Jagna Christian Gospel Fellowship

HOW WE FACE THE NEW YEAR
Introduction: Ang mga tawo adunay nagkalainlaing panghunahuna mahitungod pagsaulog sa bag-ong
tuig. Ang mga tawo adunay nagkalainlaing sistema sa pagsaulog ug sa pag-atubang niini. Ang uban
naghunahuna nga mamalit silag mga prutas ilabina sa mga lingin nga mga prutas para palihi o
pangpaswerte kono para nga ang ilang kinabuhi magmausawagon ug puno sa panalangin. Mao kini ang
kasagarang panghunahuna sa mga tawo kay mao man kini ang naandan o mao naman kini ang
tradisyon. Mao nga adunay panultihon “Merry Christmas @ a prosperous New Year.” Apan sumala sa
Biblia ingon niini ba ang gitudlo sa Dios aron ka panalangin ug magmauswagon ang imong kinabuhi? Ang
paggamit sa mga prutas isip palihi sa bag-ong tuig aron ka magmauswagon wala gayod kini itudlo sa
Biblia. Ang Biblia nagtudlo gayod kanato sa mga prinsipyo kon sa unsang paagi nga ang Dios
mopanalangin sa tawo.

1. THE REAL PROSPERITY/BLESSING COMES FROM OBEYING GOD’S WORD
Ang tinuod nga kauswagan ug panalangin dili na tungod sa porma sa prutas o wala na sa porma sa
prutas kondili anaa sa imong pagsunod sa mga pulong sa Dios.

Joshua 1:8(NIV) “Do not let this Book of the Law depart from your mouth;
meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written
in it. Then you will be prosperous and successful.”
Josue 1:8(MBB) “Ayaw gayod kalimti ang basahon sa Balaod. Kinahanglan nga
tun-an mo kini adlaw ug gabii, ug pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini
ug magmauswagon ka.”
Salmo 1:1-3(MBB) “Bulahan ang dili mamati sa sugyot sa mga daotan, ni moawat
sa gibuhat sa mga makasasala, ni makig-abin kanila nga nagbugalbugal sa Dios.
(2)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 sa ka sapa,
kansang dahon dili malaya ug sa tingbunga mamunga. Sa tanan niyang buhaton
siya magmalamposon.”
Ang pag-ingon “Sa tanan niyang buhaton siya magmalamposon” kon basahon nimo kini sa hubad nga iningles NIV “whatever
he does prospers.” Mao nga kon basahon nimo sa hubad AB gihubad kini nga “magamauswagon.”

Salmo 1:3(AB) “Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa

tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, kansang dahon usab dili
malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon.”
Deuteronomio 28:1-9,13-17, 20(MBB) “Kon tahoron ninyo ang Ginoo nga atong
Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining
adlawa, himoon kamo niya nga labaw sa tanang kanasoran sa tibuok kalibotan.
(2)Kon tahoron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin.
(3)Panalangin niya ang inyong kalungsoran ug kaumahan. (4)Panalangin kamo sa
Ginoo ug daghang mga anak, daghang kahayopan, ug daghang abot sa yuta.
(5)Panalanginan usab niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon.
(6)Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. (7)Itugyan sa Ginoo
kaninyo ang inyong mga kaaway. Magkahiusa sila pagsulong kaninyo, apan managan
sila nga magkatibulaag.
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(8)Pun-on sa Ginoo nga inyong Dios ang inyong mga kamalig ug panalangin niya
ang tanan ninyong buhaton; panalanginan kamo niya didto sa yuta nga ihatag
niya kaninyo. (9)Ingon sa gisaad sa Ginoo, himoon kamo niya nga iyang balaang
katawhan, kon tumanon ninyo ang iyang mga sugo.”
Ang pag-ingon “kon tahoron ninyo ang Ginoo” sa iningles “if you obey the Lord” kini nagpasabot
gayod kanato nga ang Dios nagpasidaan sa iyang mga katawhan nga kon atong tumanon ang iyang mga
pulong iya kitang panalanginan. Unsa man kini nga mga panalangin? Panalanginan niya ang atong
pagabuhaton. Panalanginan niya ang atong mga panginabuhi. Panalipdan kita niya gikan sa atong mga
kaaway.

