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Mga Prinsipyo ng Buhay 

Espiritwal 

(1/12) 

 
 

 

 
 
 
 
 

Paano ako magsimula?  
Isang lumalago at matibay na buhay espiritwal 

 

 

 

 

 

 

 

             Gawa ng:  

      House of God’s Love 
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Pangalan ng aklat: Seryeng aklat ng Mga Prinsipyo ng Buhay 

Espiritwal 

(1) Paano ko makamit ang pagmamahal ng Diyos? 

Gawa ng: Servants of God’s Love Hostel 

 

 

 

 

  

 Kami ay uma-asa kay Kristo na itong serye ay 

makarating sa mga kamay ng mga Kristiyanong 

kabataan. 

 Ikaw ay makapagbahagi sa amin ng pag-asang ito 

sa pamagitan ng pagbigay nito sa iyong mga 

kaibigan at sa iyong mga minamahal. 
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Panimula 

Marami ang gustong magpatuloy sa buhay espiritwal, at marami 

ang nagsimula ngunit hindi nagpatuloy sa kabila ng kanilang layunin sa 

simula. Ang hindi laging pagka-angkop ay dahil sa kawalan ng 

espiritwal na gabay na dapat sundan. Ang seryeng ito ay pinasimpleng 

gabay para sa espiritwal na buhay na aming inaasahan na iyong 

subukan, at iyong makita ang mga resulta sa iyong sarili, sa pamagitan 

ng grasya ni Kristo. + Ang seryeng ito ay binubuo ng mga grupo: ang 

una ay ang 12-parteng grupo na katulad sa mga aklat-panggawain ng 

paaralan, kung saan mayroong mga aklat-aralin at mga praktikal 

aklat-panggawain. + Ang aklat-panggawain ay walang halaga kung 

iyong basahin lamang ito; ang mga hakbang sa aklat ay dapat ilagay sa 

aksyon para makuha ang mga resulta. Ang aklat-panggawain ay 

maaaring mangangailangan ng tulong ng isang guro para sundan ang 

mga praktikal na mga hakbang, lalo na kung gumagawa ng 

eksperimento sa unang pagkakataon. 

Sa katapustapusan, tandaan na ang mga eksperimento ay 

maaaring hindi magtagumpay ng maraming beses; ngunit ang isa ay 

hindi dapat sumuko. Kung ikaw ay bumagsak, pag-aralan ang iyong 
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mga hakbang at magtiwala na ito ay lilipas sa araw na ibigay sayo ng 

Panginoon na kapahingaan mula sa iyong kapighatian, sapagkat Siya ay 

ang iyong Ama at mahal Ka niya. Sana ang Diyos, na ating Ama, 

panatilihin tayo sa Kanyang pagmamahal at hayaan tayong lumago sa 

Kanyang grasya, Amen. 

   

 

    
 
Ako ay lumakbay para makipagkita sa isang amang-

espiritwal na inerekomenda ng aking isang kaibigan. Sa totoo 

lang, ako ay sobrang naligaw sa aking buhay-espiritwal, 

nagtatago ng mga magkasalungat na damdamin, na may mga 

tagumpay at mga kabiguan, nakakapagod na mga pag-iisip, at 

nakakapagod na pakiramdam ng kasalanan. Lalo na, ito ay 

sinasamahan minsan ng pakiramdam ng kayabangan, na ako ay 

mas mataas kaysa iba. Sa aking paglalakbay, ako ay nakakita ng 

mga bundok ng buhangin at mga maliliit na bato na nagpahayag 

ng mga tagumpay at mga kabiguan ng panahon at ang pag-iiba 

ng direksyon ng hangin. Ito ay mga paala-ala  na gumawa sa 

akin na sabihan ang aking sarili na kahit ang kalikasan ay 
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nakikibahagi sa pag-iiba at pagbabago. Nang ako ay makarating 

sa lugar ng amang-espiritwal, tinanggap niya ako at kami ay 

umupo. 

Kanyang sinabi: kumusta ka, anak? 

Aking sinabi: mabuti, salamat sa Diyos. Ngunit ako ay pagod. 

Ako ay nanlupaypay sa patuloy na pag-iiba sa aking buhay-

espiritwal at ng mga pag-iisip. Sa bawat pagkakataon na ako 

ay matiwasay sa aking buhay ng ilang sandali, ako ay 

bumabagsak uli… mga pagbagsak at mga kaguluhan. Minsan 

madalas ako ay malapit sa kawalang-pag-asa, o ako ay 

nawawalan ng pag-asa. Ako ay napagod sa kawalan ng panloob 

na kapayapaan at ang pakiramdam ng kasalanan ay tumutugis 

sa akin. Ako ay may maraming paiba-iba na mga damdamin. 

Kanyang sinabi: ito ay kalikasan, anak. 

Aking sinabi (na nagtatanong): Ito ba ay likas na ako ay 

bumabagsak sa kasalanan, ama? Ito ba ay normal na walang 

panloob na kapayapaan?! Ito ba ay normal na maging 

desperado, na kumilos bilang ipokrito ng madalas, at maging 

walang saysay sa ibang pagakakataon?! 

Kanyang sinabi: ito ay ang kalikasan ng matandang tao; ang 

kalikasan ng materyal na tao; ngunit kung gusto mo na lumakad 

sa espiritwal na daan at magsimula ng isang totoong espiritwal 
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na buhay, dapat mong matutunan ang tungkol sa ilang 

espiritwal na mga prinsipyo. 

Aking sinabi: Gusto kong magsimula, ama, ng buo kong puso; 

ngunit ako ay nagsimula ng maraming beses, para lamang 

matalo. Gusto kong magsimula ng isang totoo at bagong simula 

sa pagkakataong ito.  

Kanyang sinabi: Mayroong tatlong mga prinsipyo sa 

espiritwal na buhay, anak. 

Aking sinabi: Ano ang mga iyon? 

Kanyang sinabi: Ang unang prinsipyo ng buhay espiritwal 

ay 

 

 

 

Aking sinabi: ano ang ibig sabihin niyan, ama? 

Kanyang sinabi: Marami ang nagsimula sa espiritwal na 

landas, marami ang gumawa ng unang hakbang, ngunit hindi 

nagpatuloy. Sila ay gumawa ng mga hakbang pagkatapos na sila 

ay: 

Nakarinig ng nakaka-antig na sermon, nakakita ng isang 

masakit na sitwasyon o aksidente, o ginising ng Espiritu Santo. 

Ang buhay espiritwal ay isang landas at hindi isang 

hakbang..hindi isang sandali 
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Kaya, ang isa sa kanila ay magsabi: “Ako ay magbabago at 

maging isang bagong nilalang. Ako ay hindi na babagsak uli sa 

kasalanan.” Makalipas ang ilang linggo o kahit na ilang araw, ang 

taong iyon ay babagsak uli; at ang demonyo ay magsasabi sa 

kanya “Hindi mo magagawa iyan … ang daan ng espiritwal ay 

mahirap ... ikaw ay mabibigo kahit gaano ka pa karami na 

sumubok”. Si Satanas ay manatiling magsabi sa kanya hanggang 

siya ay sumuko ... ang huli ay mananatiling desperado hanggang 

siya ay makarinig ng isa pang sermon o makakita ng isang 

nakaka-antig na aksidente o makakaranas uli ng isa pa na 

kahirapan. 

Dahil dito, ang taong iyon ay babagsak sa isang 

napakasamang sirkulo kung saan siya ay magpatuloy na mabuti 

ng ilang sandali, babagsak, maging desperado, mananatiling 

ganon hanggang siya magsimula muli. 

Aking sinabi: ito ay eksaktong nagyari sa akin, ama. Ngunit 

ano ang solusyon? 

Kanyang sinabi: Iyong malaman at paniwalaan na ito ay 

espiritwal na buhay. Ito ay isang buhay at hindi isang sandali. 

Totoo nga, ang buhay ay nagsisimula sa oras ng pagkasilang, 

ngunit hindi ito isang sandali sa kanyang kabuuan. Ang 
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mahabang landas ay nagsisimula sa isang hakbang, ngunit ito ay 

hindi isang hakbang. 

Aking sinabi: Anong ibig mong sabihin, ama? 

Kanyang sinabi: Huwag hintayin hanggang ikaw ay maging 

malaya mula sa lahat ng mga kasalanan, mga pagnanasa at mga 

bisyo, lahat ng biglaan. Huwag akalain na sa pagpatuloy ng 

pagdarasal sa umaga at gabi  na ang mga luha ay hindi hihinto, 

at huwag akalain na ang iyong mga kamay ay maglalabas ng 

langis ng hindi inaakala!! 

Magsimula sa pamagitan ng pagsisisi sa 

bawat kasalanan. Husgahan ang bawat 

kasalanan na maging isang kasalanan. 

Huwag tawagin ito maliban sa pangalan 

nito. Kilalanin na ikaw ay isang 

makasalanan. Simulan ang espiritwal na 

landas at kung ikaw ay babagsak tumayo 

at huwag maging desperado. 

Huwag isipin na kung ikaw ay bumagsak, ikaw ay maging 

isang kabiguan at hindi mo ito makakaya; maging 

mapagpasensya at humawak sa pag-asa. 
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Minsan mayroong isang lalaki na may asawa na walang 

anak sa loob ng labing-dalawang taon. Siya ay kumunsulta sa 

maraming doktor, at sa katapusan isang lalaki ang nagsabi sa 

kanya “Pumunta tayo sa Al Manahra at humingi ng intersesyon 

ni Amang Abdel Messih.” Siya ay sumama sa kanya, nanalangin 

ng mataimtim, at sa isang taon siya ay nagkaroon ng isang 

magandang anak. Siya ay sobrang masaya at laging tinitingnan 

ang bata ng madalas at kanlongin ito. Ngunit, nang ang bata ay 

naging dalawang buwan gulang na, isang hiwaga ang naganap. 

Aking sinabi: Ano iyon, ama? 

Kanyang sinabi: Ang ama ay pumunta para tingnan ang 

kanyang anak, at makita lamang na nakatayo na sa kanyang 

sariling mga paa at tumataas ng tumataas, hanggang siya ay 

umabot ng 1.5 metro. Sa isang iglap, siya ay nagkaroon ng bigote 

at balbas. Natakot ng sobra ang ama. Ang bata ay nagsabi, na 

tumatawa “Anong nangyari sayo, humayo ka at timplahan ako 

ng tsaa o kape”. 

Dito, ang aking ama ay huminto sa pagsasalita at tiningnan 

ako, namangha na katulad ko, at sinabing: anong gagawin mo 

kung ikaw ang nasa lugar ng ama ng bata? 
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Ito ay lilipas sa araw 

na ang Panginoon ay 

magbibigay sayo ng 

kapahingaan mula sa 

iyong kapighatian  

(Isaiah 14:3) 

 

Aking sinabi: Syempre ako ay tatakbo o patay na babagsak 

mula sa pagkagulat. Ngunit, ito ba ay 

isang totoong kuwento, ama? 

Kanyang sinabi: Ito ay isang 

kuwento lamang. Ang isang bata ay 

hindi pwedeng lumaki ng dalawang 

buwan at magkaroon ng bigote at 

balbas. 

 Kaya , aking anak, huwag hinggin na lumago sa espiritwal 

na buhay sa isang iglap. Maging mapagpasensya. Magsimula 

lamang sa pamagitan ng paghusga sa kasalanan bilang 

kasalanan, at sa pamagitan ng paghusga sa iyong sarili bilang 

isang makasalanan. Magsisi sa Diyos at alamin na: 

Aking sinabi: kung darating ang araw na iyon, ito ba ang 

araw na ako ay mamatay? 

