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 Kami ay uma-asa kay 

Kristo na itong serye ay 

makarating sa mga 

kamay ng bawat 

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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Ang Kanyang Kabanalan Papa Tawadros II 
Papa ng Alexandria at Patriarka ng Simbahang Tradisyonal na 

Coptic (118) 
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Panimula 
Ito ay isang praktikal na pamaraan sa paglago at pag-unlad sa 

espiritwal na buhay. Para kumpleto ang benepisyo mula dito 

iyong basahin ito sa kanyang tamang pagkakasunod ganoon din 

sa pagsakatuparan ng mga simpleng prinsipyo nito sa iyong buhay 

sa isang regular at pataas na antas na pagkakasunod. Ang 

praktikal na aklat ay hindi dapat na basahin lamang sa halip ang 

mga praktikal na hakbang ay dapat na ipatupad.  Ang motor ay 

hindi sinubukan ng isang beses lamang o ng maka-ilang ulit at 

pagkatapos ay ihinto sa halip ito ay dapat na magpatuloy sa 

pagtrabaho para makabenepisyo mula dito. Sa espiritwal na 

buhay ito ay kulang na simulan ang mga hakbang (paunti-unti – 

harap-harapan – magandang umaga) at pagkatapos ay hihinto sa 

halip ito ay dapat na magpatuloy sa kabuuan ng ating espiritwal 

na buhay at kung ito ay hindi magpatuloy ang ating espiritwal na 

paglago ay hihinto rin. Ito ay ang pangalawang bahagi na 

tumatalakay sa pagkontrol ng pag-iisip. Ang unang away ng diablo 

laban sa atin ay sa pamagitan ng pag-iisip at kung siya ay manalo 

mautusan na niya tayo hanggat sa gusto niya. Siya ay magpapakita 

lamang ng kanyang pag-iisip ngunit hindi niya tayo mapipilit. 

Kasama ng grasya ni Kristo ating matatalo siya. Si Kristo ay 

nangako sa atin na durugin si Satanas sa ilalim ng ating mga paa 

kung tayo ay tatawag sa Kanya Subukan ang mga hakbang na iyon 

at kung makita mo ang mga resulta magpatuloy at huwag iwanan 

ang mga iyon! Sana ang Panginoon ay magprotekta ng ating mga 
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kaisipan sa pamagitan ng intersesyon ng ating Ina ang Banal na 

Birhen Marya at ng mga panalangin ng ating banal na ama ang 

Kanyang Kabanalan Papa Tawadross II, sa Diyos ay ang karangalan 

sa Kanyang simbahan, magpakailanman, Amen. 
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Habang nasa aking paglalakbay para makipagkita sa aking 

espiritwal na ama, nang masimulan ko na ang pagsakatuparan ng 
kanyang mga turo, naramdaman ko ang grasya at pagkalinga at 
nalaman ang pagkaka-iba sa gitna ng relasyon sa Diyos bilang isang 
nakasanayan lamang at anyo at kung ang relasyong ito ay inaalalayan 
ng isang pagmamahal ng ama. Hindi pa ako natapos sa pag-iisip na 
ito nang magsimula ang isang malakas na bagyo ng buhangin na 
magtulak ng buhangin sa aking mga mata at tainga na pumipigil sa 
aking pagkilos at halos itulak ako sa lupa. Itinayo ko ang aking sarili 
at nagpatuloy sa paglalakad habang nag-iisip. Nang simulan kong 
isipin ang Diyos na may pagmamahal at bilang isang Ama, ilang 
masamang pag-iisip ang nagsimulang mang-irita sa aking na 
napakalakas katulad ng bagyong buhanging ito, at aking naisip na 
talakayin ito kasama ng aking ama: paano tanggihan at labanan ang 
yaong mga pag-iisip. Ang aking ama ay naghihintay sa akin at kami 
ay nakipagbatian sa bawat isa at kasamang umupo. 

Kanyang sinabi: Kumusta ka? Kumusta ang paunti-unti at ang 
harap-harapan? 

Aking sinabi I: Ako ay nagsimula Ama, at aking naramdaman 
ang kahulugan ng Pagka-ama ng Diyos ganoon din ang kaluwagan 
sa pakipag-ugnayan sa Kanya at ang posibilidad ng pakikipag-usap 
sa Kanya sa lahat ng pagkakataon at kung paano makipag-usap sa 
Kanya tungkol sa lahat ng bagay at ako ay naging mas mabuti kaysa 
dati pero hindi sa lahat ng bagay. 
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Kanyang sinabi: syempre ang iyong bigote at balbas ay hindi 
tutubo ng biglaan, anak ang mga iyan ay lalago ng paisa-isang 
hakbang ngunit ikaw ay dapat na sumubok ng lahat ng iyong 
makakaya na huwag lumimot at kung ikaw ay nakalimot, bumalik 
agad ng mabilisan at alalahanin, ngunit ano naman ang tungkol sa 
mga paghahambing? 

Aking sinabi: Aking nalaman kung sino ang pinakamamahal ko 
(ang pusa) ngunit hindi ako nakaramdam ng pag-unlad sa 
natatanging puntong ito. 

Kanyang sinabi: Itong natatanging punto ay nangangailangan 
siguro ng ilang buwan para makakuha ng resulta, ikaw lamang ay 
maging tapat sa iyong patuloy na kahilingan, kaagad-agad na ikaw 
ay magsimulang mag-iisip at nasasabik na makita ang ibang tao o 
ibang bagay sabihin lamang : Panginoon gawin akong mahalin Ka 
na higit pa ….. Mas matapat at pursigido ka mas mabilis na iyong 
marating ang iyong layunin at kung ang Diyos ay mangunguna sa 
iyong buhay ikaw ay makakarating sa tinatawag na "espiritwal na 
katatagan " ngunit ito ay nangangailangan ng pasesnya, aking anak. 

Aking sinabi: ngunit pagkatapos ng dalawa o tatlong araw, ang 
masamang pag-iisip ay nagsimulang mang-irita sa akin ng malakas. 

Kanyang sinabi: OK, pagkagayon, ikaw ay bumabaybay sa 
tamang landas, aking anak.  

Aking sinabi: Paano iyan Ama ang mga iyon ay napakasamang 
pag-iisip at nakakapagod din. 
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Kanyang sinabi: Pag nakita ka kaagad ni Satanas na ikaw ay 
nagsisimula sa iyong espiritwal na landas ng seryoso, siya ay 
magsimulang mag-atake sayo ng malakas, kung ang iyong relasyon 
sa Diyos ay mahina at pormal hindi ka nagpapahayag ng kahit na 
anong panganib sa kanya, ano mang oras na gustuhin niyang talunin 
ka ay madali niyang gawin!  

Ngunit ngayon ikaw ay isang pinagmulan ng agam-agam at 
panganib sa kanya.   

Anak, huwag alalahanin ang linggong ito o ngayong buwan! 
Tumingin sa susunod na isang taon o dalawa pagkatapos. Kung 
ikaw ay seryoso sa ganitong landas, ang Diyos ang maging buong 
buhay mo at iyong masasarado ang 
mga pintuan ni Satanas. Kung ang 
Diyos ay nasa buong buhay mo 
Siya ay maging iyong kaibigan at 
sigurado na ang diablo ay makipag-
away laban sayo kasama ng 
kanyang buong lakas! 

Kung ang binhi ay 
magsimulang sumibol 
napakadaling sirain ito, kailangan 
lang ito na tapakan para masira, 
ngunit kung ito ay lalago na maging isang Camphor o bungang-
kahoy ito ay maging mahirap para ito ay putulin o sirain ito. 

Huwag mataranta dahil sa 
iyong mga imahinasyon. 
Ang lakas ng diablo ay 

hindi dapat ikumpara sa 
ating kalayaan. Hindi siya 
makapilit sa atin, siya ay 
pwedeng sumubok para 

takutin tayo o bigyan tayo 
ng nakakilabot na 

pakiramdam  
Mar Yacoub El Serougy 
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Iyan ang dahilan,  aking anak, na siya ay sumusubok na labanan 
ka kasama ng kanyang buong lakas nang ikaw ay nagsisimula, bago 
ikaw ay maging malalim sa iyong espiritwal na buhay ng sa gayon 
masira ka niya bago ikaw ay lalago at maging malakas. 

