Jagna Christian Gospel Fellowship

SEEKING FIRST GOD’S KINGDOM
Introduction: Si Cristo nagsulti gayod kanato nga kinahanglan nga unahon gayod nato
pagpangita ang iyang gingharian.
Mateo 6:33(ABMBB) “Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug
pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga butang ihatag ra
niya kaninyo.”
Mateo 6:33(MBB) “Apan unaha ninyo pagpangita ang Gingharian sa Dios ug
pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on, ug ang ubang mga butang ihatag
niya kaninyo.”
Ang pag-ingon nga ‘unaha ninyo pagpangita ang Gingharian sa Dios’ kini
nagpasabot nga pagkinabuhi sa kabubut-on sa Dios.
Apan si Jesus nagsulti gayod kanato nga dunay mga babag sa atong pagpangita sa
gingharian sa Dios. Kay ang pagkabalaka sa mga butang nga atong panginahanglanon
maoy kanunay mahimong babag sa atong pagpangita sa Gingharian sa Dios.
1. HINDRANCE: “Too much worry about the cares of this world”
ex : birds of the air
Mateo 6:25-27(ABMBB) “Tungod niini sultihan ko kamo: ayaw kabalaka unsay
inyong kan-on ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon
pa man ang kinabuhi kay sa pagkaon ug ang lawas kay sa bisti? (26)Tan-awa ang
mga langgam: wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig.
Apan giatiman sila sa inyong Amahan nga atua sa langit! Dili ba mas bililhon pa
man kamo kay sa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka?”
ex : King Solomon
Mateo 6:28-30(MBB) “Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti? Tan-awa
giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti.
(29)Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga
sama katahom sa usa niining mga bulaka. (30)Kon gibistihan sa Dios ang mga
balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunogon ra, kamo pa kahay dili bistihan?
Pagkagamay ninyog pagtoo!”

Mateo 10:29-31(ABMBB) “Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka
gagmayng langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga
mahulog sa yuta kon walay pagtugot sa inyong Amahan. (30)Bisan gani ang
buhok sa inyong ulo inihap man. (31)Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa
kaayo kamog bili kay sa mga langgam.”

2. SOLUTION: “Casting our cares to the Lord”
Kinahanglan kitang mosalig sa Dios nga mosangkap siya sa atong mga panginahanglanon. Importante
kaayo nga kita mosalig sa Dios panahon sa kalisdanan.
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Mateo 6:31-32(ABMBB) “Busa ayaw kamo kabalaka kon asa kamog kan-on o
imnon o ibisti. (32)Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili
magtutuo. Ang inyong Amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan
kamo niining mga butanga.”
Salmo 55:22(ABMBB) “Itugyan sa Ginoo ang imong mga kabalaka, ug lig-onon ka
niya; dili gayod siya motugot nga buntogon ang mga matarong.”
Panultihon 18:10(ABMBB) “Ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong tore nga
kadangpan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. (11)Ang mga dato nagtuo
nga ang ilang bahandi manalipod kanila sama sa habog nga paril libot sa
siyudad.”
Panultihon 28:11(ABMBB) “Maghunahuna kanunay ang mga dato nga sila
maalamon, apan ang kabos nga may maayong panabot mas maalamon pa kay
kaniya.”
Nahum 1:7(ABMBB) “Ang Ginoo maayo, dalangpanan siya panahon sa
kalisdanan, ug amomahon niya kadtong modangop kaniya.”
Salmo 32:7(ABMBB)“Ikaw ang tagoanan ko ug gilikay mo ako sa kadaot. Awiton
ko ang imong pagluwas kanako kay gipanalipdan mo man ako.”
Hebreo 13:5-6(ABMBB) “Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglang makuntento
kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios, ‘Dili ko gayod kamo biyaan
o talikdan. (6)Busa may kaisog kita sa pag-ingon, ‘Ang Ginoo maoy akong
magtatabang dili ako mahadlok; kay unsa bay mahimo sa tawo kanako.”
Salmo 46:1-3(ABMBB) “Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam
siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. (2)Busa dili kita mahadlok
bisan matay-og ang yuta ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kahiladman sa
dagat; (3)bisan pag modahunog ang dagat ug magpungasi ang mga balod, ug ang
kabungtoran matay-og sa kagahob niini.”