Siya ay nagsabi (na nakangiti): syempre hindi … ito ay 

magiging sa iyong buong buhay. Sa simula ng espiritwal na 

buhay, ang digmaan ay mahirap: mula sa labas, mga digmaan 

ng diablo at ng sanlibutan at ang pagnanasa nito; at mula sa 

loob, ang luma at nabubulok na kalikasan. Ngunit sa pag-unlad 

ng espiritwal na buhay, tayo ay lumalago sa ating panloob na 

kalayaan, kumukuha ng lakas, at ang digmaan ay nagiging mula 
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sa labas. Dahil dito, ang mga bagay ay nagiging maluwag; at sa 

ganito ang mga santo ay umunlad. 

Subalit, sa dahilan na ang bilis ay naging anyo ng ating mga 

buhay, sa mga Kompyuter, sa paraan ng transportasyon at ng 

Internet, kahit ang pagkain ay nagiging ‘mabilisang pagbili’, ito 

ay nasasalamin sa ating espiritwal na buhay. Ang mga santo ay 

nagsimula sa paisa-isang hakbang. Sila ay inaantok at 

nakakatulog sa kanilang pagdarasal sa simula, hanggang sa 

umabot na itinatali nila ang kanilang mga kamay at kanilang 

buhok para manatiling gising. Ngunit pagkatapos ng ilang taon 

na paglago, sila ay nagpapalipas ng mga gabi na gising at 

nananalangin na hindi nakaramdam ng pagkapagod. Si San 

Moses ang Maitim, sa simula ng kanyang pagsisisi, ay 

nakipagbuno sa mga diablo na lumalaban sa kanya ng mga 

pagnanasa, maruming mga pag-iisip at mga masasamang bisyo. 

Siya ay pumupunta sa kanyang espiritwal na ama na 

nagrereklamo ng maraming beses, umaga at gabi. Siya ay 

nakipaglaban at naging mapagpasensya hanggang sa araw na 

siya ay naging matatag sa espiritwal at naging malaya. 

Aking sinabi: Darating ba ang araw na iyan, na ako ay 

makapagpahinga sa gayong mga kasalanan? 
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Kanyang sinabi: Ang Panginoon ay nagsabi “kung gagawin 

ka ng Anak na malaya, ikaw nga ay maging malaya” (John 8:36), 

at ang Diyos ay totoo sa Kanyang mga pangako; lamang kung 

ikaw ay mapagpasensya, ang araw na ito ay darating. Manalig 

na habang ikaw ay nasa landas, sa ganito ikaw ay nasa tamang 

direksyon. Ikaw ay nasa paaralan at ikaw ay nag-aaral. Tulad 

ng sinabi ni San Isaac:  

 

 

 

 

Marami ang nagsimula, aking anak, ngunit hindi nagpatuloy 

dahil nabigo sila na kilalanin ang katotohanan. Sila ay nagnanais 

ng mabilisang bunga, dahil dito wala silang nakamit; sa halip, 

sila ay bumalik sa kanilang orihinal na kalagayan na 

sinasamahan ng pagkadesperado at kabiguan. 

Ang layunin ng diablo ay hindi na gawin kang bumagsak sa 

kasalanan, sa kabuuan (ito ay paraan ng layunin). Ang 

pinakalayunin ay gagawin kang desperado at sumuko, dahil dito 

siya ay nakapokus sa isang kasalanan o dalawa (na ating 

palawakin kung ating tatalakayin ang isyu ng paulit-ulit na 

kasalanan.) 

“Mamatay na lang ako na lumalaban kaysa 

mabuhay sa kasalanan” 
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Aking sinabi: ako ba ay magkakamali at hindi maging 

maingat tungkol sa kasalanan, na nagsasabing “Ako ay pwedeng 

magkamali hanggat gusto ko, sapagkat ako ay nasa paaralan at 

ako ay nag-aaral pa?!”  

Kanyang sinabi: ito ang pangalawang prinsipyo, aking anak. 

 Aking sinabi: ano iyon? 

He said: ang pangalawang prinsipyo ay: 

 

 

 

 

Aking sinabi: ano ang pinagka-iba sa gitna ng dalawa? 

Kanyang sinabi: ang pinagka-iba ay: 

Bago gagawin ang isang kasalanan na ayon sa kalooban, ako 

ay maging maluwag sa aking sarili at magsasabing “tayo ay 

bata pa, gusto nating mabuhay, ito ay isang napakasimpleng 

kasalanan, ito ay isa lamang na sumpa na hindi nakakasira, at 

ang lahat ay gumagawa niyan.” “Pagpawalang-sala at 

kawalang-ingat ay totoong pagtaksil kay Kristo” 

Ang paggawa ng kasalanan na ayon sa kalooban ay 

nangangahulugan na aking itinatakwil ang pagsisisi, at ako ay 

nagsasabi na mas mabuti ako kaysa iba, hindi ako ganyan 

Mayroong dalawang uri na mga kasalanan 

… mga kasalanan na ginawa na ayon sa kalooban 

at mga kasalanan na ginawa na labag sa kalooban  
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kasama, magsisisi ako sa bandang huli ng buhay sapagkat ako 

ay bata pa. 

Ang isang uri ng kasalanan na ito ay magdadala sa akin sa 

impyerno, kahit na ito ay isang sumpa lamang. 

Aking sinabi: sa isang sumpa lamang ay magdadala sa akin 

sa impyerno? Sa gayon sino ang hindi mapupunta doon? 

Kanyang sinabi: ang kabayaran ng bawat kasalanan na aking 

pinawalang-sala at tinatanggihan na pagsisihan ay kamatayan. 

Ang Panginoon ay nagsabi: “kung sinoman ang nagsasabi sa 

kanyang kapatid, "Ulol ka!' ay manganganib sa apoy ng 

impyerno”, at nagsabi “maliban na kayo ay magsisisi kayong 

lahat ay malilipol”. 

Paggawa ng kasalanan na ayon sa kalooban 

Ay naging maluwag sa kasalanan bago bumagsak dito; at 

pagkatapos na bumagsak dito, aking pinawalang-sala ang aking 

sarili at hindi ito pinagsisihan, na isang naplanong pagtaksil. Sa 

Kodigo ng Kriminalidad, ang naplano na ay may mabigat na 

parusa. 

Aking sinabi: mayroon bang remedyo sa ganitong kasalanan? 

At kung ako ay bumagsak dito, ang ibig bang sabihin niyan ako 

ay siguradong mamamatay? 
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Kanyang sinabi: hindi, aking anak, mayroong remedyo sa 

bawat kasalanan. 

Ang remedyo sa paggawa ng kasalanan na ayon sa kalooban 

ay: 

Pagsisisi. Ito ay nangangailangan ng isang paliwanag “Ako ay 

nagkasala”. Kung ikaw magsabi ‘Ako ay nagkasala’, marinig mo 

ang boses ng Espiritu na nagsasabi sayo ‘Ang PANGINOON rin 

ay pumawi ng iyong kasalanan’. Dapat na kilalanin mo na ito ay 

pagtaksil, na tigilan ang pagpawalang-sala nito, at tanggapin na 

maliban na ikaw ay magsisisi, ikaw ay mamamatay. Huwag 

sabihin na ito ay maliit na kasalanan. Dapat mong malaman na 

ang bawat kasalanan, maliban na pinagsisihan, ay nagdadala ng 

kabayaran na kamatayan. Kung iyong mapagtanto iyan, bumalik 

ka, magsisi at ipagpakumbaba ang sarili sa harapan ng Diyos. 

Sabihin sa Kanya: 

“Patawarin ako Jesus sapagkat ako ay isang makasalanan. 

Itong kasalanan ay nagtagumpay sa aking katauhan ngunit ako 

ay Iyong anak, pakisuyo lumapit Ka at palayain ako. Gawin 

akong nagsisisi para ako ay makapagsisisi at huwag akong 

hayaan na mamamatay.” 

Aking sinabi: Hindi ko alam na ang isang maliit na kasalanan 

ay magkaroon ng gayong mga resulta. Aking naisip na ang 
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malalaking kasalanan na iyon ang nagpapagalit sa Diyos, ang 

magdadala sa akin sa impyerno. 

Kanyang sinabi: totoo aking anak, maraming tao ang hindi 

alam ang gayon. Sila ay sumusumpa, nangangako at humuhusga, 

na hindi alam na pinupugnaw nito ang Espiritu sa kanilang 

kalooban. Sila ay naging maluwag sa maliit na mga sorra, na 

nagbibigay sa mga malalaking sorra ng pagkakataon na wasakin 

sila. 

Aking sinabi: paano kung ako ay palaging bumabagsak sa 

kasalanan ng madalas, kahit na aking itinatakwil at 

tinatanggihan ito? 

Kanyang sinabi: ito ay kasalanan na nagawa na labag sa 

kalooban. 

Aking sinabi: ang tao ba ay gumagawa ng kahit na anong 

bagay na labag sa kalooban? 

Kanyang sinabi: ang ibig sabihin ng labag sa kalooban ay 

tinatanggihan ko ang kasalanan, ako ay nakikipag-away laban 

dito at nagsusumikap na lumayo mula dito. Subalit, ang aking 

kalooban ay sumusuko dito at ako ay bumabagsak. Ito ay bagay 

na nararanasan nating lahat. Dahil dito, ang Simbahan ay nag-

ayos sa mga panalangin para sabihin nating “Iyon na aming mga 

ginawa na ayon sa kalooban at iyon na aming mga ginawa na 
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labag sa kalooban … O Panginoon patawarin kami, sa kapakanan 

ng Iyong Banal na pangalan na aming tinatawag”. Sa 

karagdagan, ang mga kasalanan na nagawa na labag sa 

kalooban, nang aking ginawa ang mga iyon, hindi ko 

pinawalang-sala ang mga iyon, sa halip ako ay nalulungkot at 

nagsisisi para sa mga iyon. 

Ang diablo, sa isang kasalanan na ginawa ayon sa kalooban, ay 

magsasabi sayo “Ang Diyos ay mabait, Siya ay mahinahon, tayo 

ay magkasala at magsisisi mamaya na”. 

Ngunit, sa isang kasalanan na ginawa na labag sa kalooban, 

nang makita ka na malungkot, naghihinagpis at naghahanap ng 

pagsisisi, si Satanas ay magsasabi sayo “ikaw ay nagkasala 

araw-araw, hindi ka maingat, ang Diyos ay napapagod sayo, 

ikaw ay isang taksil na hindi nararapat sa espiritwal na landas, 

ikaw ay isang adik ng kasalanan at isang alipin ng kasamaan, 

ikaw ay hindi maging malaya.” 

Aking sinabi: kung ganoon, ano ang aking gagawin kung siya 

ay magsabi sa akin ng ganyan? 

Kanyang sinabi: sabihan siya “Mahal ni Jesus ang mga 

makasalanan”; “Huwag magsaya sa ibabaw ko, aking kaaway; 

kung ako ay babagsak, babangon ako”; “Yaon mga nasa 
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mabuting kalagayan ay hindi nangangailangan ng isang 

manggagamot, sa halip ay yaon mga maysakit”. Magtiwala na 

sobrang mahal ka ng Diyos. Sa bawat oras na ang diablo ay 

magsabi sayo “talunan, talunan”, isabi iyan sa kanya at pabalik 

na sigawan siya ng espiritwal na holiganismo. 

Aking sinabi (na nakangiti): ano ang espiritwal na 

holiganismo? 