Aking sinabi: Ama, pagkagayon ano ang solusyon dahil ang 
laban ay napakahirap. 

Kanyang sinabi: Oo anak ang laban ay mahirap ngunit ang 
Diyos ay kasama mo kaya huwag matakot.   

Siya ay tulad ng ahente ng tinitinda ngunit hindi siya 
makagpilit sayo na 
bumili sa kanya  

Aking sinabi: 
ngunit siya ay 
napakagaling at hindi 
sumusuko na ahente, 
paano ko siya matatalo? 

Kanyang sinabi: 
Mayroong tatlong mga paraan na matalo ang away sa isipan. 

Aking sinabi: Ano ang mga iyon Ama? 
Ang unang hakbang sa pagkontrol ng isipan ay  
 
 
Aking sinabi: Paano Ama. 
Kanyang sinabi: May isang tao na may sakit sa pag-iisip at 

naging baliw at siya ay inilagay sa isang mental hospital at kanilang 

 

 

Ang pinakamalaking 
magawa ng diablo ay 

ipresenta sayo ang kanyang 
dala ngunit hindi niya 

maipatupad o maipilit ang 
mga ito. 

Isarado ang gripo  
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sinimulan na gamutin siya ng mga gamot at mga sesyon ng 
pagpagaling. Pagkalipas ng ilang panahon siya ay nakaramdam ng 
pagkagaling kaya sila ay nag-isip na subukan siya bago siya palabasin 
pabalik ng bahay. Kanilang inilagay siya sa isang malaking silid. Sila 
ay nagdala ng isang lagayan ng tubig at ibinuhos ito sa sahig at 
sinabihan siya na patuyuin ang sahig. Habang pinupunasan niya ng 
maigi ang sahig para patuyuin ito, lalong maraming tubig ang 
kanilang binubuhos. 

Sa oras na napatuyo niya ang isang bahagi ng silid kanyang 
napansin na ang ibang bahagi ng silid ay basa lahat, hanggang siya 
ay tunay na napagod. Kanilang iniwanang bukas ang gripo habang 
siya ay nagpapatuyo ng sahig. Maging possible ba sa kanya na 
mapanatiling tuyo ang sahig kung ang kalagayan na ito ay 
magpatuloy? 

Aking sinabi: Syempre hindi Ama hangga’t ang gripo ay 
nakabukas, hindi niya magawang patuyuin ang sahig kahit na 
manatili siyang magpapatuyo ng isandaang taon.  

Kanyang sinabi: Tama aking anak, ito ang ating kalagayan 
Ang ating mga gripo ay ang ating limang 

pandamdam 
 
 

 
Para makamit ang isang banal na 

katawan at kaisipan at isang malinis na 

Hangga’t ang ating mga pandamdam ay hindi 
kontrolado, pagkagayon ang marating ang 
kadalisayan ng pag-iisip ay isang ilusyon! 
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kaluluwa ay isang ilusyon kung ang iyong 
limang pandamdam ay hindi kontrolado. 

Aking sinabi: Paano ko makontrol ang aking limang 
pandamdam? 

Kanyang sinabi: Dapat mong malaman na kung kahit ano sa 
pandamdam mo ay hindi mo kontrolado ng ayon sa kalooban, ito 
ay magdadala sayo sa impyerno. 

Sa isang maliit na lungsod sa Bandang-itaas ng Ehipto may isang 
tao na tumatawid sa riles ng tren nang ang kanyang paa ay naipit sa 
gitna ng riles, at ang ilang tao ay sumubok sa paghila sa kanya ngunit 
sila ay nabigo, habang ang isang tren ay mabilis na paparating at 
hindi hihinto sa maliit na estasyong ito, at imposible na ito ay 
mapatigil.  

Ang mga tao ay nagsimulang iwanan ang taong naipit habang 
ang tren ay papalapit sa buong bilis nito. Ang taong naipit ay 
nagsimulang sumigaw na hinihingi sa kanila na putulin ang kanyang 
paa: Putulin ang aking paa, hindi ko gustong mamatay. . Isa sa mga 
tao sa paligid ang tumakbo sa malapit na katayan para kumuha ng 
kutsilyo. Bago makabalik para putulin ang paa ng taong naipit para 
iligtas mula sa kamatayan, may isang tao na pumunta sa isang falafel 
na kainan at kumuha ng isang bote ng langis at ibinuhos sa paa ng 
tao at hinila siya ng malakas at nailabas ang kanyang paa. Ang tao at 
ang lahat ng madla ay napakasaya (na napagtanto na siya ay mamatay 
kaya siya ay sumigaw sa kanila para putulin ang kanyang paa)  
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Ang Panginoong Jesus ay nagsabi "kung ang iyong mata ang 
dahilan ng iyong pagkakasala dukutin palabas at itapon ito mul 
sayo", "Kung ang iyong kamay ang dahilan ng iyong pagkakasala 
putulin ito " at " mas mabuti para sayo na ang isang bahagi mo ang 
mawawala kaysa buong sarili mo ang itatapon sa impyerno" 
Mathew 18:9. 

Aking sinabi: Dudukutin ko ba ang aking mata o putulin ang 
aking kamay, Ama? 

Kanyang sinabi: Dukutin ang 
masamang mata at putulin ang 
masamang kamay at huwag hayaan 
ang kahit anong bahagi ng iyong 
katawan na pagharian ni Satanas! 
Hubaran ang iyong lumang katawan 
ng lahat nitong kasamaan at 
maruming bahagi. 

Aking sinabi: Ako ba ay lalakad, na sarado ang mata sa kalye, 
Ama, sa gayon hindi ko makikita ang kahit sino? 

Kanyang sinabi: Huwag lumakad na sarado ang mata ngunit 
mayroong pagkaka-iba sa gitna ng dalawang paningin, sa gitna ng 
isang tao na lumalakad sa kalye na malayo sa mga makasalanang 
tanawin at sa isang tao na naghahanap ng mga makasalanang 
tanawin para pagmasdan. 

Protektahan ang iyong 
mga mata dahil kung 

hindi ang iyong puso ay 
mapupuno ng mga 

kaluluwa  
Anba Moussa Al Aswad 
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Aking sinabi: Ako ay tumitingin, Ama, para lamang tingnan 
ang kagandahan at pagka elegante, na aking minamahal, na hindi 
nalalaman kung ito ba ay kasalanan o hindi. 

Kanyang sinabi, na nakangiti: Ikaw ay tumitingin sa 
kagandahan at pagka elegante na hindi nalalaman kung ito ay 
kasalanan o hindi! Totoong alam mo aking anak, walang 
nakakaalam sa puso ng isang tao maliban sa espiritu na naninirahan 
sa kanya. Pero mayroong gabay na makakatulong sayo sa paghusga 
ng iyong sarili. 

Aking sinabi: Ano ang gabay na ito Ama? 
Kanyang sinabi: Ang pangalawang-malay ng kaisipan (ang 

subconscious) 
Aking sinabi: Ano ang 

pangalawang-malay?         
Kanyang sinabi: Kung ikaw ay 

nag-iisa ano ang iyong iniisip?!  
Iniisip mo ba o pinagmuni-muni 

ang tungkol sa kalangitan at mga santo 
o ikaw ba ay nilalabanan ng mga pag-
iisip ng, na iyong tinatawag na 
pagiging magkaibigan, at nanatili ng 
buong araw sa pagpanaginip ng gising 
kung tulog ang iyong kamalayan o nananaginip. Ito ang 
pinakamalaking gabay tungkol sa iyong mga pandamdam, ano ang 
iyong napanaginipan, ikaw ba ay nananaginip sa ating Panginoong 

Kung ang tainga ay 
makarinig ng 

malaswang usapin 
hindi mo 

maprotektahan ang 
kadalisayan ng iyong 

puso na hindi 
narurumihan 
Anba Makar 
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Jesus at ikaw ay nananalangin, o ikaw ay nilalabanan ng mga pag-
iisip at kapaguran tulad ng lahat ng tao?  

