Jagna Christian Gospel Fellowship

MOLDED BY PROBLEMS
Introduction: God has a purpose behind every problem. He uses circumstances to develop our
character. Let us remember: we face circumstances twenty-four hours a day. That’s way Jesus
warned us that we would have problems in the world.

Juan 16:33(MBB) “Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamog kalinaw pinaagi
sa iyang pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibotan, apan ayaw kahadlok,
kay gidaog ko na ang kalibotan.”
(Sa hubad AB nagkanayon “Dinhi sa kalibotan aduna kamoy kagul-anan.”)

Buhat 14:22(MBB) “Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon
sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, ‘Kinahanglan moagi kita sa daghang mga
kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios.”
Life is series of problems. Every time you solve one, another is waiting to take its place. That’s why the
Bible says nga dili kita angayng mahibulong kon moabot ang mga kalisdanan.

1 Pedro 4:12(MBB) “Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga
mapait nga pagsulay nga inyong giantos; ayaw isipa nga kini talagsaong butang
nga mahitabo kaninyo.
God uses problems to draw you closer to himself. Problems force us to look to God and depend
on him, instead of ourselves.

Panultihon 20:30(MBB) “Usahay kinahanglan makatilaw kita ug mapait nga
kasinatian una pa mag-usab kita sa atong kinabuhi.”
Job 36:15(MBB) “Apan tudloan sa Dios ang tawo pinaagi sa mga pag-antos, ug
gamiton niya ang kalisdanan aron makasabot sila.”
Because God is sovereignly in control, everything that happens to you has spiritual significance. None of
your problem could happen without God’s permission and he
intends to use it for good even when and others mean it for bad.

Roma 8:28(MBB) “Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios
alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala
sa iyang tuyo.”
NASAYOD KITA – kini nagpasabot nga ang atong paglaom panahon sa mga malisod nga mga
kalisdanan kinahanglan atong ibasi sa mga kamatuoran nga ang Dios maoy nagkontrolar sa tanang mga
panghitabo.
NGA DIHA SA TANANG BUTANG – kini nagpasabot nga ang plano sa Dios alang sa imong kinabuhi
nag-involve o naglangkob kini sa tanang mahitabo sa imong kinabuhi – sama pananglit sa imong mga
kapakyasan, sa imong nahimong mga kasal-anan, ug sa mga masakit nga mga panghitabo nga miabot
sa imong kinabuhi. Ang Dios makahimo ug mga mayo gikan sa mga daotang nahibato sa imong kinabuhi.
NAGBUHAT ANG DIOS ALANG SA KAAYOHAN NIADTONG NAHIGUGMA KANIYA- kini nagpasabot
nga kini nga saad alang lamang sa mga tawo sa Dios. Dili kini alang sa tanan. Apan alang sa mga tawo
nga nagkinabuhi supak sa kabubut-on sa Dios, ang mga paghitabo sa ilang kinabuhi makahimo kining
kadaotan sa iyang kinabuhi.
UG SA IYANG MGA TINAWAG SUMALA SA IYANG TUYO- kini nagpasabot nga ang tanang mga
mahitabo sa mga tawo nga nahigugma sa Dios may kaayohan ang Dios. U gang iyang pinaka-katuyoan
mao nga mahisama kita kang Cristo.

Roma 8:29(MBB) “Kadtong gipili nang daan sa Dios, gilain niya aron mahisama
sa iyang Anak, aron ang iyang Anak mahimong kamagulangan sa daghang mga
magsoon.”
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LET US FACE PROBLEMS AS JESUS WOULD
Sa dihang si Jesus dinhi sa kalibotan nakasinati siya sa daghang mga kalisdanan. Nakasinati siyag mga lisod nga
tentasyon, mga pagsaway, mga pagsalikway ug dunay panahon nga gikaminusan siya.

Mateo 12:24(MBB) “Sa pagkadungog niini sa mga Pariseo, sila miingon,
‘Nakapagula siyag mga yawa kay ang ilang pangulo nga si Beelsebul naghatag
man kaniyag gahom sa paghimo niini.”
Mateo 12:24(AB) “Apan ang mga Fariseo, sa pagkadungog nila, nanag-ingon: Kini
dili makahingilin sa mga yawa kondili pa tungod kang Beelzebub, ang principe sa
mga yawa.”
Mateo 13:53-57(MBB) “Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon niining mga
sambingay, mibiya siya niadtong dapita, (54)ug mipauli sa lungsod nga iyang
gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga, ug natingala ang nakadungog
kaniya, “Diin man niya kuhaa kining kinaadmana? Nangutana sila. Ug unsa may
ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? (55)Dili ba siya mao man ang anak sa
panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsoon sila si
Santiago, si Jose, si Simon, ug si Judas? (56)Dili ba ania man magpuyo dinhi ang
tanan niyang mga igsoong babaye? Diin man niya kuhaa kining tanan?
(57)Tungod niini gisalikway nila siya…”
Juan 7:15(MBB) “Hilabihan ang kahibulong sa kadagkoan sa mga Judio ug
miingon sila, ‘Giunsa man niining tawhana pagkahibalo ug daghan kaayong mga
butang nga wala man unta siya makaeskuyla.”
Hebreo 5:7-8(ABMBB) “Sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus, nagampo ug nangaliyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha ngadto sa
Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Tungod kay
mapaubsanon ug buotan man siya. (8)Apan bisan ug siya mao ang Anak sa Dios,
nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos.”
1 Pedro 2:21-23(MBB) “Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Cristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong
sundon. (22)Wala siya makasala ni mamakak. (23)Sa dihang gibugalbugalan siya,
wala siya mobalos sa pagbugalbugal; sa dihang gisakit siya, wala siya
manghulga; hinunoa iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga
Maghuhukom.”