1 Pedro 5:7-9(ABMBB) “Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. (8)Pagbantay ug pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway
nga mao ang Yawa naglibotlibot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita
ug tukbonon. (9)Lig-ona ang inyong pagtoo ug sukli siya kay nasayod kamo nga
ang inyong isigkamagtutuo sa tibuok kalibotan gisulayan usab sa samang
alantuson.”
Ecclesiastes 5:10-12(ABMBB) “Kon mahigugmaon ka sa salapi, dili gayod ka
matagbaw niini; kon mangandoy ka nga madato, dili gayod nimo mabatonan ang
tanan nga imong gitinguha. Wala kini kapuslanan. (11)Kon magdugang ang
imong kadato, magkadaghan usab ang imong pakan-on. Ang imo rang maangkon
mao ang kasayoran nga dato ka. (12)Ang usa ka trabahador mahimo nga walay
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igong pagkaon apan mahinanok siya inigkagabii. Ang dato daghan kaayog
kabtangan apan dili siya makatulog tungod sa kabalaka.”
1 Timoteo 6:9-12(ABMBB) “Apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon
ug malit-ag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy
makabanlud sa tawo ngadto sa kaalaotan ug kalaglagan. (10)Kay ang
pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. May mga
tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa
pagtoo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. (11)Apan kay ikaw iya man sa
Dios, likayi kining tanan. Paningkamoti nga mahimo kang matarong, diosnon,
may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop.
3. WHY WE NEED TO SEEK FIRST GOD’S KINGDOM?
Because our life is more precious than the things of this world. Kasagaran sa mga tawo
nagpa-insured sa ilang mga butang: balay, sakyanan, ug ang ilang lawas, apan wala
nila ipa-insured ang ilang kalag. Sumala ni Jesus mismo, ang kinabuhi o ang kalag sa
tawo maoy mas bililhon sa tibuok kalibotan.
Mark 8:36-37(NIV) “What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit
his soul? (37)Or what can a man give in exchange for his soul?
Marcos 8:36-38(ABMBB) “Unsa may makuha sa usa ka tawo kon maangkon niya
ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang
kinabuhi? Wala gayod! (37)Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka
tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. (38) Busa kon ako ug ang akong
pagtulun-an ikaulaw sa usa ka tawo niining daotan ug makasasala nga kaliwatan,
ikaulaw usab siya sa Anak sa Tawo inig-abot niya inubanan sa himaya sa iyang
Amahan kuyog sa mga anghel nga balaan.”
Roma 1:16(ABMBB) “Dili ko ikaulaw ang Maayong Balita kay kini mao ang gahom
sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motoo, una sa mga Judio, ingon man sa mga
dili Judio.”
Lucas 15:7,10(ABMBB) “Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo:
mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga
naghinulsol kay sa 99 ka tawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa
paghinulosol. (10)Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo,
mangalipay ang mga anghel sa Dios, tungod sa usa ka makasasala nga
naghinulsol.”
Lucas 10:17,20(ABMBB) “Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon,
‘Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila
pinaagi sa imong ngalan! (20)Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga
yawa mipatuo kaninyo kondili paglipay hinoun kamo kay ang inyong mga ngalan
nahisulat didto sa langit.”

Page 3 of 4

Jagna Christian Gospel Fellowship

(v20-AB) “Ngani ayaw ninyo ikalipay nga ang mga espiritu nagapailalum nga
masinugtanon kaninyo; ikalipay hinoon ninyo nga ang inyong mga ngalan
nahisulat na didto sa langit.”
Kini nagpasabot nga giingnan sila ni Jesus nga angay silang maglipay kay insured na
sila didto sa langit. Insured na ang ilang kinabuhi.
Filipos 4:3(ABMBB) ‘Ug ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga
babayhana kay naghago
sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa
ebanghelyo uban ni Clemente ug sa tanan kong katabang kansang ngalan nasulat
sa basahon sa kinabuhi.”
2 Corinto 6:2(ABMBB) “Kay nag-ingon ang Dios, ‘Gidungog ko kamo sa takna nga
akong gikahimut-an, ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan.’ Mao na kini
ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan.”
Karon ang panahon nga magpa-insured ka sa imong kalag kay human sa kamatayon
mao na ang paghukom.
Hebreo 9:27(ABMBB) “Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos
niana hukman siya sa Dios.”
Ecclesiastes 9:5-6(ABMBB) “Ang mga buhi nasayod nga mangamatay sila, apan
ang mga patay wala nay mahibaloan bisan unsa. Wala na silay mapaabot nga
ganti; (6)Natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasilag ug kaibog. Dili na
sila makaapil sa kalihokan sa niining kalibotana.”

Busa, kinahanglan nato pangitaon pag-una ang gingharian sa Dios aron seguro gayod
nga ang atong kalag insured na.
1 Juan 2:17(ABMBB) “Ang kalibotan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan
sa mga tawo mangahanaw. Apan ang magbuhat sa kabubut-on sa Dios
magpabiling buhi hangtod sa kahangtoran.”
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