Pagmasdan anak, husgahan ang iyong sarili at huwag hayaan si 
Satanas na lokohin ka. Husgahan ang kasalanan at pangalanan ito 
ng kanyang tamang pangalan. 

Sabihin ang tungkol sa kasalanan na ito ay kasalanan at hingin 
sa Diyos na palayain ka mula dito, dahil kung hindi ikaw ay gugugol 
ng iyong buhay sa isang ilusyon na nag-iisip na ikaw ay nasa tamang 
landas habang ikaw ay napakalayo mula sa daan.  

Aking sinabi: Ano naman ang tungkol sa ibang pandamdam 
Ama?  

Kanyang sinabi: Tungkol sa pandinig, ang aklat ay nagsasabi, 
"siya na nagdadagdag ng kaalaman ay nagdadagdag ng kapighatian " 
Ecc1:18  

Aking sinabi: Ang ibig sabihin ba nito na huwag tayong 
matututo sa kahit na anong bagay at manatiling mangmang, Ama? 

Kanyang sinabi: Syempre hindi, anak, ang ibig sabihin ng aklat 
ay ang makasalanang kaalaman. Kung marinig mo ang isang tao na 
humuhusga sa iba at nagsasabi ng mga salita tungkol sa kanya, kung 
makita mo ang taong ito huhusgahan mo rin siya at ikaw rin na 
hindi namalayan, ay maalaala ang lahat na mga salita tungkol sa 
kanya.  

Ang ibang tao ay ipinagmalaki ang kanilang kasamaan katulad 
ng sinasabi ng aklat "sila na ang karangalan ay nasa kanilang 
kahihiyan" Phil 3:19.  Kung marinig mo ang yaong mga masamang 
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salita, ang mga salita ay makipag-away laban sayo at lalason ng iyong 
kaisipan na sisira sayo. Ang ibang tao ay nagsasalita ng mga 
makasalanang kuwento at nagsasabi ng mga masamang salita na 
nakadisturbo ng pag-iisip at nagdadala ng kasamaan sa kahit sino. 
Iyan ang dahilan kung bakit ang Bibliya ay nagsasabing "o huwag 
umupo man sa upuan ng pasaway. Psalm1. 

Magbantay anak sa lahat ng mga iyon! Huwag ibigay ang iyong 
mga tainga sa lahat ng kasamaang ito o ikaw ay mapapagod. Kung 
ito ay nangyari na sa nakaraan huwag ulitin ang parehong 
pagkakamali. 

Aking sinabi: Ano naman ang tungkol sa dila Ama?  
Kanyang sinabi: Basahin ang sulat ni Jacob "3" iyong makikita 

ang mga panganib na tumutukoy sa dila. Ang aklat ay nagsasabi  
 "Huwag hayaan na lalabas sa inyong bibig ang imoral na usapin 

" Ephesians 4:29 
"Dahil diyan sa pamagitan ng kanilang mga bunga ay inyong 

makilala sila " Mat20:7" Kung sinoman ang magsasabi sa kanyang 
kapatid na ikaw ay ulol ay nararapat sa apoy ng impyerno. 

Sa kabila ng lahat ng ito ating makikita na ang ibang kabataan 
ay hindi kinokontrol ang kanilang dila, sa kabaligtaran sila ay 
nagmamalaki sa kanilang mga masasamang salita. 

Ang mga Kristiyano ay naging 
katulad ng mga tao ng sanlibutan 
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Naging isang kahihiyan tayo sa Pangalan ni Kristo at naging 
isang dahilan ng kapusungan sa Magandang Pangalan, at ini-isip pa 
rin na tayo ay Kristiyano. 

Kristiyanismo na mapagpaimbabaw Anak, isang 

Kristiyanismo na patungo 

sa impyerno, isang 

Kristiyanismo na hindi 

nagpaparangal kay Kristo 

sa halip ito ay nagdadala 

ng kahihiyan at 

kapusungan sa Kanya. 

Aking sinabi: at ano ang aking 
gagawin Ama pagkatapos na 
marinig itong lahat na mga nakakilabot na salita? 

Kanyang sinabi: Ito ang ating sinasabi anak, tungkol sa 
pagkokontrol ng mga pandamdam at pag-iisip. 

Ang unang bagay ay malaman, sapagkat kung malaman ng 
isang tao ang laki ng kasalanan siya ay magsimulang magsisi. 
Ang bagay nga lang ay hindi niya nalalaman! 

Ating dapat alamin at unawain na ang pagpawalang-sala sa kahit 
anong kasalanan, kahit na ito ay napakaliit, ay isang kataksilan, kung 
walang pagsisisi para dito sa ganoon ang kabayaran para sa 
kasalanang ito ay kamatayan. 

Husgahan ang iyong sarili bilang isang makasalanan, at kahit 
anong pagsumpa o masamang pagtingin o kaluwagan sa kahit na 

Husgahan ang iyong sarili 
bawat araw at alamin ang 
iyong mga kasalanan na 

iyong ginawa at 
manalangin sa Diyos na 
patawarin ka sa mga ito 

San Isaiah El Askity 
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anong pandamdam mo ay isang kasalanan, at kung hindi ka 
magsisisi sa ganoon ito ay magdadala sayo sa pagkawasak. Tingan 
kung paano ka makitungo sa iyong ama kung nagkamali ka sa kanya 
o nainsulto mo siya, ito ay pagsisisi, Anak, na makipagbalikan sa 
Isang mahal mo. Huwag ipawalang-sala ang kasalanan, Anak, o 
ikaw ay papasok sa sirkulo ng kataksilan. 

Aking sinabi: Paano kung ako bumalik ako sa kasalanan?  
Kanyang sinabi: Aking sinasabi sayo, unawain ang kapangitan 

ng iyong kasalanan at bumalik at magsisi, at huwag maging 
desperado kahit na ilang beses ka pa bumagsak, kahit na bumagsak 
ka pa ng isang milyon sa isang araw, makipag-away hanggang 
kamatayan laban sa kasalanan at gawin ang tulad ng sinabi ni Anba 
Shenouda ang Arkamindrate  

"Huwag tulugan ang iyong kasalanan" 
Iyan ay bawat araw na pakipagbalikan sa iyong Amang nasa 

langit, sabihin sa Kanya na patawarin ako sa aking mga kasalanan at 
bigkasin ang mga ito ng paisa-isa. Humingi sa Kanya ng 
kapatawaran at hingin sa Kanya na protektahan ka mula kay Satanas 
at mula sa muling pagkabagsak. Bakit ka pumupunta sa higaan 
habang iyong sinasaktan ang Panginoong Jesus?! Huwag matulog 
bago ka muna makipagbalikan sa Kanya bilang isang Mabait na Ama 
at maniwala sa buong kapatawaran at pagtanggap para makatulog 
ng payapa at tahimik sa kandungan ng iyong Amang nasa langit at 
makatanggap ng lakas na iyong kailangan para labanan si Satanas 
kinabukasan. 



18 

Aking sinabi: at paano naman ang tungkol sa pandama na 
pakiramdam? 

Kanyang sinabi: Ang pumanaw na Anba Youaness ay nagsabi 
sa aklat "The spiritual Grove" na ang pakiramdam ng pandama ay 
ang pinakamapanganib na pandamdam kung tungkol sa mga 
kasalanan ng kabataan. Ano mang kaluwagan sa pandamdam na ito 
ay magpabagsak sa akin ng madali sa 
mga kasalanan ng kabataan ayon man 
ito sa kalooban o labag sa kalooban.    