Kanyang sinabi: ito ay ang pagsabi sa kanya ng may 

katigasan 

Wala akong pakialam; mahal ako ni Jesus  

Mahal ka ba ng Panginoong Jesus ng sobra o kaunti? 

Aking sinabi: ng sobra …  

Kanyang sinabi: Kaya, huwag mag-alala ng kahit na kaunti 

… sanayin ang espiritwal na hologanismo ng 50 na ulit sa isang 

araw. 

Siya ay nagpatuloy (na nakangiti): sa loob ng isang buwan 

ikaw ay maging isang holigano na kinatatakutan ng diablo; at 

dapat mong malaman na  

Nakikita ng Diyos ang isang 

makasalanan tulad ng isang maysakit na  

anak na nangangailangan na gamutin sa 
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halip bilang isang kriminal na nararapat na 

parusahan  

Habang ikaw ay nagsisisi, tinatanggihan ang mga masamang 

gawain, inaamin na ikaw ay isang makasalanan at tumatanggi 

sa patuloy na pagkakasala, sa gayon magtiwala na ang Diyos ay 

nagmamahal sayo ng sobra. Manatiling tumawag at maghintay 

sa araw na ikaw ay palayain. 

Isipin ang isang ama na mayroong isang sanggol na 

minamahal niya ng sobra. Isang araw ang sanggol ay nagkaroon 

ng pagtatae. Sa bawat oras na hawakan siya ng kanyang ama, 

siya ay pumupopo dahil sa pagtatae, at ang ama ay nagsasabi sa 

ina ng bata na linisan siya. Sa bawat sandali na hawakan niya 

ang bata, dinudumihan niya ulit siya, at ang ama ay magsasabi 

na linisan uli ang bata. Ang ama ba ay maiinis at mapapagod sa 

kanyang anak at magsabing “itapon siya sa kalye at kumuha uli 

ng bagong anak na malinis?” o hahawakan niya ang bata sa 

kanyang mga kamay at magsasabing “Ang puso ko ay 

sumasaiyo aking anak; aking hinahangad na sana ako ang nasa 

iyong kalagayan.” 
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Aking sinabi: Syempre 

hahayaan niya siya at 

maging mabuti siya sa 

bata bilang ama. 

Kanyang sinabi: sa 

ganoon iyan ang gagawin 

ng Panginoong Jesus, 

sapagkat Siya ang Isa na 

naglalagay ng awa sa 

mga puso ng mga ama at 

mga ina. Kung ikaw ay 

babagsak dahil sa iyong 

kahinaan, Siya ay 

magsasabi sayo “Ikaw ay 

aking anak, bumalik ka 

sapagkat Ako ay 

nagmamahal sayo”. Ikaw 

ay magsasabi “Ako ay 

isang makasalanan, 

Panginoon. Ako ay 

bumabagsak lagi.” Siya ay magsasabi “ang isang matuwid na tao 

ay babagsak ng pitong ulit at babangon uli”. Ikaw ay magsabing 

Isang kapatid ang nagtanong sa 

isang espiritwal na ama: kung ang 

mga diablo ay makipaglaban sa 

akin ng mga maruruming pag-

iisip o mga basang panaginip, 

pinipigilan nila ako sa pagdarasal 

dahil sa pagiging marumi. 

Ang ama ay nagsabi: inilagay ng 

isang ina ang kanyang anak sa 

sahig at ang bata ay gumapang sa 

alikabok, na dinudumihan ang 

kanyang sarili; tumingin ang bata 

sa kanyang ina na naka-angat ang 

mga kamay at lumuluha ang mga 

mata, siya ay mabilis na iangat ng 

kanyang ina na hindi papansinin 

ang kanyang karumihan. Gayon 

din, kung tayo ay babagsak sa 

kahit na anong kasalanan, tayo ay 

dapat na tumakbo sa Diyos na 

luhaan at Siya ay tatanggap sa 

atin sa kabila ng ating karumihan, 

at tayo ay linisan. 

(Bostan Al Rohban, 197) 
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“Ako ay bumagsak ng sobra sa pitong ulit sa isang araw, 

Panginoon.” Ang Panginoong Jesus ay magsasabing “kahit na 

ikaw ay bumagsak ng milyong ulit, ikaw ay aking anak, 

bumalik ka at huwag maging desperado.” 

Ang Diyos, aking anak, ay mahabagin sa lahat at 

mapagmahal. Kaya, kung ang ama na tao, kasama ng lahat 

niyang kahinaan, ay gumagawa niyan, paano pa kaya ang 

gagawin ng Diyos sa atin?  Kung tayo ay naghihirap mula sa 

espiritwal na “pagtatae” – kung ako ay magsasabi – at tayo ay 

paulit-ulit na bumabagsak sa kasalanan dahil sa ating kahinaan, 

ano ang gagawin ng Diyos sa atin? Kukunin Niya tayo, linisan 

tayo at sasabihing “Hindi Ako galit sayo, ngunit ako ay 

nakaramdam ng malasakit para sayo.” 

Kaya huwag maging desperado aking anak, kahit 

ano pa man ang iyong kasalanan, sa kahulugan ng 

paulit-ulit o kasamaan, huwag lang maging 

maluwag at ipawalang-sala ito sa iyong sarili. 

Sabihan ang iyong sarili na ako ay isang 

makasalanan, magsisi at bumalik; at maniwala sa 

buong kapatawaran. 

Aking sinabi: Kung ako ay mamamatay sa aking kasalanan, 

ano ang mangyayari sa akin? 
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Kanyang sinabi: ang mga sundalo ay mayroong kawal na 

tinatawag na Pulis-Militar, narinig mo ba ito? 

Aking sinabi: Hindi ko po narinig. 

Kanyang sinabi: sila ay naroroon sa mga sentrong lugar at 

mga istasyon ng tren. Sila ay mayroong pulang markasyon na 

may nakasulat na Pulis-Militar. Itong mga kawal ay may misyon 

sa panahon ng digmaan. 

Aking sinabi: ano po ito? 

Kanyang sinabi: sila ay nakatayo sa likuran ng mga sundalo 

sa panahon ng digmaan na may hawak na mga baril. Kung ang 

digmaan ay magsimula, kung ang isang sundalo ay 

magtatangkang tumakas pagkatanaw ng mga tangke at mga 

eroplanong pandigma, siya ay babarilin nila, kunin ang kanyang 

katawan at ipresenta sa korte ng miltar. Siya ay lilitisin, 

pagkatapos babarilin ng siyam na ulit sa harap ng kanyang 

batalyon, sa  bawat ulit na pinapangalanan siya na “traidor, 

traidor”. 

Ako ay nagsabi: bakit ganyan? 

Kanyang sinabi: sapagkat kapag pumasok ang kataksilan sa 

sundalo, ang sundalo ay matatalo. Ngunit kung ang isang 

mandirigma ay nakatapak sa isang bombang-mina at napilayan, 

ang Pulis-Militar ay mabilis na pupunta sa kanya, isasakay siya 
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sa ambulansya at ilulan siya sa ospital. Kanilang tawagin siya na 

bayani, at kung siya ay mamamatay kanilang tawagin siya na 

martir.  

Kaya, parehong sundalo ang bumagsak at namatay, ngunit 

ang isa ay traidor na hinusgahan, at ang isa ay isang martir na 

pinarangalan. Tingnan kung saan ka sa isa sa iyong espiritwal na 

laban. 

Aking sinabi: ngunit ang diablo ay nagsasabi palagi sa akin 

na ako ay isang makasalanan, at aking ginagawa ang kasalanan 

na ayon sa kalooban sapagkat ako ay may panloob na 

pagmamahal sa kasalanan. 

Kanyang sinabi: huwag makinig sa boses ng diablo  

Hanggat iyong pinagsisihan ang kasalanan at hindi 

ito pinagwalang-sala; hanggat ikaw ay humingi sa 

Diyos na ikaw ay palayain; hanggat ikaw ay 

tumatanggi na mamuhay sa kasalanan at nilalabanan 

ito; sa gayon nakikita ka ng Diyos na bilang isang 

mandirigma at isang bayani. Maging patas ka sa 

iyong sarili, kahit na gusto mo ang kasalanan sa 

simula ng iyong espiritwal na buhay, hanggat iyong 

tinatanggihan ito, magtiwala ka na ang araw ay 

darating na iyong kamumuhian. 
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Tayo ay magpapaliwanag pa sa bagay na ito sa bahagi ng 

kapahingaan mula sa kasalanan.  

Aking sinabi: kailan ko malaman na ako ay isang traidor? 

Kanyang sinabi: kung hayaan mo na papasok ang kasalanan, 

ipawalang-sala ito, tanggapin na mamuhay kasama nito at 

tumangging bumalik. Ito ay kataksilan. At maging maingat sa 

kasabihang ito na nagsasabing “Kukunin ng Diyos ang isang tao 

sa kanyang pinakamagandang kalagayan”. 

Aking sinabi: itong kasabihan ba ay hindi totoo? 

Kanyang sinabi: ito ay labag sa mga kautusan ng Biblia, 

laban sa mga salita ng Panginoong Jesus. 

Aking sinabi: Paano?! Ako ay nasanay na pinaniwalaan ito na 

inaakala na nasa Biblia, at gayon din ang marami kong kamag-

anak at mga kaibigan. 

Kanyang sinabi: ito ay isang ilusyon. Ang Biblia ay nagsabi 

“Magbantay at manalangin, at baka kayo ay mapasok sa tukso”, 

“ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang 

magnanakaw”, at “ang iyong kalaban ang diablo ay uma-aligid 

na tulad ng isang umu-ungol na leon”. Si Judas ay namatay sa 

kanyang pinakamababang kabiguan, at marami ang namatay 

bilang isang makasalanan, mga mamamatay-tao at mga 

magnanakaw. Iyon na mga tao ay dapat na namatay bilang mga 
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inosensteng kabataan, sa gayon wala sa kanila ang may 

gumawa ng anuman at walang makapunta sa impyerno. 

Aking sinabi: ano ang pinagmulan ng paliwanag na ito? 

Kanyang sinabi: ang mga tao ang nagsabi niyan, kung ang 

isang bata o sanggol ang namatay, para konsolahin ang kanilang 

mga kamag-anak ng mga salitang sinungaling. Ginagamit ito ng 

diablo para manigas ang mga tao at iantala ang kanilang 

pagsisisi. Ang Aklat ay nagsabi “Ang aking bayan ay nawasak 

dahil sa kakulangan ng kaalaman”. Kaya, ang kakulangan ng 

kaalaman ay isang tumutulak para magkasala at mamatay. 

Kung alam ng mga tao iyan, sila ay maging handa at kumapit sa 

Panginoong Jesus sa pamagitan ng araw-araw na palagiang 

pagsisisi at kumpletong pagtiwala sa kapatawaran. Kung 

nalaman nila ang pagmamahal ni Jesus, sila ay hindi maging 

desperado. Sila ay babalik sa Diyos araw-araw, na nagsisisi. 

Kung nalaman nila na ang isang kasalanan ay paglaban sa Diyos 

at nagdadala sa impyerno, hindi nila papayagan ang kanilang 

sarili na sumumpa o magbigay ng mga masamang paningin o 

gumawa ng kahit anong kasalanan. 