(13)Himoon sa Ginoo nga kamo mag-una ug dili gayod maiwit, kanunay maguswag ug dili magkunhod, kon tumanon ninyo ang iyang mga sugo nga gihatag ko
kaninyo niining adlawa. (14)Ayaw kamo pagsupil ni mosimba sa mga diosdios.
(15)Apan kon dili ninyo tahoron ang Ginoo nga atong Dios, ug dili ninyo tumanon
ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, mahiagom kamo niining tanang
tunglo: (16)Tunglohon ang inyong kalungsoran ug kaumahan. (17)Tunglohon ang
inyong mga abot ug mga pagkaon. (20)Pahiagomon kamo sa Ginoo ug mga
tunglo, kaguliyang ug kapakyasan sa tanan ninyong paningkamot, hangtod nga
mangamatay kamo ug sa kalit mahanaw, tungod sa daotan ninyong mga buhat ug sa
pagsalikway ninyo kaniya.”

Deuteronomio 30:9-10(MBB) “Himoon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan
ninyong paningkamot. Mosanay kamo ug ang inyong kahayopan ug modaghan
ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon ingon nga
gikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan, (10)kon
patalinghogan ninyo siya ug tumanon ninyo ang mga sugo nga nahisulat niining
basahona, ug kon mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasingkasing
gayod.”
Apan tingali mangutana gayod ka: Ngano man lagi nga daghan mang mga daotang tawo nga nangadato? Mga tawo
nga walay kahadlok sa Dios nangadato man lagi? Kini nga pangutana gipangutana usab kini sa pipila ka mga tawo
sa Biblia. Ug pinaagi niini makakuha kitag tubag sa pangutana.

Jeremias 12:1(MBB) “Walay kapuslanan, Ginoo, kon makiglalis ako kanimo, kay
ikaw dili man masayop, apan kinahanglan gayod nga pangutan-on ko ikaw bahin
sa hustisya. Nganong nagmauswagon man ang mga daotan? Nganong
nagmalamposon man ang mga limbongan?”
Salmo 73:1-8,16-19,20-28(ABMBB) “Ang Dios maayo gayod sa Israel, kanila nga
putlig kasingkasing! (2)Apan ako hapit na kawad-i sa pagsalig; ang akong pagtuo
hapit na mawala, (3)kay nasina man ako sa mga mapahitas-on, ug sa pagkakita ko
nga nadato ang mga daotan. (4)Wala sila mag-antos sa kasakitan; malig-on ug
maayo silag lawas. (5)Wala sila mag-antos sama sa nahitabo sa ubang tawo; wala
silay kalisdanan sama sa nahiagoman sa uban. (6)Ug busa gisul-ob nila ang garbo sama
sa kuwentas, ug ang kabangis sama sa bisti. (7)Ang ilang kasingkasing napuno sa
kadaotan ug nag-awas ang ilang hunahuna sa daotang mga laraw. (8)Nagbugalbugal sila
sa uban ug nagsultig daotan; mapagarbohon silang nanghulga nga daugdaogon

nila ang uban.
Unsa may tubag sa iyang pangutana nga nakalibog kaniya? Siya ra usab ang mitubag
sa iyang kaugalingon pangutana .
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(16) Busa bisan tuod ug lisod kaayo, gipaninguha ko ang pagsabot niini, (17)mao
nga miadto ako sa imong Templo, O Dios, unya nasabtan ra nako kon unsay
mahitabo sa mga daotan. (18)Imo gayod silang ibutang sa danglog nga mga
dapit ug itugyan mo sila sa hingpit nga kalaglagan! (19)Kalit silang mangalaglag
ug modangat kanila ang makalilisang kataposan. (21)Sa dihang gisakitan ako
pag-ayo ug nasilo ang akong pagbati, (22)wala gayod ako makasabot; sama ako
sa hayop nga walay buot, O Ginoo. (23)Apan sa gihapon uban ako kanimo ug
gihuptan mo ang akong tuong kamot. (24)Gigiyahan mo ako pinaagi sa imong
tambag, ug sa kataposan dawaton mo ako uban sa kadungganan. (25)Kinsa pa
may saligan ko diha sa langit kondili ikaw! Ug wala nay laing tinguhaon ko dinhi
sa yuta gawas kanimo. (26)Ang akong salabotan ug lawas maluya; apan ikaw, O
Dios mao ang akong kalig-on. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko! (27)Kay
kadtong mobiya kanimo mamatay gayod ug laglagon mo sila nga wala
magmatinumanon kanimo. (28)Apan alang kanako, maayo gayod kaayo nga ako
duol kanimo O Dios! Diha kanimo, O Ginoong Dios, layo ako sa kadaotan.
Isangyaw ko ang tanan nimong nabuhat.”
Deuteronomiuo 30:19 “Gihimo kong saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo
gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilia ninyo ang
kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan molungtad.” Ang pagpili sa kinabuhi
mao ang pagpili sa pulong sa Dios.