Gayon din ang Panginoong Jesus 
ay nakapukos sa paningin at pandama 
na mga pakiramdam at sinabing "kung 
ang iyong mata ang dahilan ng iyong 
kasalanan dukutin ito palabas at kung 
ang iyong paa o kamay iyong putulin 
ito " 

Ang pakiramdam ng pandama ay 
napakapanganib,  hindi ko maaring 
malaman ito, na ito ay isa lamang na 
pakipag-kaibigan o ito ay sobrang 
siksikan at ano ang aking magagawa? 
Kung ako ay magbigay ng mga dahilan 
hindi ako maging malaya. 

Aking sinabi: Hindi ko alam ang 
tungkol sa panganib ng pandamdam na ito. Akala ko ito ay walang 

Ang masamang 
kaisipan, sa kanila na 

sumisira nito, ay isang 
tanda ng kanilang 

pagmamahal sa Diyos 
at hindi sa kasalanan. 
Ang mga masasamang 
pag-iisip, sa kanilang 

sarili, ay walang 
kasalanan. Ang 

kasalanan ay naroon sa 
mapagkaibigan at 
mapagmahal na 

usapan sa gitna nila at 
ng utak. 

San Marcos ang 
ermitanyo 
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epekto sa akin at lagi akong bumabagsak sa mga masamang bisyo at 
pagnanasa sa kabila ng lahat kong pag-iingat na tumutukoy sa iba 
pa na mga pandamdam. 

Kanyang sinabi: Tayo ay magtalakay ng detalyado tungkol sa 
pandamdam na ito sa huli. Gayon din huwag isipin na kung iyong 
isarado ang lahat ng mga gripo, ang lahat ay biglang tatahimik na at 
ikaw maging mapayapa tungkol sa away ng kaisipan. 

Aking sinabi: Bakit Ama? 
Kanyang sinabi: Ang mga gripo ay nakabukas ng ilang linggo at 

mga buwan at ang kuwarto ay puno ng tubig, na ang ibig sabihin 
ang pangalawang-malay ay may mga larawan na nakaimbak, mga 
salita at mga nakakatisod na mga kalagayan na hindi natin maiwaksi 
ng biglaan, kailangan natin ng panahon para palitan ng iba ang mga 
iyon ng banal. 

Aking sinabi: Wala na bang makatulong na mabawasan ang 
panahon na kailangan at mapabilis ang pagpabanal at pagpadalisay, 
Ama? 

Kanyang sinabi: Kung ating mapag-usapan ang tatlong 
natirang mga gabay sa pagkontrol ng isipan, ating pag-usapan ang 
tatlong gabay sa pagpabanal ng pangalawang-malay o 
pangalawang-konsensya. 

Aking sinabi: Ano ang pangalawang bagay tungkol sa 
pagkontrol ng isipan Ama?  

Kanyang sinabi: Ang pangalawang bagay ay: 
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Ang kawikaan ay nagsasabi na "Ang pintuan kung saan 

pumapasok ang hangin isarado ito at magpahinga"! Kung iyong 
isarado ang mga pandamdam kung saan ang mga pag-iisip ay 
pumapasok, hindi ka niya iiwanang mag-isa. Siya ay kakatok sa 
iyong pintuan at sasabihin sayo: "buksan, buksan aking kaibigan" 
ikaw ay magsasabi na "sino ka" at siya ay magsabing "ang iyong 
dating kaibigan hindi mo ba maalala ang aking boses?!" iyong 
sasabihing "sino" siya ay sasagot at sasabihin na "ang iyong kaibigan 
Dodo, ang diablo" iyong sasabihing "lumayo ka sana ang Diyos ay 
wawasak nitong pakipagkaibigan. Siya ay magsasabi "tayo ay mag-
ayos kahit man lamang sa pintuan" ngunit may kaseryosohan at 
determinasyon hindi mo bubuksan at iyong sabihin na "Hindi" na 
ang ibig sabihin "Hindi" huwag makipag-ayos sa kanya sa pag-aayos 
lamang ng pag-iisip ay pumapayag na dito na pagharian ka. 
Tanggihan ito ng matibay mula sa simula husgahan ito bilang isang 
marumi at masama. Kung siya ay magsasabing "Pagmasdan" sabihin 
sa kanya  

"Hindi, ako ay hindi titingin, hindi ko gustong mamatay" kung 
siya ay magsasabing "pagsumpa o paginsulto" sabihin sa kanya 
"hindi, ako ay hindi susumpa o mag-insulto, hindi ko gustong 
pagtaksilan si Kristo" dapat mong malaman na: 

 
 

Ang magsabi ng Hindi 

Ang diablo ay makapag-alok lamang ngunit 
hindi makapilit sayo o makapagpamahala sayo 
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Mayroong malaking pagkaka-iba sa gitna ng pakikipaglaban sa 

kasalanan at pagkabagsak sa kasalanan. 
Aking sinabi: ano ang pagkaka-iba Ama? 
Kanyang sinabi: Ang digmaan ng kasalanan ay kung magdadala 

ang diablo ng kaisipan sayo para bumagsak sa kasalanan. Siya ay 
lumalapit na bumubulong ng mga masamang inspirasyon at mga 
maruming kaisipan. Ito ang kanyang trabaho at siya ay napakatapat 
sa paggawa ng kanyang trabaho at hindi mo siya masabihan na 
huwag gagawin, ngunit kung siya ay lalaban sa atin ng kasalanan 
hindi ibig sabihin nito na bumagsak sa kasalanan. Siya ay nakipag-
away dati laban sa mga santo at kahit si Jesus sa Kanyang sarili ay 
nilabanan niya sa tukso sa bundok. Huwag matakot kung lalabanan 
ka niya ng kasalanan at huwag isipin na ikaw ay bumagsak sa 
kasalanan ngunit ikaw ay tulad ng isang sundalo na nakipag-away 
sa digmaan, na kahit na siya ay bumagsak siya ay kinikilalang isang 
martir at hindi sumusuko. 

Ang pagbagsak sa kasalanan ay pagtanggap ng mga kaisipan ng 
diablo at pagpakasaya dito o sinasama sila sa paglalakad ng ilang 
hakbang o ikaw ay tumitingin ng masamang pagtingin at ikaw ay 
masaya sa ganoon, o ikaw ay nagsasabi ng masamang salita at 
ipinagmalaki mo ito, at kung ikaw hinuhusgahan ng Espiritu ng 
Diyos hindi ka nakikinig o nagsisisi sa halip ikaw ay nagpawalang-
sala ng kasalanan, ito ay pagbagsak sa kasalanan.  
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Kung ikaw ay bumagsak tumayo kaagad at huwag manatiling 
nakalugmok sa halip tumayo ng mabilisan. Kung ang iyong mga 
paa ay nadulas huwag hayaan ang iyong sarili na mawasak at kung 
ikaw ay bumagsak sa kataksilan huwag manatili bilang isang traidor. 

Sa tapat na pangungusap ang isyu sa labanan 
na ito ay ang pagbalik ng mabilisan at pagpanatili 
ng iyong pananampalataya hanggang kamatayan 

kahit ilang beses ka pa bumagsak at gaano ka 
karupok  

Naalala mo ba ang kuwento ni Jose ang matuwid, anak? 
Aking sinabi: Opo Ama aking naalala ito. 
Kanyang sinabi: Si Jose ay nasa kalagayan na malubhang 

mahirap, mga sobrang kagipitan, ang kanyang moral ay 
napakababa, siya ay isang alipin na ipinagbili at pinagtaksilan ng 
kanyang sariling mga kapatid, siya ay dayuhan, siya ay tinukso ng 
asawa ng kanyang panginoon, ito ay napakahirap ngunit ang 
sekreto ng pag-unlad ni Jose ay nakabatay sa isang salita.  

