABMBB) “Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan
aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang
pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios.”

Buhat 9:11,17(ABMBB) “Ang Ginoo miingon kaniya, Lakaw ngadto sa dalan nga
ginganlag Tul-id ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga tagaTarso nga ginganlag Saulo…(17)Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong
niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang
Ginoong Jesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon
nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu
Santo.”
2 Corinto 7:6(ABMBB) “Apan ang Dios nga nagdasig sa mga masulob-on,
nagdasig kanamo pinaagi sa pag-abot ni Tito.”
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Colosas 1:24(ABMBB) “Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod
kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos nakatabang ako sa paghingpit sa
wala pa matapos nga mga pag-antos ni Cristo alang sa iyang lawas nga mao ang
iglesia.”
Mao nga si Jose nga usa sa mga magtotoo gitawag nilag Magdadasig

Buhat 4:36(ABMBB) “Ug mao nga si Jose, usa ka Levita nga taga-Cipre nga
ginganlan sa mga apostoles ug Bernabe (nga sa ato pa, ‘Ang Magdadasig.”
Buhat 9:26-27(ABMBB) “Miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa
pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila motuo nga usa na siya ka tinun-an busa
nangahadlok silang tanan kaniya. (27)Apan si Bernabe mitabang kaniya ug gidala
siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa
pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo.
Iya usab silang gisuginlan sa maisogon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus
didto sa Damasco.”
2. GOD’S COMFORT CAN BE CHANNELLED THROUGH HOLY SPIRIT
Juan 14:16, 26(MBB) “Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing
Manlalaban, ang Espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa
kahangtoran. (26)Ang Manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa Amahan sa
akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdum kanainyo sa tanan nga akong
gisulti kaninyo.”
(Note: Sa hubad ABMBB gihubad kini nga Magtatabang).

Juan 14:16, 26(AB-1982) “Ug ako magaampo sa Amahan, ug siya magahatag
kaninyo ug lain nga Maglilipay, aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay
kataposan. (26)Apan ang Maglilipay, ang Espiritu Santo, nga pagasugoon sa
akong Amahan sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang mga butang,
ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gipamulong kaninyo.”
Juan 16:13(ABMBB) “Apan inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran, tultolan kamo
niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot
kondili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang
umaabot.”
Lucas 10:21(ABMBB) “Niadtong higayona gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug
miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod
kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay
kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo,
Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubut-on.”

Galacia 5:22-23(ABMBB) “Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay,
kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, (23)pagkamapaubsanon ug
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pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa
bisan unsang balaod.”
3. GOD’S COMFORT CAN BE CHANNELLED THROUGH GOD’S WRITTEN WORD.
2 Timoteo 3:15-16(ABMBB) Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata
nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga
maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. (16)Ang
tibuok Kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang
sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong.
Salmo 19:7-8(MBB) “Hingpit ang balaod sa Ginoo, ug naghatag kinig bag-ong
kinabuhi; kasaligan ang mga sugo niya ug naghatag ug kaalam sa mga walay
alamag. (8)Husto ang mga balaod sa Ginoo, ug magmalipayon ang motuman
niini.”
Salmo 1:2-3(MBB) “Ikalipay gayod nila ang pagtuman sa Balaod sa Ginoo, ug
nagtuon sila niini adlaw ug gabii. (3)Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa
usa ka sapa, kansang dahon dili Malaya ug sa tingbunga mamunga. Sa tanan
niyang buhaton siya magmalampuson.”
Conclusion:
2 Corinto 4:16-18(ABMBB) “Tungod niini wala gayod kami kawad-ig kadasig.
Bisag nag-anam nag kahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on
adlaw-adlaw. (17)Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among
giantos naghatag kanamog labihan kadako ug walay kataposang himaya nga
labaw kaayo kay sa mga kalisdanan. (18)Kay wala kami magtan-aw sa mga
butang nga makita, kondili sa mga butang nga dili makita kay ang mga butang
makita dili molungtad ug dugay apan ang mga butang nga dili makita walay
kataposan.”
2 Corinto 7:4(ABMBB) “Dako kaayo ang akong pagsalig ug garbo kaninyo. Sa
tanan namong kalisdanan puno gihapon ako sa kadasig ug kalipay.”
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