SO, LET US FACE PROBLEMS AS JESUS WOULD.
LET US RESPOND TO THE PROBLEMS ACCORDING TO GOD’S WORD
1. REMEMBER THAT GOD’S PLAN IN YOUR LIFE IS GOOD
Jeremias 29:11(MBB) “Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang
kaninyo: sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyog
kaugmaon nga inyong gipangandoy.”
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Panultihon 16:4(MBB) “Ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyoan; ang
sangpotan sa tawong daotan, kalaglagan.”Kini nagpasabot nga ang tanang gihimo sa Dios may katuyoan
ug ang katuyoan niya mao nga makakat-on ka pagkinabuhing matarong. Kay kon magkinabuhi kang daotan kalaglagan gayod ang
imong dangatan.

Genesis 50:19-20(MBB) “Apan miingon si Jose kanila, ‘Ayaw kamo kahadlok kay
dili ako Dios. (20)Ang daotang laraw ninyo batok kanako gihimo sa Dios nga
kaayohan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon.”
Isaias 38:17(MBB) “Ang kapaitan nga akong nahiagoman alang ra usab sa akong
kaayohan, apan giluwas mo ang akong kinabuhi sa gahom sa kalaglagan, ug
gikalimtan mo ang tanan kong mga sala.”
Busa, importante kaayo nga kinahanglan pabilin nga maga-focus ka sa plano sa Dios, dili sa kapait sa
imong problema. Ingon niini ang nasinatian ni Jesus sa dihang giantos niya ang kasakit sa krus. Mao nga
gidasig kita nga mosunod sa iyang panig-ingnan.

Hebreo 12:2-3,19(MBB) “Itutok ta ang atong mata kang Jesus nga maoy
gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya molunga bisan pa sa
iyang pag-antos sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay
didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya karon sa
tuo sa trono sa Dios. (3)Palandonga kon unsa ang iyang giantos - kon unsa ang
iyang pagpailob taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kaluya
ug paglunga.” (19)Kastigohon kita sa atong tawhanong amahan sulod sa mubong
panahon lamang sumala sa ilang gihunahuna nga angay. Apan nagbuhat niini ang Dios
alang sa atong kaugalingong kaayohan aron makaambit kita sa iyang

pagkabalaan.”
2. REJOICE & GIVE THANKS
1 Tesalonica 5:18(MBB) “Ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo.
Kini mao ang kabubut-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni CristoJesus.”
Filipos 4:4,6(MBB) “Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon:
paglipay kamo! (6)Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kondili pangayoa sa Dios
ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo.”
Lucas 6:22-23(MBB) “Bulahan kamo kon ang mga tawo magdumot ug
magsalikway ug magbugalbugal kaninyo, ug mag-ingon nga kamo mga daotan,
tungod sa Anak sa Tawo! (23)Paglipay kamo kon kini mahitabo, ug pagsayaw sa
kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang
ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta.”
1 Pedro 1:6-7(MBB) “Tungod niini paglipay kamo bisan tuod sa pagkakaron
kinahanglan magsubo kamo sa mubo nga panahon tungod sa daghan ninyong
mga alantuson. (7)Ang tuyo niini mao ang pagsulay kon tinuod ba gayod ang
inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man
pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtoo nga bililhon pa kay sa bulawan, labi
pang sulayan aron malig-on. Unya makadawat kamo ug mga pagdayeg, himaya,
ug dungog sa Adlaw nga ipadayag na si Cristo Jesus.”
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3. REFUSE TO GIVE UP
Santiago 1:2-3,12(MBB) “Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang
matang sa pagsulay moabot kaninyo, (3)kay nasayod kamo nga ang inyong
pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson.”
(12)Bulahan ang tawo nga mobarog taliwala sa mga pagsulay; kay sa iyang
pagdaog sa mga pagsulay makadawat siya sa kinabuhi, ang nga gisaad sa Dios
alang niadtong mga nahigugman kaniya.”
Santiago 5:10-11(MBB) “Mga igsoon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga
nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himoa sila nga panig-ingnan sa mapailubong pagantos taliwala sa mga kalisdanan.” Ato silang giisip nga buhalan kay sila
nakaantos man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapailubon ni Job, ug
inyong nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa kataposan; kay ang Ginoo
mahigugmaon ug maluluy-on kaayo.”

Roma 8:35, 37(MBB) “Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Cristo?
Ang kasamok ba, ang kalisdanan, ang mga kalatagman, o ang kamatayon?
(37)Dili! Hinunoa, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaogan pinaagi
kaniya nga nahigugma kanato!.”
Ang sekreto sa pagpadayon mao ang paghinumdum nga ang imong mga kasakit, ang imong mga kalisdanan lumalabay, temporary
ra kana. Ang imong tan-awon ang walay kataposang ganti nga gitagana sa Dios.

Hebreo 11:24-26(MBB) “Tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili
nga tawgong anak sa anak nga babaye ni Paraon. (25)Gipalabi niya ang pag-antos
uban sa katawhan sa Dios kay sa pagpahimulos sa sala sulod sa mubong
panahon. (26)Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa
Mesiyas labi pang bililhon kay sa tanang bahandi sa Ehipto, tungod kay gilantaw niya
ang ganti nga madawat niya.”

2 Corinto 4:17-18(MBB) “Ug kining gamay ug umaaging kasamok 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
nga makita dili molungtad ug dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay
kataposan.”
Conclusion: Violin
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