Aking sinabi: Ano itong salita Ama?  
Kanyang sinabi: Siya ay nagsabi ng "Hindi" hindi siya 

nakipag-ayos at sinabi sa sarili "ito ay isang mabait na babae at mahal 
niya ako ngunit sa maling paraan hindi ko siya sasaktan sa halip 
kakausapin ko siya tungkol sa Diyos at kabanalan, at ipaliwanag sa 
kanya ang tungkol sa aking amang si Abraham at aking amang si 
Isaac at aking amang si Jacob" talagang hindi niya sinabi ang gayon 
sapagkat kung ginawa niya siya ay nalaglag sa isang malaking 
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pagkabagsak. Hindi siya nakipag-ayos, siya lamang ay nagsabi ng 
"Hindi" at tumakbo palayo. 

Pagkasimula mo kaagad sa pakipag-ayos sa kaisipan ikaw ay 
mapapagod at ang pagbagsak ay maging madali 

Isipin na ikaw ay lumalakad sa isang kalye kung saan may 
imburnal na binabaha, at ang mga manggagawa ay inaayos ang 
problema, at mayroong isang pandak na manggagawa na 
nagtatrabaho sa paglilinis ng kalye at hindi natin alam kung ano ang 
nangyari o pumasok sa isip ng pandak na manggagawang ito, kung 
sinoman ang lumalakad sa kalye, kanyang sinasabuyan ng 
maruming tubig na nagsasabing "rebolusyon, kalayaan, makibahagi 
sa amin kayong lahat na tao, sumali sa amin sumali sa amin." Isipin 
kung ikaw ay nasa bukana ng kalye ikaw ba ay dadaan at simulang 
tamaan itong pandak na manggagawa?  

Aking sinabi: Syempre hindi, ako ay tatakbo palayo. Anumang 
pagdikit sa kanya ay siguradong magpaparumi sa akin kahit ano pa 
ang resulta. 

Kanyang sinabi: Ganyan anak sabihing "Hindi" at tumakbo 
palayo, yan ang dahilan si San Pablo ang alagad, nagsabi kay 
Timoteo at siya ay isang obispo: 

Tumakbo palayo  
mula sa pagnanasa  

ng kabataan 
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Tulad ng sinasabi ng kawikaan "Ang pagtakbo ay bahagi ng 
pagiging matalino!" at sa tapat na pananalita anak, sa kalagayan na 
ito, katalinuhan ang pagtakbo. 

Kanyang sinabi: naalala mo ba ang kuwento ni Lot? 
Aking sinabi: opo Ama aking naalala ang kuwento. 
Kanyang sinabi: ang dalawang anghel ay pumunta sa kanya at 

sinabing "halina tumakbo palayo mula sa lugar na ito" siya ay 
nagsimulang mag-alanganin at ako ay naniniwala na sinabi niya sa 
kanya "hayaan ito hanggang kinabukasan ng umaga o tulad ng 
kasabihan ng Ehipto "ang umaga ay isang swerte" kanilang sinabi sa 
kanya "hindi isang swerte, Lot, ang umaga ay magiging apoy at mga 
posporo!" 

Kanilang hinawakan ang kanyang mga kamay, ang mga kamay 
ng kanyang asawa at mga anak at tumakbo palayo. Sila ay nagsabi 
sa kanya ng tatlong pinakamahalagang mga salita. 

Ang unang salita "tumakbo palayo para sa iyong buhay"  
Dapat mong malaman na ang iyong presensya sa gitna ng 

panganib o kasamaan ay kasiraan ng iyong buhay, ang 
pagpahintulot ng mga masamang kaisipan na manirahan sa iyong 
utak at ang pagpabaya sa iyong mga pandamdam ay wawasak sayo 
kung ikaw ay hindi hihinto at magsisisi. Sabihing ("Hindi" ng buo 
mong lakas. Kahit na ilang beses ka pa bumagsak huwag maging 
desperado, tumayong muli at sabihing "Hindi")     

Madalas makuha natin ang mga mensaheng ito (tumakbo 
palayo para sa iyong buhay) 
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Tumakbo palayo mula sa nakakabuwal at masakit na panooring 
ito, tumakbo palayo mula sa mataong lugar na ito, tumakbo palayo 
mula sa kawalang ingat at mapaglarong ugali ng lalaking ito,  
tumakbo palayo mula sa kalagayang ito. 

Kung sinoman ang nakikinig ay tumatalima sa espiritwal na 
pangkaloobang-boses ay maliligtas ang kanyang buhay at kung 
sinoman ang hindi nakikinig ay lalakad patungo sa kanyang 
pagkawasak, ang Bibliya ay nagsasabing tumakbo palayo hindi 
palabas o paakyat, sa halip lumipad palayo ng buo mong lakas at 
pagkabahala tumakbo palayo tumakbo palayo…. 

Ang pangalawang salita "huwag tumayo sa sirkulo"  
Husgahan ang kasamaan bilang kasamaan, walang tinatawag na 

"lubhang napakasama" at ang isa ay tinatawag na " masama ng kaunti" 
na maitatago mo para sa iyong sarili. Kahit na hindi mo maitakwil 
ito, husgahan ito bilang kasamaan at hingin sa Diyos na palayain ka 
mula dito. Mayroong malaking pagkaka-iba sa gitna ng "hindi mo 
gusto" o "hindi mo kaya."  

Aking sinabi: ano ang pagkakaiba Ama? 
Kanyang sinabi: "Hindi mo gusto" ibig sabihin hindi mo gusto 

iwan ang kasamaan, ikaw ay masaya dito at wala kang pakialam 
tungkol sa Diyos o ng landas tungo sa Diyos, wala kang pakialam 
tungkol sa iyong buhay na walang hanggan o ng iyong walang 
hanggang kamatayan. Ikaw ay nakarinig ng boses ng Diyos at iyong 
minaliit ito, hindi mo gusto na makinig sa Kanya, ikaw ay hindi 
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sumubok na magsisi, at hindi mo hinusgahan ang kasalanan bilang 
kasalanan sa halip gusto mo na ipawalang-sala ito.  

Narito ang Diyos nakatayo sa pintuan, kumakatok, hindi Siya 
babasag ng iyong kagustuhan. 

Ngunit ang "hindi mo kaya" ibig sabihin ikaw ay sumubok na 
kapootan ang kasamaan at hindi mo gusto na bumagsak sa 
kasalanan, ikaw ay nasasabik sa kaligtasan at pagsisisi ngunit ikaw ay 
maaring mahina at bumagsak, ngunit nang ikaw ay bumagsak hindi 
mo sinubukan na magpawalang-sala sa halip ikaw ay umamin na 
isang makasalanan. 

Sa ganito napakadali para sa Diyos hanggang gusto mo, 
tumingin sa Kanya at humingi sa Kanya ng kapangyarihan at ng 
pagiging posible at Siya ay siguradong sasagot.   

Huwag maging desperado, kung ikaw 
ay madalas bumagsak huwag maging 
desperado (Micah 7:8) manatiling buo at 
matatag sa iyong tinatahak na landas, huwag 
lamang sumuko at sigurado na darating ang 
araw na papahingahin ka ng Diyos mula sa 
iyong mga paghihirap (Isaiah 14: 3) at ililipat 
ang lahat na kahinaan mo sa kalakasan. 
Ating pag-usapan ito ng detalyado sa 
Benepisyo ng paulit-ulit na pagkabagsak. 

Aking sinabi: at ano ang pangatlong 
salita na sinabi ng dalawang anghel?  

Huwag isipin ang 
tungkol sa mga 

lumang kasalanan 
na iyong nagawa 
ang mga ito ay 

maaring mabuhay 
at ikaw ay 
masaktan. 

Anba Antonious 
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Kanyang sinabi: Ang pangatlong salita "Huwag tumingin ng 
pabalik" iyon ay huwag hayaan ang iyong sarili na maging sabik sa 
mga lumang alaala at sa mga kasalanan na kung saan ikaw ay 
pinalaya. Huwag bumalik sa iyong nakaraan na kaisipan at 
maghanap ng kaligayahan sa mga ito o magsisi na iniwanan ang mga 
ito. Subukan na huwag alalahanin ang mga lugar kung saan ikaw ay 
nagkasala o ang mga tao na naging dahilan ng iyong kasalanan.  