Aking sinabi: Kailangan ko ng isang pagkumpara sa gitna ng 

kasalanang ginawa na ayon sa kalooban at iyon na ginawa na 

labag sa kalooban. 
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Kanyang sinabi: 

Ang kasalanan na ginawa na ayon sa kalooban: bago 

magkasala mayroong kawalang-ingat (tayo ay bata pa, tayo ay 

mabuhay, ito ay isang simpleng kasalanan, tayo ay pwedeng 

magkasala at magsisisi kalaunan) 

Pagkatapos makagawa ng kasalanan: pagpawalang-sala 

(Ako ay mahina, ang lahat ay gumagawa niyan, tayo ay 

magsisisi kalaunan) 

Ang kasalanan na ginawa na labag sa kalooban: bago ang 

kasalanan ay mayroong pagpipigil (Ako ay tumatanggi, Ako ay 

nagsusumikap na tumakas, Ako ay nagsusumikap ng buo kong 

lakas na huwag bumagsak) 

Pagkatapos na ginawa ang kasalanan: Kapighatian (Ako ay 

isang makasalanan, ako ay nakaramdam ng pagkadesperado, 

ako ay nakaramdam ng kabiguan at kaliitan ng sarili, ako ay 

nakaramdam ng isang nakakilabot na karamdaman ng pagiging 

marumi at hindi karapat-dapat) 

Ang remedyo: ang kasalanan na ginawa na ayon sa 

kalooban: ito ay nangangailangan ng isang pagtanggap na ito ay 

pagtaksil. Ito ay nangangailangan ng katagang “Ako ay 

nagkasala” (mula sa puso). Ito ay nangangailangan ng hinagpis, 

pagsisisi at ng hindi pagpawalang-sala. 
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Ang Panginoong Jesus, nang Siya ay 

nasa sanlibutan, ay mayroong dalawang 

uri ng interaksyon 

Ang kasalanan na ginawa na labag sa kalooban ay 

nangangailangan ng pag-asa, kahit na ano pa man ang kasalanan 

sa kahulugan ng paulit-ulit na kasamaan. Ito ay nangangailangan 

ng mabilisang pagbalik at kumpletong paniniwala sa buong 

kapatawaran. 

Mga babala: ang kasalanan na ginawa na ayon sa kalooban: 

maging maingat sa kaluwagan at pagpawalang-sala, kahit na sa 

isang maliit na kasalanan. 

Ang kasalanan na ginawa na labag sa kalooban: maging 

maingat sa pagiging desperado kahit na ilang beses ka pa na 

bumagsak. 

Aking sinabi: ano ang pangatlong prinsipyo ng espiritwal na 

buhay? 

Kanyang sinabi: ang pangatlo ay: 

 

 

 

 

Kasama ng mga kolektor ng buwis at mga makasalanan: sila 

ay mahal Niya, umupo kasama nila, inaanyayahan sila na 

magsisi, at ginawa sila na makaramdam na katanggap-tanggap 

at pinatawad. 
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Kasama ng mga Pariseo at mga saserdote, na nag-iingat ng 

batas at lagi sa templo at alam ang mga kautusan: Kanyang 

pinagalitan at kinutya sila dahil sila ay mga, katulad ng sinabi sa 

kawikaan “maganda sa panlabas at pangit sa kalooban”, 

“katulad ng mga libingang pinaputi, na totoong makitang 

maganda sa panlabas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng 

patay na tao at lahat ng karumihan” (Mathew 23:27). 

Ang pangatlong prinsipyo ay ang magsabi ng hindi sa 

pagiging “desperado” at hindi sa “pagpawalang-sala” 

Aking sinabi: anong ibig sabihin niyan? 

Kanyang sinabi: minsan may dalawang magkapatid na lalaki 

na mula sa isang bayan sa Bandang itaas ng Ehipto para mag-

aral sa Cairo. Sila ay nadulas sa landas ng masamang pag-uugali, 

mula sa paninigarilyo hanggang sa druga at pagbisita sa bahay-

aliwan. Sila ay lumipat ng ibang bahay-paupahan para walang 

maka-alam ng kanilang tinutuluyan, sila ay nagpalit ng kanilang 

mga numero ng telepono, at huminto sila sa pagtawag sa 

kanilang pamilya. Walang nalaman na paraan ang ama kundi 

ang padalhan sila ng mga sulat sa kanilang kolehiyo na 

nagmamaka-awa sa kanila na bumalik. Ang matandang anak ay 

sumagot sa kanyang ama na galit, na nagsasabing “kalimutan na 

ako ay iyong anak. Ako ay namumuhay sa ngayon na malaya. 
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Hindi ako nabubuhay sa gitna ninyo. Huwag ng sumubok na 

tumawag o magpadala ng sulat sa akin kailanman.” Ang ama ay 

nalungkot at nanghihinayang para sa kanyang panganay na 

anak. Ang bunsong anak ay nagsabi, “Hindi ako karapat-dapat 

na maging iyong anak, ako ay isang kahihiyan sayo, ako ay 

naging isang adik, hindi ako makakabalik. Ano na lang ang 

sabihin ng mga tao, aking ama? Patawarin mo ako. Ako ay 

nagsumikap na lumayo sa druga at kasalanan ngunit nabigo.” 

Ang ama ay sumagot, “Pakisuyo bumalik ka bilang ikaw sa 

ngayon. Ako ay sumusulat sayo na kasama ang luha sa aking 

mga mata at dugo ng aking puso. Huwag akong hayaan na 

mawala kayo pareho sa loob ng isang linggo. Huwag mong 

alalahanin ang mga tao. Bumalik ka lamang bilang ikaw sa 

ngayon, mahal kita at tinatanggap kita kahit ano pa ang iyong 

kalagayan. Pakisuyo maging mabait ka sa akin at bumalik, aking 

anak.” 

Ang anak ay sumagot, “Ako ay sumubok ng maraming beses 

at nabigo. Ama, ako ay naging bahagi lamang ng isang tao. Ako 

ay isang kahihiyan sayo. Ako ay sumulat sayo ng aking dugo 

(mga bakas ng dugo ay makikita sa sulat), ngunit hindi ako 

makakabalik. Ako ay isang timbang ng kasamaan at karumihan.” 

Itong nakakabasag-puso na mga sulat ay nanatiling nagpalitan, 
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ngunit ang bunsong anak ay hindi bumalik. Hanggang isang 

araw ang dalawang magkapatid ay patungo sa Alexandria 

noong tag-araw. Mayroon silang dala na mga cannabis at 

marijuana. Sa kanilang paglalakbay, ang bus ay tumilapon at 

maraming pasahero ang namatay, kasama ang dalawang 

magkakapatid. Ang kanilang mga buhay ay natapos sa malagim 

na wakas at pareho silang napahamak sa impyerno. Ang isa ay 

arogante at pinawalang-sala ang kasalanan; ang isa ay 

desperado at nawalan ng pag-asa. 

Aking sinabi: ito ay isang malagim na kuwento. 

Kanyang sinabi: ito ay kuwento ng bawat isa na hindi 

bumalik at nagsisisi, siya man ay arogante at pinawalang-sala 

ang kanyang mga kilos, o desperado at nawalan ng pag-asa. 

Tayong lahat ay makasalanan, aking anak, kailangan nating lahat 

si Kristo. Hayaan nating bumalik tayo kahit na ano pa ang ating 

kalagayan, at sabihing “Kami ay nagkasala sa harapan Mo 

Panginoon, pakisuyo patawarin kami”. Siya ay tatanggap sa atin, 

lilinisin tayo, at tanggalin ang lahat ng ating mga kasalanan. 

Aking sinabi: totoo nga, ang Diyos ay mabait at 

napakamahabagin. 

Kanyang sinabi: sa simula na ang ating mahinang kalikasan 

ay bumagsak at ang ating ama na si Adan ay nagkasala, ang 
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pagnanasa ay pumasok sa atin at sinira ang ating kalikasan. 

Kaya, kahit na anong subok natin sa pakipaglaban, pag-ayuno 

ng lahat ng pag-aayuno, pagdarasal araw-araw, Pagkumunyon 

bawat linggo, pagbasa ng Bibliya araw-araw: ang lahat ng iyan 

ay walang magagawa. 

Ako ay sumingit: walang silbi ba ang lahat na mga 

espiritwal na gawaing iyon? 

Kanyang sinabi: hayaan akong magtapos, anak. Syempre ang 

mga espiritwal na pamaraan ay pamaraan ng grasya. Subalit 

kung ating gagawin iyan bilang mga seremonya, mga paraan at 

mga ritwal, na walang halaga at pagmamahal, sa gayon ang 

mga iyan ay walang silbi. Maging katulad tayo ng kahit sinong 

hindi-Kristiyano. 

Aking sinabi: paano ang mga espiritwal na gawain ay 

maging kapaki-pakinabang at magkatugma ng Bibliya? 

Kanyang sinabi: kung ang motibo ay pagmamahal. Si San 

Pablo ay nagsabi “sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay 

ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na 

Siyang ibinigay sa atin” (Romans 5:5). Kung ang pagmamahal ng 

Diyos ay papasok sa atin, ang panloob nating pananabik na 

emosyon at ang mga pagnanasa ay mawawala at 

magwawakas, subalit pakunti-kunti. Kung mahal ko ang Diyos, 
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Ang grasya ng Diyos ay 

laging gumagawa para 

sa ating kabutihan. 

Kung ito ay lilisan sa 

atin, lahat na ginawa ng 

tao ay maging walang 

silbi. 

Amang Daniel “Banal na 

Pag-ibig”, p. 313 

gusto kong makipag-usap sa Kanya sa panalangin sa lahat ng 

oras. Siya ay maging laman ng aking isipan sa lahat ng 

pagkakataon. Aking gustuhin ang pag-aayuno para kontrolin 

ang hilig ng laman sa gayon hindi ito magdadala sa akin sa 

pagnanasa. Pagkatapos, hindi lamang ang ikapu ang para sa 

Diyos, sa halip ang buo kong buhay. Iyan kung bakit ang unang 

kautusan ay “Mahalin mo ang PANGINOON na iyong Diyos ng 

iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong 

pag-iisip”. 

Aking sinabi: paano iyan? 

Kanyang sinabi, na kinukuha ang baso na walang laman: ano 

ito?  

Aking sinabi: isang basong 

walang laman. 

Kanyang sinabi: hindi, ito ay 

puno. 

Aking sinabi: puno ng hangin. 

Kanyang sinabi: matanggal ba 

natin ang hangin palabas sa baso na 

ito? 

Aking sinabi: syempre hindi. 
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Kanyang sinabi: tama. Ngunit kung ating punuin itong baso 

ng tubig, ang hangin ba ay maiiwan dito? 

Aking sinabi: syempre hindi. Ang hangin ay maipalabas. 

Kanyang sinabi: sa pamagitan ng parehong paraan, kung ang 

pagmamahal ng Diyos ay papasok sa ating mga puso, tayo ay 

maging malaya mula sa mga pagnanasa at emosyonal na 

pananabik. 

Aking sinabi: paano ko makamit ang pagmamahal ng Diyos. 

Lagi kong maririnig ang pagmamahal ng Diyos sa mga sermon, 

nakarekord na mga tape at mga pagpupulong. Ang mahalin ang 

Diyos: ang pinakaimportanteng pagmamahal. Subalit kailangan 

ko ang praktikal na mga hakbang: kung aking susundin ang mga 

ito, ako ay makakita ng ilang resulta, at kung aking balewalain 

ang mga ito, ako ay nararapat sa mga kalalabasan! 

Kanyang sinabi: Sasabihin ko sayo ang tatlong 

napakasimpleng mga bagay na magagawa ng kahit sino. Kung 

iyong isasagawa ang mga ito, iyong makikita ang resulta, at 

kung hindi mo gagawin, sa gayon ikaw ang siyang nagbalewala 

sa mga ito. Iyong makakamit ang pagmamahal ng Diyos sa 

pamagitan ng tatlong simpleng mga bagay, ang mga iyon ay: 
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Aking sinabi: ano ang ibig sabihin ng paunti-unti, hindi sa 

malakihan at marami? 