Juan 6:63(MBB) “Ang naghatag ug kinabuhi mao ang Espiritu; dili kini mahimo sa tawo.

Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo – Espiritu ug kinabuhi.”
Santiago 5:5(ABMBB) “Dinhi sa kalibotan haruhay kaayo ang inyong pagpuyo ug
nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon
tagana sa adlaw nga ting-ihaw.”
Lucas 12:21(ABMBB) “Ug mitapos si Jesus sa pag-ingon, “Mao kini ang mahitabo
kanila nga magtigom ug mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato
sa atubangan sa Dios.”
2. THE REAL NEW LIFE STARTS WHEN WE ENCOUNTER CHRIST
Ang mga tawo adunay nagkalainlaing sistema sa pagsaulog sa bag-ong tuig. Ang uban naghunahuna
nga maghimo silag new year’s resulotion. Ang mga daotan nilang mga binuhatan ilista sa papel unya
sunogon ang papel aron konunay nga magkinabuhi na nga bag-o. Mao kini ang kasagarang
panghunahuna sa mga tawo kay mao man kini ang naandan o mao naman kini ang tradisyon. Mao nga
adunay panultihon “Bag-ong Tuig Bag-ong Kinabuhi.” Apan sumala sa Biblia ingon niini ba ang gitudlo
sa Dios aron makab-ot nato ang kabag-ohan sa kinabuhi? Ang Biblia nagtudlo gayod kanato sa prinsipyo
kon sa unsang paagi nga makab-ot nato ang kabag-ohan sa kinabuhi. Ang bag-ong kinabuhi wala sa
bag-ong tuig, anaa ni Cristo.

2 Corinto 5:17(NIV) “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old
has gone, the new has come.”
2 Corinto 5:17(MBB) “Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang
binuhat; ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o.”
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2 Corinto 5:17(AB) “Busa kon ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang
binuhat; ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang bag-ong mga
butang nahiabut na.”
Tito 3:5(MBB) “Kita iyang giluwas, dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong
nabuhat, kondili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas nga gihimo sa
Espiritu Santo aron kita makabaton ug bag-ong kinabuhi.
Sa unsa mang paagi aron kita mahugasan nga gikan sa Espiritu Santo aron kita makabaton ug bag-ong
kinabuhi? Sumala sa Efeso 1:13 kini mahitabo kon kita motoo kang Cristo.

Efeso 1:13(MBB) ‘Mao usab ang mahitungod kaninyo: sa pagkadungog ninyo sa
matuod nga mensahe sa Maayong Balita nga naghatag kaninyog kaluwasan, mituo
kamo kang Cristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu
Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na.”

Roma 13:12-14(MBB) ‘Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang
kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob ta
ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. (13)Magbinuotan kita
sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag – dili sa
hilabihang paghudyaka ug paghuboghubog, ni sa pakighilawas o sa kalaw-ayan,
ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. (14)Hinonoa, isul-ob ang Ginoong
Jesu-Cristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong
kaibog.”
Ang pag-ingon “Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon” kini nagpasabot nga
duol na ang kataposan sa panahon, hapit na mobalik si Jesus.

Filipos 4:5 “Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo.”

1 Pedro 4:7(MBB) “Duol na ang kataposan sa tanang butang. Busa pagpugong ug
pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron maka-ampo kamo.”

Colosas 3:8-10(MBB) ‘Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan: ang
kasuko, ang pagkasaputon, ang pagdumot, ang pagbutangbutang ug law-ayng
sulti. (9)Ayaw kamo pamakak kay gihubo na ninyo ang inyong daang pagkatawo
uban sa iyang kinaiya, (10)ug gisul-ob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Mao kini
ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala
sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit, mahitungod sa
Dios.”
1 Pedro 1:3-4(MBB) “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 Jesu-Cristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy
naghatag kanatog dili matarog nga paglaom, (4)ug sa panulondon nga dili
madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang
kaninyo.”
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