 Kung ang diablo ay sumusubok na lumingon sa nakalipas, 
tumanggi. Alalahanin ang asawa ni Lot nang siya ay lumingon at 
siya ay naging isang haliging asin. Naisabi ko na ba sayo ang 
kuwento ng bagong Jose? 

Aking sinabi: Hindi po ama hindi mo sinabi sa akin ang 
kuwentong ito. 

Kanyang sinabi: Itong kuwento ay nangyari sa ngayon lang 
hindi noong ika-apat o ika-limang siglo. Ito ay nangyari sa isang 
binata hindi sa isang pari o obispo at ang kanyang espiritwal na ama 
na nakarinig nito ang siyang nagsalaysay nito. 

Aking sinabi: at ano po ito Ama? 
Kanyang sinabi: isang binata ang pumunta para bisitahin ang 

kanyang kaibigan na naninirahan kasama ng kanyang asawa sa 
ikapitong palapag sa malayong distrito. Siya ay lumabas sa kanyang 
kotse at umakyat sa bahay-tuluyan ng kanyang kaibigan. Siya ay 
kumatok sa pintuan at pumasok at nang siya ay nagtanong tungkol 
sa kanyang kaibigan, siya ay wala doon, ang asawa ay nagsabi sa 
kanya na siya ay nasa isang negosyong-paglalakbay at naroroon sa 



28 

loob ng isang linggo. Ang asawa ay gustong magkasala kasama ang 
binatang ito. 

 Ang binata ay sumigaw ng malakas sa kanyang puso 
"Panginoong Jesus tulungan ako" at sa ilang sandali siya ay nasa 
loob ng kanyang kotse na nagmamaneho at lumuluwalhati sa 
Diyos.  

Aking sinabi: ito ba ay nangyari sa ating panahon Ama?  
Kanyang sinabi: oo anak 
 
 
 
 
 
Kung matapat ka sa Diyos Siya ay magiging matapat sayo palagi, 

sumigaw sa Kanya ng buo mong puso sigurado na ikaw ay maririnig 
Niya, sabihing "Hindi" ng buo mong lakas, ang kasamaan ay hindi 
makakatalo sayo kahit gaano pa ito kalakas, ang kapangyarihan ng 
Diyos ay malakas magpakailanman at hindi nagbabago at ang 
Kanyang mga pangako ay pareho sa bawat isa na humihingi sa 
Kanya basta lamang "Huwag makipag-ayos sa pag-iisip" 

Sa isa sa mga bagong bayan sa bagong lugar na hindi pa 
tinitirhan, mayroon isang bahay-panuluyan na inu-okopahan ng 
ilang tao. Nang hating-gabi isang tao na nakabihis ng maayos ang 
kumatok sa kanilang pintuan, sila ay tumingin mula sa bintana, at 
nakita na siya ay tulad ng isang marangal na tao kanilang binuksan 

Ang Diyos ay totoo sa Kanyang mga 
pangako at maprotektahan Niya tayo 

kung tayo ay kakapit sa Kanya 
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ang pintuan. Kaagad pagkabukas nila ng pintuan limang 
magnanakaw ang pumasok sa bahay-panuluyan at ninakaw ang 
lahat na mga bagay na pag-aari nila. 

Maging alerto ang diablo ay maaaring dumating sa isang 
magandang anyo, nakadamit ng maayos at makitang mapag-
kaibigan, mapagmahal at parang kapatid, ang panlabas na anyo ay 
perpekto ngunit ang panloob ay makamandag. 

Aking sinabi: ngunit paano ako maging alerto Ama? 
Kanyang sinabi: subukan na huwag mahulog ng dalawang beses 

sa parehong hukay at kung ikaw ay mahulog bumangon at huwag 
sumuko, at maging sigurado na mayroong mga magnanakaw sa 
lugar at ninakawan ka nila dati. Maging alerto at dapat malaman na 
kung hindi mo isasara ng maayos ang iyong mga pintuan at sumuko 
sa kanila ikaw ay pagnanakawan nila at ipapahiya, ngunit maging 
sigurado na hindi sila makakapasok ng lubusan ang magagawa nila 
ay kakatok, maging matapat lamang sa Diyos, dumikit sa Kanya, 
tumawag sa Kanya mula sa kailaliman ng iyong puso at sigurado na 
Siya ay magliligtas sayo. 

 
 
 
 
Aking sinabi: ano po ang medyo-masama Ama? 
Kanyang sinabi: mayroong landas ni Kristo at landas ng diablo, 

ang landas ng buhay at ang landas ng kamatayan, ang landas ng 

Magsabi rin ng Hindi sa medyo-
masama  
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kabutihan at landas ng kasamaan, walang landas sa gitna kung 
mayroon man sa gayon dapat mong malaman na ito ay medyo-
masama. 

Si Pablo ang alagad ay nagsabi "Umiwas mula sa lahat ng mukha 
ng kasamaan"(1Thessalonians 5:22). Ang diablo ay hindi gusto na 
ikaw ay lalakad sa landas ni Kristo at gayon din hindi gusto na ikaw 
ay magkumpleto ng kasamaan. 

Aking sinabi: Ang diablo ay hindi gusto na aking makumpleto 
ang kasamaan, paano po iyan Ama? 

Kanyang sinabi: hindi niya gusto na ikaw ay lalakad sa landas ni 
Kristo. Siya ay sumusubok na harangan ka sa kahit na anong paraan 
at pagurin ka, sa ganoon hindi ka makakalakad dito. At sa parehong 
pagkakataon gusto niya na lalakad ka sa landas ng kasamaan ngunit 
siya ay "hindi papayag sayo na makumpleto ang kasamaan" 

Aking sinabi: bakit po Ama? 
Kanyang sinabi: sapagkat kung payagan niya na makumpleto 

mo ang kasamaan iyong mararamdaman ang kasamaan at magsisi at 
babalik na umiiyak, siya ay nagsisikap na pigilan ka sa pagkumpleto 
ng kasamaan sa gayon ikaw ay magkakaroon ng ilusyon na ikaw ay 
napakalayo mula sa masama. 

Aking sinabi: at paano ko malaman na ito ay kasamaan?  
Kanyang sinabi: kung maramdaman mo na sinasaway ka ng 

Espiritu Santo at pinapagalitan ng iyong konsensya. 
Kung ikaw makaramdam ng hindi pagkakomportable tungo sa 

isang espesyal o isang natatanging pakipagrelasyon, kung makuha 
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mo ang karamdamang ito huwag pigilan ang pangkaloobang-boses 
na ito at huwag magpatuloy sa landas na iyon. 

Hanggat ang mga pangkaloobang-boses na iyon 
ay patuloy na nagbabala sayo sumigaw sa Diyos na 
palayain ka humiyaw sa Kanya bawat araw at sabihin 
sa Kanya kasama ng magandang umaga na grupo 
"Iligtas ako Panginoon mula sa lahat ng pagmumukha 
ng kasamaan" 

Aking sinabi: Pakisuyo Ama sabihin sa akin ang ilang 
halimbawa para madali itong maunawaan 

Kanyang sinabi: Ako ay hindi magsasabi sayo ng kahit na anong 
mga halimbawa sa halip ako ay magsasabi sayo na manalangin araw-
araw, kung ikaw ay manalangin araw-araw ang Diyos ang 
magpapakita sayo. Ating tapusin ang paksang ito kung pag-usapan 
natin ang tungkol sa paulit-ulit na pagkabagsak. Kung ipapakita 
sayo magsabi ng "Hindi" sa kasamaan at sumigaw sa Diyos na 
palayain ka. 

Aking sinabi: Ito ay napakagandang usapan ngunit, 
ipagpaumanhin ako, hindi praktikal. 