Kanyang sinabi: ang ibig sabihin na ikaw ay makipag-usap 

sa Diyos sa lahat ng bagay at ibahagi sa Kanya ang lahat ng 

detalye ng iyong buhay, kahit na ang mga simpleng bagay. 

Halimbawa, kung ikaw ay uupo para mag-aral at hindi makita 

ang iyong pansulat, sabihin “saan ang pansulat, Panginoon. 

Kailangan ko ang pansulat, Panginoon”. Kung ikaw ay darating 

sa isang mahirap na bahagi ng iyong kurso sabihin “Panginoon, 

buksan ang aking isipan at tulungan ako na maka-unawa”. 

Kung ang bus o ang tren ay nahuli sabihin “Panginoon, kailangan 

kong makarating sa aking paaralan o kolehiyo”. Kahit na kung 

ikaw ay magsusuot ng damit, sabihin “Panginoon, isusuot ko ba 

itong damit o iyon na isa”. Maging tulad ng isang bata sa 

kanyang ama. Gayon din, ang magsasaka sa kanyang lupain, 

habang siya ay nagsasaka dapat manalangin siya ng “Panginoon, 

pagpalain ang mga tanim; Panginoon, pagpalain ang mga bata”. 

Bawat isa sa atin habang nag-aasikaso ng kanyang negosyo ay 

dapat gawin ang tulad nito, sa lahat na bagay ng ating mga 

buhay. 

Makipag-usap sa Diyos ng paunti-

unti, hindi sa malakihan at marami 



35 
 

Makipag-usap sa Diyos tungkol sa lahat ng detalye ng iyong 

buhay. 

Aking sinabi: ang mga ito ba ay itinuturing na mga 

panalangin? Makipag-usap ba ako sa Diyos tungkol sa lahat na 

maliliit na bagay na napakasimple? 

Kanyang sinabi: oo, anak, ito ay panalangin; isang 

katanggap-tanggap sa Diyos. Lahat na iyong sinasabi ay 

panalangin, sapagkat ang panalangin ay isang koneksyon sa 

Diyos. Ang Diyos ay ating Ama at sobrang mahal Niya tayo. 

Tinatawag mo ba ang Diyos sa iyong mga kaguluhan, mga 

kahirapan at mga problema? 

Aking sinabi: oo ginagawa ko, kung ako ay makaramdam ng 

kahinaan tinatawag ko Siya. 

Kanyang sinabi: tinatawag mo Siya sa panahon ng kaguluhan 

at kinalimutan ang tungkol sa Kanya sa ibang araw? Kung iyong 

tawagin ang Diyos sa mga maliliit na bagay, maging masaya 

Siya sapagkat iyong ipinapahayag ang iyong kabuuang kahinaan 

sa harapan Niya. Ang Diyos ay nagsabi “sapagkat ang aking 

kalakasan ay naging perpekto sa kahinaan” (2Corinthians 12:9), at 

si San Pablo ay nagsabi “Hindi na tayo ay sagana sa ating mga 

sarili para isipin na ang lahat na bagay ay galing sa atin, ngunit 

ang ating kasaganaan ay galing sa Diyos” (2Corinthians 3:5). 



36 
 

Kung tayo ay tatawag sa Kanya sa lahat ng bagay, at makipag-

usap sa Kanya sa araw-araw lagi tulad sa mga araw ng 

pagsusulit at mga kaguluhan, Siya ay maging isang malapit na 

kaibigan at hindi isang relasyon ng mga interes. 

Aking sinabi: Ang Diyos ba ay maging isang kaibigan ko? 

Kanyang sinabi: Oo, at iyan ang gusto Niya. Sa Aklat ni 

Isaias, Siya ay nagsabi “Abraham Aking kaibigan” (Isaiah 41:8). Sa 

Aklat ng mga Kawikaan, sinabi Niya na Siya ay “isang kaibigan 

na dumidikit na mas malapit pa sa isang kapatid”. Ang 

Panginoon ay nagsabi sa Kanyang mga alagad “Hindi Ko na kayo 

tinatawag na mga tagapaglingkod … sa halip Ako ay 

tumatawag sa inyo na mga kaibigan”. Kanyang sinabi sa kanila 

“Aking mga kaibigan, huwag matakot”. Kung makipag-usap 

tayo sa Diyos lagi, Siya ay maging isang kaibigan. Tulad ng 

sinasabi ng Kawikaan “ang kalayuan ay nagbubunga ng 

kawalang-emosyon”. Siguro mayroon tayong mga kaibigan mula 

sa elementarya o sa sekondarya na paaralan, ngunit sa ngayon 

ating nakalimutan ang lahat tungkol sa kanila; makita man natin 

sila at hindi sila makilala. Ngunit kung tayo ay makikitungo sa 

isang tao palagi, ang pakikipagkaibigan at pagmamahalan ay 

lumalago. 
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Ang Kawikaan rin ay nagsabi “Kilala 

mo ba ang taong ito, ikaw ay magsabi: Oo 

kilala ko; nagkaroon ka ba ng isang 

malapit na relasyon sa kanya? Ikaw ay 

magsabi: hindi; Sa gayon, hindi mo siya 

kilala!” Kaya ikaw ay nagsasabi na kilala 

mo ang Diyos kung hindi ka nakipag-

ugnayan sa Kanya, sa ganoon paano mo 

masabi na kilala mo Siya? Kung ikaw ay nakipag-ugnayan sa 

Diyos ng madalas hindi ka magkakasala; at kung magkasala ka 

man (dahil sa ating mahinang kalikasan), ikaw ay makakabalik 

ng mabilis at magkaroon ng tiwala sa buong kapatawaran. 

Aking sinabi: Paano iyan? 

Kanyang sinabi: kung kasama mo ang Diyos sa mga paraan 

ng paglalakbay, sa iyong pag-aral, habang ikaw ay natutulog o 

gising, at nakipag-usap ka sa Kanya tungkol sa lahat ng bagay 

(1Thessalonians 5:10), hindi mo Siya mabibigo – sa pamagitan ng 

pagsusumpa, pagtingin ng isang masamang titig o paghuhusga 

sa iba) sapagkat Siya ay iyong pinakamahal na kaibigan. Kahit na 

ikaw ay bumagsak, at tayong lahat ay gayon din, ikaw ay 

bumalik ng mabilis at magtiwala sa buong kapatawaran; 

sapagkat ang inyong pagkakaibigan ay napakatibay para Siya 

Siya na 

nakakaalam na 

kasama niya si 

Kristo ay mahihiya 

sa pagawa ng 

kasamaan. 

Fr. Maximus, 

Obispo ng Turin 
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ay magsabing “hindi ikaw ang Aking Anak, Ako ay hindi 

nakakilala sayo”. Kung ikaw ay nagkamali sa inyong bahay, ang 

ama mo ba ay magsasabi sayo na “lumabas ka, hindi ikaw ang 

aking anak?”  

Aking sinabi: Syempre hindi. Siguro ako ay sisihin niya, 

magpaliwanag sa akin, magdisiplina sa akin, ngunit hindi siya 

magtataboy sa akin palabas o ako ay itatakwil. 

Kanyang sinabi: at gayon din ang gagawin ng Diyos kung 

ikaw ay makipag-ugnayan sa Kanya sa lahat mong mga 

gawain, Siya ay maging iyong ama at kaibigan. Mahalin mo at 

pagkatiwalaan Siya. Tanggapin mo ang kapatawaran; sapagkat 

ang diablo ay nagpapahirap sa maraming tao ng responsibilidad 

sa mga lumang kasalanan na ginawa noong murang edad o 

noong kabataan. Ang diablo ay magsabi sa kanila na ang mga 

iyon ay hindi pinatawad, na nagsasabing “itong kasalanan na 

ginawa noong elementarya ay isang kasiraan, o iyon na 

kasalanan noong sekondarya ay hindi naikumpisal … yaon na 

mga kasalanan ay mananatili na hanggang wakas.” 

Aking sinabi: totoo nga palagi siyang nakipag-away sa akin 

ng ganoong mga kaisipan, kaya ano ang solusyon? 

Kanyang sinabi: ito ay isang malaking kasiraan sa espiritwal 

na buhay, at tayo ay magpalawak sa bagay na ito kung tayo ay 
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darating sa panloob na kapayapaan at kapatawaran. Ngunit sa 

ngayon 

Gamitin ang patay na oras para makipag-usap sa Diyos 

Aking sinabi: at ano ang patay na oras? 

Kanyang sinabi: ang patay na oras ay ang oras na wala kang 

ginagawa, tulad kung ikaw ay papunta sa iyong kolehiyo o 

trabaho o sa bus, ano ang iyong ginagawa? Ikaw ba ay nag-

iimbento ng siyensyang pampalipad? Sa halip na sinasayang ang 

iyong oras, natitisod sa masamang tanawin o napipikon sa 

sobrang sikip ng tao, manalangin anak ko at makipag-usap sa 

Diyos tungkol sa iyong mga problema at ng iyong mga 

kasalanan sa gayon Siya ay magpapalaya sayo (mula sa mga 

bisyo at mga pag-iisip at mga pagnanasa), pasalamatan Siya, 

maghingi para sa kapakanan ng iba (iyong pamilya, mga 

kaibigan, simbahan…), gamitin ang iyong oras sa bagay na 

espiritwal. Ang lahat ng mga iyon ay mga paraan para maging 

kaibigan mo ang Diyos at maging malapit Siya sayo. Huwag 

sayangin ang oras na hindi ka nakabenepisyo mula dito. Ang 

pinakamagandang benepisyo ay makipag-usap sa Diyos at 

gawin ang Diyos na kaibigan mo. Si Popa Kyrillos VI ay nagsabi 

“Sa pamagitan ng panalangin, pinapagalaw natin ang kamay na 

kumokontrol ng buong mundo”.  
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Sa katotohanan, kung ating nalaman ang kahalagahan ng 

panalangin, hindi tayo hihinto sa pakipag-usap sa Diyos sa isang 

saglit. 

Kahit na anong sabihin mo sa Diyos sa kahit anong oras, sa 

kahit anong lugar, ay panalangin. 

Aking sinabi: kailangan ko bang sabihin sa Diyos ang tungkol 

sa aking mga pangangailangan; sapagkat alam na Niya ang lahat 

ng kailangan ko? 

Kanyang sinabi: totoo nga, alam na Niya ang mga kailangan 

ng lahat, ngunit gusto Niya na tayo ay humingi. Kanyang sinabi 

“Tingnan, Ako ay tumatayo sa pintuan at kumakatok. Kung 

sinoman ang makarinig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, 

Ako ay papasok sa kanya”. Siya rin ay nagsabi “Humingi, at ito 

ay ibibigay sayo; maghanap, at ikaw ay makatagpo”. Hindi Niya 

ipipilit ang Kanyang sarili sa atin. 

Simula ngayon, dapat na makipag-usap ka sa Kanya tungkol 

sa lahat ng detalye ng iyong buhay, tulad ng isang anak na 

humihingi sa kanyang ama at hindi tulad ng isang pulubi na 

nagmamakaawa ng limos para kunin ang mga ito at itakbo ang 

ang mga ito. 

