Pastor Edwin Ranan

OVERCOMING EVIL
Intro: Ang Biblia nagsulti kanato unsaon nato pagbuntog ang daotan. Ang Dios
naghatag kanatog mga principyo unsaon kini pagbuntog.
DO NOT REVENGE (INSTEA OF REVENGE – DOING GOOD)
Roma 12:17-19 "Kon buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila
sa tanan nga maayo. (18) Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tawo.
(19)Mga higala, ayaw kamo panimalos, kondili itugyan kini sa Dios. Kay nagingon ang Kasulatan, 'Akoy manimalos, akoy mobayad, nag-ingon ang Ginoo.'
Deuteronomio 32:35 "Akoa ang katungod sa pagpanimalos ug pagsilot, ka yang
panahon nga madakin-as sila ug mahiagom sa katalagman hapit na moabot, ug
malaglag sila sa kalit lamang."
How to show that you don't revenge?
Roma 12:20-21 "Hinunoa, 'Kon gutomon ang imong kaaway, pakan-a siya; kon
giuhaw, paimna; kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo.
(21) Ayaw padaog sa daotan, hinunoa, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo."
Panultihon 25:21-22 "Kon gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya; kon giuhaw
paimna siya. (22) Kay sa ingon maulawan siya pag-ayo ug gantihan ka sa Dios."
Mateo 5:38-39 "Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, 'Mata bayrag mata, ug
ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo: ayaw panimalos sa
nagbuhat kaninyog daotan. Kon sagpaon ang tuo mong aping. Ipasagpa usab
ang wala."
Lucas 6:27-29,31 "Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: Higugmaa ninyo
ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot
kaninyo. (28)Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pag-ampo alang sa
nagdaogdaog kaninyo. (29)Kon may mosagpa sa inyong aping, ipasagpa usab
ang pikas; ug kon adunay moagaw sa inyong kamisentro, ihatag usab ang
inyong kamisin."
1 Tesalonica 5:15 "Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug daotan kaninyo,
kondili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tawo."
1 Pedro 3:9 "Ang daotan ayaw baslig daotan; ang panghomaraot ayaw tumbasig
panghimaraot; hinunoa, basli kinig panalangin kay gisaraan kamo sa Dios nga
iya kamong panalanginan sa dihang gitawag kamo niya."
Mateo 5:13-14 "Kamo ang asin sa katawhan. Kon ang asin kawad-an sa iyang
kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala nay kapuslanan
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ug angay na lamang isalibay ug tunobtunoban sa mga tawo. Kamo ang kahayag
sa katawhan. Ang siyudad nga nahimutang sa bungtod dili gayod matago"
Ex. Stephen
Buhat 7:59-60 "Ug samtang gibato nila si Steban, nag-ampo siya sa Ginoo, nga
nag-ingon, 'Ginoong Jesus,dawata ang akong espiritu. (60)Unya miluhod siya ug
misinggit pagkusog, 'Ginoo! Ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat! Tapos niya
isulti kini, namatay siya."
By doing this, we can be called peacemakers
Peacemakre does not mean not wala kay kontra. Wala kini magpasabot nga
mag-uyon-uyon nalang ka bisag sayop.
Gospel of peace
Efeso 6:15 "Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa kalinaw ingon
nga sapatos."
Isaias 52:7 "Pagkatahom sa mga tiil niadtong milatas sa kabukiran aron pagwali
sa maayong balita, pagmantala sa pakigdait, nagdalag kalipay, ug pagsangyaw
sa kaluwasan…"
Jesus is our peace
Efeso 2:14 "Kay si Cristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa
mga Judio ug sa mga dili Judio nga usa lamang ka katawhan. Pinaagi sa iyang
lawas giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway."
Roma 5:1 "Sanglit gihimo na man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo,
may panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo."
Mateo 11:28-29(AB) "Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan,
ug papahulayon ko kamo. (29)Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug
pagtuon kamo gikan kanako; kay ako maaghop ug mapaubsanon sa
kasingkasing, ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag."
Mateo 5:9(AB) "Bulahan ang mga magbubuhat ug kadaitan, kay sila pagatawgon
nga mga anak sa Dios."
Isaias 9:6 "Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka
anak lalaki; ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag 'Maalamong
Magtatambag, Dios nga Makagagahom, Amahan nga walay kataposan, Prinsipe
sa pakigdait."
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Juan 14:27 "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo; ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo,
kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa sa kalibotan: ayaw kamog kabalaka ug
ayaw kahadlok."
Juan 5:16-18 "Tungod niini misugod ang mga Judio paglutos kang Jesus, kay
giayo man niya ang tawo sa Adlawng Igpapahulay. (17) Busa si Jesus mitubag
kanila, 'Ang akong Amahan nagbuhat hangtod karon ug ako usab nagbuhat. (18)
Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkoan sa mga Judiosa
pagpatay kaniya, sanglit dili lamang kay gilapas niya ang Adlawng Igpapahulay,
kondili miingon pa gayod siya nga ang Dios iyang Amahan, ug sa ingon niini
gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios."
1 Corinto 1:18,23-24 "Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo
didto sa krus binuang alang niadtong wala maluwas; apan kanatong giluwas,
gahom kini sa Dios."
(23) Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Cristo nga gilansang sa krus,
ug kining mensahia wala kahimut-i sa mga Judio ug giilang binuang sa mga dili
Judio. (24) Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Judio siya o dili, si Cristo mao
ang gahom ug ang kalaam sa Dios."
Buhat 13:38-39 "Busa mga igsoon ko, angay kamong masayod nga pinaagi kang
Jesus giwali kaninyo ang pasaylo sa mga sala; kinahanglan mahibalo kamo nga
ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala – butang nga dili
mahimo sa Balaod ni Moises."
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