Kanyang sinabi: bakit anak? 
Aking sinabi: sapagkat hindi ka bumaba sa sanlibutan at hindi 

mo napagmasdan kung ano ang aming nakita o nahaharap kung ano 
ang aming hinaharap. Siya ay hindi kumakatok sa pintuan, kanyang 
winawasak ang pintuan mula sa pagkakatok, ano ang aking 
gagawin?  
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Kanyang sinabi: ito ang Ika-tatlong bagay, anak 
Aking sinabi: ano ang ika-tatlong bagay kailangan ko ito ng 

matindi? 
Kanyang sinabi: ang ika-tatlong bagay ay  

 
  

 
 
Aking sinabi: ano ang ibig mong sabihin ng panang dasal 

Ama? 
Kanyang sinabi: Mayroong mga armas laban sa mga tao (mga 

baril) at mga armas na laban sa mga tangke (RPG) at mga armas na 
laban sa mga eroplano (surface- to- air 
missile). Kung siya aatake sayo mula sa 
isang pandamdam (sabihin na mula sa 
direksyon ng mata) isigaw "Panginoong 
Jesus dalisayin ang aking mga mata" … 
at manatili na sumisigaw.  

Aking sinabi: ang pakipag-away ba 
ay hihinto kung ako ay sisigaw na 
ganito?  

Kanyang sinabi: hindi ito ay magiging matindi. 
Aking sinabi (na nagpatigil ng saglit sa Ama na nagtataka):  ito 

ba ay magdadagdag? Hindi pa ba ito sapat kung ano ang aking 
napagdadaanan? Mas mabuti pa na hayaan ako bilang ako. 

Ang panang panalangin 

Sinoman na 
magsasabing 

Panginoong Jesus ay 
tulad na parang may 

hawak na isang espada 
na makapatay ng 

kalaban  
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Kanyang sinabi: maging mahinahon, anak, ito ay 
magdadagdag, anak, ng ilang araw na mabibilang ng mga daliri sa 
isang kamay. Mas malakas ang labanan, mas lalo na ikaw ay sisigaw 
ng "Panginoong Jesus dalisayin ako" siya ay magpapalakas ng 
labanan at ikaw ay lalo pang sisigaw, siya ay magpakataas at iyong 
iangat ang iyong boses pataas ng pataas. Mga ilang napakakunting 
araw lamang at iyong malalaman na ang diablo ay natatakot. 

Aking sinabi:  matakot sa akin Ama paano mangyari? 
Kanyang sinabi: siya ay magsasabi: mas lalo akong lumalaban sa 

kanya, mas lalo pa siyang nananalangin sa halip na ako ay papasok 
sa kanya para hatakin siya pababa at hayaan siyang bumagsak sa 
labanan, ginagawa ko siyang magdarasal!! Siya ay magsasabi sayo na 
hindi "matulog, mabuting matulog, ang pagtulog ay napakaganda" 
o "mag-aral, mag-aral, ang pag-aaral ay mabuti" atbp, anak, mas lalo 
siya na susubok sayo at makita ka na tumatakbo sa panang 
panalangin, siya ay matatakot sayo at hindi siya lalaban sayo sa 
puntong ito – hanggat ikaw ay alerto sa kanya – siya ay maghahanap 
ng ibang paraan sa pakipaglaban sayo, ating pag-usapan ito sa huli 
(katulad ng isang patay na daga)  

Gayon din gamitin ang ibang paraan na ito sa pakipaglaban sa 
mga masamang pag-iisip 

 
 
 
Aking sinabi: at ano ang saykayatriko na pamaraan Ama?  

Ang Saykayatriko na pamaraan 
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Kanyang sinabi: kung ang isang tao ay saykopat – tulad ng ating 
nasabi sa kuwento ng baliw na tao – at ang kanyang pamilya ay 
gusto na dalhin siya sa isang saykayatris, siya ay tumanggi at 
tumakbo palayo mula sa kanila at lalo pang napoot at nagalit sa 
kanila. Tinawag nila ang saykayatris para tulungan sila kahit na siya 
ay isang normal na tao ngunit alam niya kung paano gamutin ang 
saykopat ng may katalinuhan.  

Aking sinabi: at paano niya ginagamot sila Ama?  
Kanyang sinabi: Siya ay pumupunta sa kanila na may 

malungkot na pagmumukha at nagkukunwari na katulad nila na 
gumagawa ng mga parehong galaw at siya ay magsasabi sa baliw na 
tao "tingnan kung ikaw ay baliw ako ay mas baliw sayo, sinasabi ko 
sayo na ako ay totoong baliw. Ang baliw na tao ay matatakot at 
sabihin sa sarili "siya ay mas baliw kaysa akin" kaya ang saykayatris 
ay magbibigay sa kanya ng pampakalma na turok at ipagmaneho 
siya tungo sa ospital ng maluwag.  

Aking sinabi (na nakangiti): isang napakaganda at epektibong 
pamaraan. 

Kanyang sinabi: ikaw ay pwedeng makipagharap sa diablo sa 
gayong paraan kung siya ay magsimulang magdistorbo sayo ng mga 
masasamang kaisipan. Sabihin sa kanya na kung ikaw ay baliw ako 
ay mas baliw sayo at magsimulang magdasal ng mga panang 
panalangin at ulitin ang mga ito ng madalas "Panginoon pabanalin 
ang aking mga mata, pabanalin ang aking mga mata…" hanggang 
ang kaisipan ay kumalma at ang diablo ay magsimulang iwanan ka 



35 

at lalayo. Sa prangka na pakipag-usap alin man sa dalawa, iyong 
aapihin ang diablo o ang diablo ang mang-aapi sayo!!! 

Isang batang lalaki ang naglalaro sa kalye sa harap ng gusali kung 
saan sila ay nakatira, isang batang lalaki, apat na taong gulang ang 
tanda sa kanya ay nagsimulang nakipag-away sa kanya at sinakal 
siya. Ang batang lalaki ay sumigaw ng malakas "Papa …. Papa" ano 
ang gagawin ng ama kung kanyang marinig ang kanyang anak na 
sumisigaw?  

Aking sinabi: Sigurado na siya ay bababa ng mabilis at iligtas ang 
kanyang anak at bugbugin ang nakakatanda na batang lalaki at baliin 
ang kanyang mga buto. 

Kanyang sinabi: tama, subalit kung ang kanyang anak ay 
tatawag sa kanya sa isang mahinang boses "Ama ang batang lalaki ay 
sinakal ako magmadaling lumapit at iligtas ako pagod na ako" at 
tumatawa habang tinatawag siya ano ang gagawin ng kanyang ama?  

Aking sinabi (na nagagalit): sigurado na siya ay mag-isip na sila 
ay naglalaro at hindi siya ililigtas. 

Kanyang sinabi: Kung ang isang taong ama ang gumagawa nito 
ano ang gagawin ng ating Amang nasa langit, Siya ay magmadali at 
tulungan tayo. Sumigaw lamang sa Kanya ng buo mong lakas at 
Siya ay mabilis na darating at durugin ang diablo sa ilalim ng iyong 
mga paa ng mabilisan (Romans16:20)  
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Aking sinabi: at ano ang emerhensya na estado Ama?  
Kanyang sinabi: bawat tao ay mayroon siyang mahinang 

bahagi, isang mahinang pandamdam, alam ito ng diablo ng 
masinsinan gayon din ang bawat tao ito ay alam niya ang tungkol sa 
kanyang sarili ng maigi dahil sa kanyang paulit-ulit na pagkabagsak, 
kaya siya ay dapat gumawa ng isang emerhensya na estado. 

Noong unang panahon kung isang malaking batalyon ng mga 
kawal ang aatake ng isang maliit na bayan, ang lahat ng tao ay 
papasok sa loob ng bayan at ang isang tagasigaw ay magtawag ng 
"isarado ang mga pintuan, patibayin ang mga pader, isarado ang mga 
pasukan ng bayan at ang lahat ay pumasok " at sila ay magsimulang 
magkaroon ng emerhensya sa mga pader. Ang kaaway ay lalapit at 
kubkubin ang bayan at magsimulang siyasatin ang pader para 
hanapin ang mga mahinang parte at ang mga marupok na bahagi 
para makapasok sa pamagitan ng mga ito, at mawasak ang pader 
mula sa mga ito, at kung ang bayan ay hindi lubos na alerto sa 
kanyang mga mahinang bahagi at kung ito ay hindi lubusang handa 
na may sapat na proteksyon, ang mga bahaging iyon ang maging 
dahilan ng bayang ito na bumagsak. 