Nang si San Antonyo ay pumunta sa desyerto, ang mga 

diablo ay nakipag-away sa kanya ng maraming laban. Sila ay 
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magpapakita sa kanya tulad ng mga nakakilabot na mga 

mabangis na hayop, at siya ay gagawa ng tanda ng krus at sila 

ay nagsipaglaho. Sila ay makikita na sumasayaw at umaawit, 

ipipikit niya ang kanyang mga mata at gagawa ng tanda ng 

krus at sila ay nagsipaglaho. Sila ay magtatapon ng ginto at pilak 

sa harapan niya, tatapakan niya ito at markahan ang kanyang 

sarili ng tanda ng krus. Subalit minsan sila ay pumunta sa 

kanyang kuweba sa bundok sa anyo ng pandak na mga bata. 

Nang simulan nila na paluin siya, gumanti siya ng laban na 

iniisip na kanyang matatalo sila. Ngunit kanilang napabagsak 

siya sa lupa, binugbog siya ng napakalakas at kinaladkad siya na 

nagsasabing: ating itapon siya sa gilid ng bundok at palayasin 

siya. 

Si San Antonyo ay nagmakaawa, “Pakisuyo Panginoon, 

tulungan ako Panginoon,” at ang mga diablo ay biglang naglaho. 

Si San Antonyo ay umiyak, at tinawag siya ng Diyos “Antonyo, 

Antonyo, bakit ka umiiyak?” Umiyak pa lalo siya ng malakas at 

sinabing, “Panginoon, nakita Mo na binugbog nila ako, at ako ay 

Iyong tinatanong kung bakit ako umiiyak?” Ang Panginoong 

Jesus ay nagsabi, “Antonyo, nang Ako ay tinawag mo, Ako ay 

lumapit sayo, ngunit ikaw ay umasa sa iyong sarili.” 
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Aking sinabi: kung ang diablo ay lalaban sa akin ng kahit na 

anong mga pag-iisip o kung ako ay makapasok sa kahit na 

anong problema, o kahit sa ordinaryong mga bagay, dapat na 

ako ay tatawag sa Diyos. 

Kanyang sinabi: tama. Ipalagay ang iyong sarili tulad ng 

isang maliit na bata, at sa lahat ng bagay isabi sa sarili  

“Kailangan kong konsultahin ang aking” 

Konsultahin ang iyong Amang nasa langit sa lahat ng bagay 

at ikaw ay maging kontento. 

Aking sinabi: ngunit kung ako ay tatawag sa Diyos at Siya 

ay hindi dumating, hindi 

ko marinig ang Kanyang 

tinig, o kung hindi Siya 

sasagot, ano ang aking 

gagawin? 

Kanyang sinabi: ito ang 

pangalawang bagay para 

makamit ang pagmamahal 

ng Diyos.  

Aking sinabi: ano itong pangalawang bagay para makamit 

ang pagmamahal ng Diyos? 

Maligaya siya na kinalimutan 

ang makasanlibutan na usapin 

sa pamagitan ng pakikipag-

usap Sayo; sapagkat mula 

Sayo ang kanyang buong 

pangangailangan ay 

mapupuno. Ikaw ang kanyang 

pagkain at inumin, Ikaw ang 

kanyang araw at liwanag. 

San Juan ng Saba 
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Kanyang sinabi: ang unang bagay ay ang patingi-tinging 

pagbili, hindi sa malakihang pagbili. Ang pangalawang bagay ay:  

 

Aking sinabi: ano ang ibig mong sabihin ng “Hindi nahihiya”? 

Kanyang sinabi: ang ibig sabihin nito na iyong sabihin sa 

Kanya ang lahat na sa iyong kalooban. Pwede akong 

magkunwari sayo, ikaw ay pwedeng magkunwari sa akin. Ang 

isang tao ay pwedeng magkunwari sa kanyang sarili at 

maniwala sa kanyang sarili. Ngunit ang isang nilalang ay hindi 

pwedeng magkunwari sa Diyos. 

Aking sinabi: anong ibig sabihin niyan? 

Kanyang sinabi: ikaw ay pwedeng makahingi ng isang 

bagay mula sa Diyos at Siya ay mabagal at hindi sumasagot – 

mula sa iyong personal na pananaw – kaya ikaw ay 

makaramdam ng inis at kabiguan. Ngunit kung ikaw ay 

manalangin at sabihing “Ako ay nagpapasalamat Sayo Panginoon 

sa bawat kalagayan, tungkol sa bawat kalagayan, at sa bawat 

kalagayan”, at pagkatapos ay lalabas ng simbahan at sasabihin 

Makipag-ugnayan sa Diyos ng hindi 

nahihiya 
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sa sarili o sa gitna ng mga tao “nasaan ang Diyos, bakit hindi 

Niya ako pinapansin, bakit napakahuli Niyang tumugon sa akin”. 

Ang Diyos ay nalulungkot sa gayong mga panalangin sapagkat 

ang mga iyon ay mapagkunwari at napakaipokrito. Siya ay 

magsasabi sayo, “Ikaw ba ay nagpapahiya sa Akin sa publiko, 

iyan ba ang pagiging ama?” 

Aking sinabi: ano ang aking gagawin kung maramdaman ko 

na ang Diyos ay hindi sumagot sa akin o mabagal sa pagsagot sa 

akin? 

Kanyang sinabi: Sisihin ang Diyos ng marahan, sapagkat 

Kanyang alam ang lahat na nasa loob mo, hindi Siya magugulat. 

Hindi ka nagsasabi sa Kanya ng isang bagay na bago, ikaw 

lamang ay naging totoo sa Kanya. Manalangin at sabihing:  

“Ako ay nabigo, Panginoon, bakit Ka nahuli. Pakisuyo 

Panginoon gawin akong makaunawa at tanggapin ang Iyong 

kalooban. Huwag akong iwanan para magdusa.” Kung gusto mo 

ang isang kasalanan (pagnanasa, pagka-adik, karumihan, …) at 

hindi makaalis dito, humingi at sabihin sa Kanya: 

“Panginoon, gusto ko ang kasalanan, ngunit ako ay Iyong 

anak, pakisuyo palayain ako at huwag akong iwanan na isang 

alipin ng kasalanan. Tanggalin ang pagmamahal nito mula sa 

aking puso. Ako ay sumubok ng maraming beses at nabigo. 
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Ikaw lamang mag-isa ang makagawa niyan Panginoon, at 

walang sobrang mahirap para Sayo.” 

Sabihin sa Diyos ang lahat na nasa iyong puso, ngunit 

panatilihin ang sumusunod na prinsipyo  

Aking sinabi: anong prinsipyo? 

Kanyang sinabi:   

Sisihin ang Diyos ng marahan tulad ng isang anak sa 

kanyang ama 

Ngunit 

Huwag magreklamo tulad ng isang tagapaglingkod sa 

kanyang panginoon 

Ang isang tagapaglingkod, noong panahon ng mga alipin, ay 

magsabi sa kanyang panginoon “Ano ang mga utos panginoon, 

ang iyong tagapaglingkod panginoon, magandang gabi 

panginoon”, at tatalikod na nagsasabing “Sana ang Diyos ay 

gumanti sayo, ikaw ay isang malupit na panginoon” at 

magreklamo laban sa kanyang panginoon. Ngunit ang anak ay 

magsasabi sa kanyang ama “Ama, ikaw ay nagpangako na 

bilhan mo ako ng celpon o laptop, gusto ko ang ganito at ganyan 

at dapat na panatilihin mo ang iyong pangako, nalimutan mo na 

ba?” Ngunit sa harapan ng ibang tao, ang anak ay nagpapakita 

ng paggalang at magandang ugali tungo sa kanyang ama, at sa 
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loob siya ay nakaramdam ng pagmamahal at pagkakontento 

tungo sa kanya. 

Aking sinabi: patawarin ako ama, ito ang unang 

pagkakataon na ako ay makarinig ng ganyang bagay. Mayroon 

ba sa Bibliya na magsuporta nito? 

Kanyang sinabi: oo, si David ang propeta ay nagsabi “Gaano 

katagal, O PANGINOON? Kalimutan Mo ba ako 

magpakailanman? Gaano katagal na Iyong itatago ang Iyong 

mukha sa akin?” (gayon man hindi niya sinasabi itong mga salita 

sa pamaraan tulad ng ating mga panalangin sa ngayon). Siya ay 

iiyak at sisigaw sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagagalit at 

laging sumasagot. 

Sa Jeremias  kabanata 4 ay nagsabi ng mga hindi 

pangkaraniwang salita “Panginoong DIYOS! Sigurado na Iyong 

nadaya ng malaki ang bayang ito” at pinadala kami sa 

pagkabihag. 

Aking sinabi: ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? 

Kanyang sinabi: anong mali sayo, Jeremias, nalimutan mo ba 

na ikaw ay gawa sa alikabok at abo. Dapat mong malaman ang 

iyong katayuan o Akin kang gagawin na isang unggoy o isang 

baboy. 

Aking sinabi: Talaga bang sinabi iyan ng Diyos sa kanya? 
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Kanyang sinabi: syempre hindi. Sa kabanata 5, Kanyang 

sinabi sa kanya na hindi kita dinaya, ngunit ang iyong mga 

kasalanan ang nagdala nitong pagkawasak. Hindi mo ginawa ang 

Aking mga salita at hindi sinundan ang Aking batas at sumamba 

sa mga idolo. Ikaw ay nagdala ng kasamaan sa iyong sarili. 

Si Job ay nagsabi sa Diyos “Tigil! Iwanan akong mag-isa, ng 

sa gayon ako ay makapagpahinga ng kaunti”, na ang ibig sabihin 

ay gawin itong marahan sa akin. Si Job ay nagsabi rin sa Kanya 

“Siya rin ay nagbitbit sa akin sa aking leeg … Siya ay naglagay 

sa akin para sa Kanyang titirahin”. 

Aking sinabi: ito ay sobrang prangkahan. Ano ang ginawa ng 

Diyos sa kanya? 

Kanyang sinabi: Ang Diyos ay hindi nagalit sa kanya, ngunit 

tumugon sa kanya. Siya ay nagpaliwanag sa kanya na Kanyang 

nilikha ang lahat na bagay para sa kanya at siya ay mahal Niya. 

Si Job ay nagsabi “Ako ay nakarinig tungkol Sayo sa pamagitan 

ng pandinig ng tainga, Ngunit ngayon ang aking mga mata ay 

nasisilayan Ka … ako ay nagsisisi sa alikabok at abo.” 

Si David, ang propeta, ay nagsabi:  

“Sa Iyo ako ay dadaing, O PANGINOON aking Bato: Huwag 

manahimik tungo sa akin” (Awit 28:1), “Iyong ibenenta ang Iyong 

bayan sa kawalang halaga, At hindi naging mayaman sa 
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pamagitan ng pagbenta sa kanila” (Awit 44: 12), at “Bakit Ka 

nakatayo sa malayo, O PANGINOON? bakit Ka nagtatago” (Awit 

10:1). 

Si Habakkuk, ang propeta, ay nagsabi: 

“O PANGINOON, gaano katagal ako dadaing, At hindi Mo 

marinig? Kahit na dadaing Sayo na, "Kaguluhan!" At hindi Ka 

magliligtas” (Habakkuk 1:2) 

Si Isaias, ang propeta, ay nagsabi: 

“O PANGINOON, bakit ginawa Mo kami na maligaw mula sa 

Iyong mga landas, At pinatigas ang aming puso mula sa Iyong 

pagkatakot?” (Isaiah 63: 17) 

Ang Diyos ba ay nagalit sa mga propetang ito?! Tayo ba ay 

mas mabuti o nasa mas mataas na katayuan kaysa sa kanilang 

mga espiritwal na buhay? 

Ipahayag ang iyong mga damdamin, anak: kung gusto mong 

magpasalamat, magpasalamat; kung gusto mong sisihin Siya, 

sisihin Siya. 

Ang Diyos ay demokratiko. Siya ay hindi diktador. 

Sabihin sa Diyos ang lahat na nasa iyong puso. Huwag 

pagandahin at piliin ang iyong mga salita na hindi nagpapahayag 

ng iyong saloobin. Huwag lang kalimutan ang sumusunod na 

prinsipyo: 
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Sisihin ang Diyos ng marahan tulad ng isang anak sa 

kanyang ama, Ngunit huwag magreklamo tulad ng isang 

tagapaglingkod sa kanyang panginoon 

Gayon din, kung ikaw ay makipag-usap sa Diyos ng harap-

harapan, magsalita ng tapat at huwag piliin ang iyong mga 

salita. 

 Aking sinabi: anong ibig sabihin niyan? 

Makipag-usap sa Diyos ng tapat katulad ng ikaw ay 

nakipag-usap sa iyong amang nasa sanlibutan. 

Huwag sabihing “Ako ay nagpapasalamat Sayo, Ikaw ay 

aking mahal, sapagkat …” na parang ikaw ba ay nagpapahayag 

ng talumpati. Isipin na ikaw ay nakatayo sa harapan ng iyong 

ama (Ang ibig sabihin natin ay mga amang mabait at marurunong, sapagkat ang ibang 

mga ama ay malupit at mabagsik sa kanilang mga anak) na nagsasabi sa kanya 

“O marangal at hinahangad na ama, kailangan ko mula sayo ang 

limandaang piso bilang panustos ko para sa linggong ito. Salamat 

po. Ang iyong anak …” Ano ang gagawin niya sayo? 

Aking sinabi: siya ay tatawa, o isipin  na ako ay naging sira-

ulo o nababaliw. 

Kanyang sinabi: isipin sa iyong buong buhay, ang iyong 

pakipag-ugnayan sa iyong ama ay tulad ng: “Magandang 

umaga, minamahal na Ama”, “Magandang gabi, minamahal na 
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Panginoon”, “Gusto kong makipag-usap Sayo sa isang bagay, 

marangal na Ama”. Ano ang kanyang mararamdaman? 

Aking sinabi: siya ay makaramdam ng pagka-inis. Siya ay 

magsasabi sa akin na magsalita ng simple. 

Kanyang sinabi: ating ginagawa iyan palagi sa ating mga 

panalangin. Tayo ay nagsasabi ng mabulaklak at may ritmong 

mga salita na hindi natin nararamdaman, at iyan ay hindi 

nagpapahayag kung ano ang nasa loob natin. Ang lahat ng ating 

mga panalangin ay pawang mga pananalita lamang; at sa halip 

na tanggapin ng Diyos, ang mga iyon ay nawalan ng epekto. 

Isipin ang isang estudyante na pumasa sa kanyang mga 

pagsusulit, nangunguna sa kanyang klase na may gradong A (o 

isang magsasaka na nakakuha ng masaganang ani habang ang 

kanyang mga kalapit ay nasira ng mga peste). Sa umaga, siya 

ay nakaramdam ng kasiyahan at nagsabing kukunin ko ang 

Agbeya at manalangin para magpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, 

siya ay nakarating sa awit na nagsasabing “Gaano katagal, O 

PANGINOON? Kalimutan Mo ba ako magpakailanman? Gaano 

katagal na Iyong itatago ang Iyong mukha sa akin?” Ano ang 

sasabihin ng Diyos? 

Aking sinabi: sa totoo lang, hindi ko po alam. Ngunit sa isip 

ko sasabihin ng Diyos na “Pagkatapos na Ako ay tumayo sa tabi 
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mo at ikaw ay tulungan, iyan ba ang iyong sasabihin?” At ama, 

hindi ba iyan ang nakasulat sa awit? 

Kanyang sinabi: totoo nga na ito ang nakasulat sa awit, 

ngunit binabasa ba natin kung ano ang nakasulat o ating 

dinadasal ito. Manalangin aking anak, dahil kung hindi ito ay 

maging totoo sayo kung ano ang nakasulat sa Biblia “Ang mga 

taong ito ay lumalapit sa Akin sa kanilang bunganga, At 

pinaparangalan Ako ng kanilang mga bibig, Ngunit ang kanilang 

puso ay malayo sa Akin” (Matthew 15:8) 

Magsalita sa Diyos mula sa iyong puso, ng iyong mga 

totoong damdamin at sa iyong mga sariling salita. 

Ipahayag kung ano ang gusto mong sabihin. Huwag 

magsabi ng basta mga salita lamang. Huwag sabihin na 

ako ay magsasalita kung ano ang nakasulat sa aklat, kung 

sa gayon ang iyong mga panalangin ay magiging pagbasa 

at pagtula, hindi panalangin. Ang mga ito ay magiging 

isang obligasyon at isang ordinaryong gawain. Ang Diyos 

ay hindi makikinig nito, at malulungkot na ikaw ay hindi 

kumikilala sa Kanya tulad ng isang ama na nakikinig, sa 

halip tulad ng isang panginoon na iyong pinaglilingkuran 

at sinusunod na walang tunay na relasyon. 
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Si Fr. Abdelmessih Al Manahry, kung siya ay manalangin ng 

bahagi sa awit na “Gaano katagal, O PANGINOON? Kalimutan 

Mo ba ako magpakailanman?” siya ay magsasabi “Gaano katagal 

ako ay lilimot Sayo”. Ako ang isa na lumimot Sayo, ako ang isa 

na laging may ginagawa para Sayo. Ngunit Diyos ko, ina-alala 

Mo ako lagi, huwag akong hayaan na kalimutan Ka. Makipag-

usap sa Diyos ng tapat na may simpleng salita na nagpapahayag 

ng iyong kalagayan. 

Aking sinabi: Ako ay natatakot na gumamit ng simpleng mga 

salita at magkamali ng panalangin, makagawa ng mga 

pangdoktrina o panrelihiyong kamalian, o makapagsabi ng mga 

salitang hindi nababagay sa Diyos; sa gayon ang aking mga 

panalangin ay magdadala ng poot ng Diyos sa akin at Siya ay 

susumpa sa halip na pagpalain ako. 

Kanyang sinabi (na nakangiti): isalita ang lahat na nasa iyong 

puso ng simple. Ang Diyos ay titingin sa iyong puso at hindi sa 

iyong mga salita. Siya ay hindi susumpa sayo. 

Hangga’t ikaw ay nakipag-usap sa Kanya tulad ng isang 

anak, maging komportable na makipag-usap sa kanya 

bilang isang ama, kahit na ang iyong mga salita ay hindi 

napakaperpekto sa simula. 
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Mayroon isang ama na ang pangalan ay Raouf na may isang 

maliit na anak na nagsimulang matuto na magsalita. Sila ay 

magsabi sa bata na magsalita ng papa, ang bata ay magsalita ng 

“Pa .. Pa”; sabihing mama, ang bata ay magsalita ng “Mma .. 

mma”; sabihing Raouf, ang bata ay magsalita ng “Ouf”; sabihing 

Raouf, ang bata ay magsalita ng “Ouf”. Isang beses, ang bata, sa 

halip na sabihing Raouf, ay sinabing “kharouf” (tupa). Ang ama 

ba ay magagalit sa bata at sabihin sa kanya “Tinatawag mo ba 

ako na isang tupa at ikaw ay bata pa; sa gayon ano ang 

itatawag mo sa akin paglaki mo?” Babatukan ba ng ama ang 

anak? 

Aking sinabi: syempre hindi, ang bawat isa ay tatawa at 

makaramdam ng kasiyahan na ang bata ay nagsimulang 

makasambit ng mga salita. 

Kanyang sinabi: Ang Diyos ay matutuwa kung ikaw 

makipag-usap sa Kanya tulad ng isang anak at ipahayag kung 

ano ang sa loob mo. Magsimula lamang at ikaw ay matuto sa 

paglipas ng panahon. 

Aking sinabi: ano ang ikatatlong bagay para aking makamit 

ang pagmamahal ng Diyos? 

Kanyang sinabi: bago ko sasabihin sayo kung ano ang 

ikatatlong bagay, mayroong isang maliit na punto na dapat 



54 
 

mong bigyan ng atensyon kung ikaw ay nakipag-usap sa Diyos 

ng harap-harapan. 

Aking sinabi: ano po ito? 

Kanyang sinabi: ito ay ang pagdaing sa Kanya, i.e. 

pagpahayag ng iyong mga damdamin sa Diyos, pagpahayag ng 

iyong mga kailangan sa harapan Niya. 

Aking sinabi: ang ibig sabihin niyan na ako ay dapat 

manalangin ng may malakas na boses? 

Siya ay nagsabi (na nakangiti): hindi, aking anak. Ang 

pagdaing ay hindi ibig sabihin na dadaing kasama ang iyong 

boses, sa halip na dadaing kasama ng iyong puso. Ikaw ay 

pwedeng nasa gitna ng isang pangkat, sa lansangan, o sa 

simbahan, at ikaw ay dadaing sa Diyos kasama ng iyong puso at 

walang sinuman ang makakarinig sayo. 

Aking sinabi: bakit ang isa ay dapat na dadaing? 

Kanyang sinabi: ang pagdadaing ay nagpapakita ng 

dalawang bagay: 

Una: ito ay nagpapakita ng pagpakumbaba at 

pangangailangan. Kung ikaw ay sobrang okupado sa pag-aaral 

at iyong marinig ang iyong batang kapatid na umiiyak sa sakit, 

ikaw ay magsasabi na nasaktan niya ang kanyang sarili habang 

naglalaro, at ikaw ay magpatuloy sa iyong pag-aaral. Ngunit 
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kung marinig mo siya na humihiyaw sa pagdurusa, iyong 

iiwanan ang lahat at tatakbo sa kanya. 

Pangalawa: ito ay nagpapakita ng lakas ng loob. Kung ikaw 

ay dadaing sa isang tao at hindi siya sumagot, ikaw ay hindi na 

ulit dadaing sa kanya kung hindi ka sigurado na siya ay sasagot. 

Minsan isang kapatid na mula sa Bandang-itaas ng Ehipto 

ang pumunta sa Alexandria noong tag-init. Siya ay pumunta sa 

tabing-dagat. Ang panahon ay mainit, at ang tubig ay 

napakagandang tingnan. Ang kapatid na ito ay lumusong sa 

tubig at nagsimulang pumunta sa malalim. Ang mga tao ay 

nagsabi sa kanya na maging maingat na huwag malunod, 

sapagkat ang mga alon ay napakalakas. Siya ay sumagot “isa ba 

akong batang maliit?” Sila ay sumagot, “Hindi yan sa pagiging 

maliit o malaki, basta mag-ingat lang”. Siya ay hindi nakinig at 

pumunta sa mas malalim hanggang hinila siya ng mga alon at 

siya ay nagsimulang malunod. Ang kanyang kayabangan ay 

nagpigil sa kanya na tumawag ng saklolo, ngunit sa ilang saglit 

pa siya ay nagsimulang makainom ng tubig-alat at napagtanto 

na siya ay malulunod at mamatay. Kaya siya ay nagsimulang 

magsabi sa mahiyain, halos-marinig na boses na “tulong, tulong, 

sinuman diyan kunin ang aking kamay”. Hindi niya gusto na 

sumigaw ng malakas; mayroong tao ba na pupunta sa kanya? 
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Aking sinabi (na nakangiti): syempre wala, sapagkat walang 

makakarinig sa kanya. Kahit na mayroong makarinig, sila ay 

mag-isip na pinipeke niya ito. 

Kanyang sinabi: kaya, dumaing sa iyong Ama na nasa langit 

kasama ng buo mong puso, ipahayag ang iyong mga kailangan, 

ipahayag ang iyong pagdurusa, at Siya ay sasagot. Huwag titigil 

hangga’t Siya ay sumagot. Alalahanin ang halimbawa ng 

babaeng taga Canaan na sumusunod kay Jesus hanggang 

makamtan niya ang kanyang kailangan; at ang taong bulag na 

patuloy na sumisigaw hanggang narinig siya ni Jesus … gawin 

mo ang katulad niyan. 

Aking sinabi: patuloy ako na dadaing, ama, at hindi ko na 

uulitin ang ganyan. Tama na iyan kung ano ang nasayang sa 

aking buhay na ginugol sa walang kabuluhan, pagka-ignorante 

at takot mula sa pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang isang 

mapagmahal na ama at isang matalik na kaibigan. Ano pa ang 

meron para aking makamit ang pagmamahal ng Diyos? 

Kanyang sinabi: ang ikatatlong bagay ay  

Aking sinabi: anong mga paghahambing? 

Gumawa ng mga Paghahambing 
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Kanyang sinabi: ikaw ay uupo ng sarilinan at gumawa ng 

paghahambing. Tingnan kung sino o anong bagay ang 

pinakamamahal mo sa iyong buhay; pagkatapos hingin na 

mahalin ang Diyos ng higit pa. 

Tingnan kung sino ang unang darating sa buhay mo sa 

kahulugan ng pagmamahal, pagkalinga at pag-iisip. Pwedeng ito 

ay ang iyong ama o ina, ang iyong mga kapatid o mga kaibigan; 

sa iba, ang isa na pinakaimportante ay ang sarili, sariling 

karangalan, o salapi, siyensa, o ang adiksyon sa Facebook o ng 

Internet. 

Aking sinabi: ang ibig sabihin ba niyan na hindi ko 

mamahalin ang aking kamag-anak at pamilya? 

Kanyang sinabi: syempre hindi. Ang Bibliya ay nagsabi 

“Parangalan mo ang iyong ama at ina”, ngunit ito rin ay nagsabi 

“Siya na nagmamahal sa ama at ina na higit pa kaysa Akin ay 

hindi karapat-dapat sa Akin. At siya na nagmamahal sa anak na 

higit kaysa sa Akin ay hindi karapat-dapat sa Akin.” Itong 

paghahambing ay ginawa sa Bibliya, at ang resulta nito ay 

talagang napakahirap (ay hindi karapat-dapat sa Akin). Ngunit 

sa pamagitan ng Diyos, mamahalin mo sila na higit pa sa iyong 

kakayahan, mamahalin mo ang iyong kamag-anak, pamilya, 

mga kaibigan, trabaho at mga aralin. 
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Aking sinabi: paano po iyan? 

Kanyang sinabi: kung ang Diyos ang una sa iyong buhay, sa 

pamagitan Niya mamahalin mo ang lahat ng ito na mas higit pa 

noong una, totoo at walang pagbabago na pagmamahal. 

Mayroon isang binata na nagmamahal sa kanyang pamilya 

ng sobra. Kung siya ay nasa malayo, siya ay tumatawag sa 

kanila ng dalawa o tatlong beses sa isang araw. Nang 

makumpleto niya ang kanyang pag-aaral sa medisina, siya ay 

naglakbay sa Estados Unidos. Pagkatapos ng 12 taong pagkalayo, 

kanyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang pamilya. Sila ay 

nagsasabi sa kanya sa telepono, ‘hindi ka tumawag sa loob ng 

dalawang taon; lumipas na ang mga araw nang ikaw ay 

tumatawag sa amin ng dalawa o tatlong beses sa isang araw’. 

Siya ay sasagot, ‘Marami akong trabaho, at ang mga bayarin ay 

malalaki, at ang buhay ay sobrang okupado’. Ang kanyang 

pagmamahal ay isa lamang pagmamahal sa pamagitan ng 

emosyon at hindi sa pamagitan ng Diyos. Sa pamagitan ng ating 

pagmamahal sa Diyos, ang ating pagmamahal sa ating pamilya 

say nananatili at hindi kumukupas. 

Aking sinabi: paano ko magagawa na ang pagmamahal sa 

Diyos ang una sa aking buhay? 
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Kanyang sinabi: iyong kilalanin at paniwalaan na ang Diyos 

ang maging unang pagmamahal sa iyong buhay. Pagkatapos ay 

gumawa ng isang paghahambing at tingnan kung sino ang una 

sa iyong buhay. Pagkatapos humingi bawat araw, sa bawat 

sandali na iyong maalala ang taong iyon na una sa iyong 

pagmamahal at pagkalinga, at sabihing: 

“Panginoon, gawin akong mahalin Ka na higit pa 

sa kay ganito at ganyan (maging siya man ay isang 

tao o isang bagay). Pakisuyo maging una Ka sa 

aking buhay.” 

Minsan ako ay nagtanong sa isang binata, “Sino ang una sa 

iyong buhay.” Kanyang sinabi, “Sasabihin ko sayo, pero huwag 

akong tatawanan.” Aking sinabi: “sabihin at hindi ako tatawa.” 

Kanyang sinabi: “noong ako ay bata pa, mahal ko ang pusa ng 

higit pa kaysa iba. Gusto kong lumiban sa paaralan at maglaro 

kasama ng pusa. Nang mamatay ang pusa, ako ay nakaramdam 

ng sobra-sobrang, Ako ay naghinang-loob ng isang linggo; 

nawalan ako ng ganang kumain at uminom.” sinabihan ko siya, 

“Ako ay nagsasabi sayo na hingin mo sa Kanya na palayain ka 

mula sa kahit kanino o sa kahit na anong bagay.” 

Ang bawat isa sa atin ay mayroon sariling “pusa”; ang isang 

minamahal (ama o kaibigan ...) o isang bagay (pera, kasikatan, 
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trabaho, Internet, mga laro ...). Una, kilalanin kung ano ito. 

Magsimula at hingin at manatili sa paghingi na ang Diyos ang 

maging una sa iyong buhay. Itong antas ng mga paghahambing 

ay magtatagal ng kaunti hanggang ikaw ay makaramdam ng 

matibay na mga resulta. Ang patingi-tinging panalangin ay 

madali at masimulan mo ito at makipag-usap sa Diyos sa lahat 

ng iyong sariling mga pamaraan. Ikaw ay masanay ng mabilisan 

sa panalangin ng harap-harapan. Ngunit para ang Diyos na 

maging una sa iyong buhay, ito ay nangangailangan ng panahon, 

siguro mga buwan, depende kung gaano ka kaseryoso. Kaya, 

kung ikaw ay makapag-isip sa iyong sarili sa taong iyon o 

bagay, hingin na mahalin ang Diyos ng higit pa kaysa sa kanya o 

sa bagay na ito. Kung ang Diyos ay magiging una sa iyong 

buhay, ikaw ay makarating sa tinatawag na espiritwal na 

katatagan. 

Aking sinabi: ano pa mayroon po, ama? 

Kanyang sinabi: tama na sa araw na ito na alalahanin na 

mayroong mga: 

Tatlong mga prinsipyo sa espiritwal na buhay:  

 Ang espiritwal na buhay ay isang landas at hindi isang 

hakbang, isang buhay hindi isang sandali  
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 Mayroong 

dalawang uri ng 

mga kasalanan: 

mga kasalanan 

na ginawa na 

ayon sa kalooban 

na 

nangangailangan 

ng 

pagpakumbaba ng sarili, at mga kasalanan na ginawa 

labag sa kalooban na nangangailangan ng pag-asa (ang 

kuwento ng pulis militar) 

 Ang Panginoong Jesus ay may dalawang pamaraan sa 

pakikipag-ugnayan: mahal Niya ang mga makasalanan 

(kaya, huwag maging desperado), at pinagalitan ang 

mga Pariseo (huwag magpawalang-sala) 

Para makamit ang pagmamahal ng Diyos: 

 Makipag-usap sa Diyos ng paunti-unti hindi sa 

biglaan at marami. 

 Makipag-uganayan sa Diyos ng harap-harapan.  

 Gumawa ng mga paghahambing.  

Paano ko makamit ang 
pagmamahal ng Diyos

Makipag
-usap sa 

Diyos 
ng 

paunti-
unti

Makipag
-usap sa 
Diyos ng 

harap-
harapan

Gumaw
a ng 
mga 

paghah
ambing
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Alamin, aking anak, na ito ay praktikal at hindi sa 

espekulasyon lamang. Kung ikaw ay makinig lamang nito o 

basahin ito, ikaw ay hindi makabenepisyo o uunlad. Dapat mong 

gawin ito, subukan ito; ipalagay na isang bagong eksperimento 

sa iyong espiritwal na buhay. Ito ang unang hakbang sa hagdan 

ng espiritwal na buhay. Kung gusto mo na matapos ang isang 

buong resulta, ikaw ay dapat na magpatuloy, ng may 

katatagan, sa pamagitan ng pag-aaral sa bawat linggo ng isang 

bagong darating. Pagkatapos ikaw ay kukuha ng bagong paksa 

(o basahin ang sumusunod na bahagi). 

Aking sinabi: Ako ay handa na uupo kasama ka ng isang 

buong linggo hanggang sa tayo ay makatapos. 

Kanyang sinabi: hindi, aking anak, ang mga ito ay praktikal 

na mga bagay na dapat subukan, pagkatapos tayo ay pwedeng 

mag-usap kung ano ang susunod (at iyon ay ang pagkontrol ng 

kaisipan), para kung ano ang ating napag-usapan ay hindi 

magiging salita lamang. At huwag kalimutan ang “Magandang 

Umaga” na paghahanda. 

Aking sinabi: ano ang “Magandang Umaga” na paghahanda? 

Kanyang sinabi: kung maghilamos ka ng iyong mukha, 

sabihin “Panginoon gawin akong mahalin Ka, gawin akong 
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matanggap ang Iyong pagmamahal, gawin akong mamuhay na 

kasama Ka.” 

Si San Isaac ay nagsabi “ang kapangyarihan ng pagmamahal 

ay hindi sa dami nito kundi sa pagpatuloy nito”. Bawat araw 

ikaw ay palaging magsabi ng mga panalanging iyon, ang Diyos 

ay sasagot, at tayo ay nakadepende dito sa patuloy na 

pagpupursige. Kung mahal mo ang Diyos, kamumuhian mo ang 

kasalanan, maging malaya, at magtestigo sa Kanya sapagkat Siya 

ay maging kasama mo.  

Aking sinabi: ito ay napakadali. 

Kanyang sinabi: ang pagsimula 

ay kulang. Ikaw ay magpatuloy 

bawat araw, at ang Diyos ay 

tutulong sayo  

Kung itong serye ay isang 

pagpapala sa iyong buhay, kami 

ay humihingi ng iyong mga 

panalangin sa gayon aming 

makumpleto ang paglilimbag ng natirang mga bahagi. 

Para matanggap ang natirang mga bahagi sa PDF na format, 

makipag-ugnayan sa amin sa: 

godlovehostel@gmail.com 

Ang "Magandang 
Umaga" na 

paghahanda

Panginoon, gawin akong 
mamuhay na kasama Ka

Panginoon, gawin akong 
matanggap ang Iyong 

pagmamahal

Panginoon, gawin akong 
mahalin Ka

mailto:godlovehostel@gmail.com
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Umorder ng seryeng ito mula sa: 

 -God’s Love House at Zeitoun – Egypt  o 

-Kings Pharmacy Bishoy Armanios 33 park avenue Newark, 

New Jersey 07104 Tel; 917-794-1733 