Ganoon din ang bawat tao 
ay may mga mahinang bahagi  

Gayon din gumawa ng emerhensya na estado 
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Ang kahinaan ng isang tao ay ang kanyang mga mata, ang iba 
ang kanyang dila at ang iba ang kanyang damdamin. Ang mahinang 
bahagi ay maaaring isang pangkat o isang uri ng tao, o isang lugar o 
isang paglalakbay. Ang bawat isa ay dapat na tukuyin ang kanyang 
mga mahinang bahagi at ang mga kaugalian at mga lugar na naging 
dahilan ng kanyang kasalanan at pagsikapan hangga’t maari na 
iwasan ang mga ito. 
Kung ito ay hindi 
maiwasan, bago 
maharap ang mga ito o 
pumunta sa mga lugar 
na iyon, siya ay dapat 
na manalangin sa 
Diyos na protektahan siya ng ligtas. Kung siya ay manalangin at 
humingi sa Diyos ng may pagpakumbaba at seryoso, sigurado na 
matatanggap niya kung ano ang kanyang hinihingi. Sapagkat ito 
ang kalooban ng Diyos, kahit ang iyong kabanalan (1 Thessalonians 
4:3) 

Aking sinabi: ikaw ay nangako sa akin Ama na sabihin sa akin 
ang tungkol sa tatlong bagay para makapagpahinga ako akin sa mga 
masamang larawan at mga maruming bagay na naimbak sa 
pangalawang-malay. 

Kanyang sinabi: bago sabihin sayo ang tungkol sa mga bagay na 
nakaimbak sa pangalawang-malay, pakibasa ang mga kasabihan ng 
mga matandang ama tungkol sa pagprotekta ng mga pandamdam at 

Pagkokontrol ng kaisipan 
Isarado 

ang 
gripo 

Sabihing 
Hindi 

Ang 
panang 

panalangin 
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aking ibibigay sayo sa nakasulat na kopya (The monks' field p136-
145) 

Aking sinabi: Salamat po Ama, subalit aking naisip na ang mga 
matandang ama ay sobrang maingat, ito ba ay nababagay sa akin? 

Kanyang sinabi: Ang 
pagprotekta ng mga pandamdam ay 
nababagay sa lahat, anak. Mas lalong 
nakipag-away tayo sa mga 
masamang kaisipan mas kailangan 
nating maging maingat sa 
pagprotekta ng ating mga 
pandamdam. Sa totoo, lahat ng ito 
ay hindi darating ng biglaan sa halip 
dahan-dahan, at tayo ay maghusga 
ng mali bilang mali at kasalanan 
bilang kasalanan. At para sa pagpabanal ng pangalawang-malay, ito 
ay tumutugma sa kasabihan ng Taga-Ehipto "Kung ang negosyante 
ay nalugi kanyang hahanapin ang kanyang mga lumang talaan ng 
pera"  

Aking sinabi: Ano ang ibig sabihin nito, Ama? 
Kanyang sinabi: Kung ating simulan na isarado ang mga gripo 

(kontrolin ang limang pandamdam) at sabihing Hindi at gamitin 
ang panang panalangin, ang diablo ay malulugi at magsimulang 
makipag-away sayo gamit ang mga lumang alaala at mga masamang 

Ang Aking espiritu, 
ay inilalahad ang 
Kanyang sugat sa 

harapan mo at 
magtago dito kung 

ang iyong kaaway ay 
nag-iirita sayo. 

 (Ang Makadiyos na 
Misa) 
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panaginip at mga memorya sa pangalawang-malay na dahilan ng 
kasalanan. 

Aking sinabi: at paano ko magagawang itaboy ang mga iyan?  
Kanyang sinabi:  
Ang unang bagay sa pagpabanal ng pangalawang-malay ay 

ang larawan ni Kristo na nakapako  
Aking sinabi: ano ang ibig sabhin 

nito, Ama? 
Kanyang sinabi: Ang puntong ito 

ay laging binabanggit ni Amang Bishoy 
Kamel, ang ibig sabihin nito na ikaw ay 
laging tumingin sa larawan ni Kristo na 
nakapako. Ilagay ito sa iyong mesa, 
pintuan, kabinet, kompyuter, 
cellphone at kahit saan, ilagay ito sa 
harapan mo at tumingin dito ng 
madalas hanggat magagawa mo. 

Aking sinabi: bakit Ama?  
Kanyang sinabi: Ang Bibliya ay 

nagsabi "na sa kanyang mga sugat ikaw ay gumaling" (1 Peter 2:24) 
yamang ang mga sugat ni Kristo ay ang ating kagalingan mula sa 
mga kasalanan at mula sa kasamaan, tingnan ang mga ito at iimbak 
ang mga ito sa iyong memorya. Kung ang liwanag ang mananaig, 
ang kadiliman ay maglalaho at kung ang larawan ni Kristo ay 

Wala ng mas hihigit 
pa at mas epektibo sa 

buhay monastiko 
maliban sa paglagay ng 

sarili sa harapan ng 
krus ni Kristo – sa 

gayon siya ay 
kainggitan ng mga 

mga diablo 
(Mar Isaac el 

Souriany) 
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papasok sa iyong utak, lahat ng mga masamang larawan ay 
mawawala.  

Kung ikaw ay nakipag-away sa masamang kaisipan, isipin na 
ikaw ay tumatakbo papunta sa Golgotha at lumuluhod sa ilalim ng 
krus at kumukuha mula sa dugo ni Jesus at nagsasabing "ang dugo 
ni Kristo ay nagdalisay sa akin mula sa lahat ng kasalanan. 

Aking sinabi: ito ba ay maging totoo at makakuha ng mabilis na 
mga resulta? 

Kanyang sinabi: oo ito ay magkaroon ng totoong mga resulta, 
maraming tao ang sumubok nito bago sayo, at para sa bilis, ito ay 
nakadepende sa iyong pagkaseryoso. Ang distansya na magawa mo 
sa limang minuto kung ikaw ay seryoso ay magagawa sa isang oras 
kung ikaw ay mabagal at tamad.  

Aking sinabi: kasama ng grasya ni Kristo ako ay magiging 
napakaseryoso. Ako ay nagnanais mula sa kabuuan ng aking puso 
na maitaboy ang nakaraan at ang nakakapagod at masakit na mga 
memorya nito na nagpapababa sa akin at lumiligalig ng aking 
buhay, ano ang pangalawang bagay Ama? 

Kanyang sinabi: na laging makarinig ng mga awitin. Pakinggan 
ang mga ito sa patay na oras habang ikaw ay pumupunta sa 
unibersidad, habang ikaw ay nasa sasakyan, habang ikaw ay nasa 
kalsada at mas epektibo kung ikaw ay natutulog. 

Aking sinabi: habang ako ay natutulog?   
Kanyang sinabi: oo anak kung ikaw ay natutulog ang iyong 

utak ay natutulog ngunit ang iyong pangalawang-malay ay hindi 
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natutulog. Ang puso mo ba ay magsasabing ako ay magpapahinga 
ng isa o dalawang oras habang ikaw ay natutulog? 

Aking sinabi: syempre hindi, kung ang puso ay magpahinga 
kung gayon ang tao ay magpahinga 
magpakailanman. 

Kanyang sinabi: Sa katunayan, 
habang ikaw ay natutulog ang 
pangalawang-malay ay 
tumatanggap ng mga himno at 
awitin na higit pa na ikaw ay gising 
at okupado ng maraming bagay. 

Aking sinabi: ngunit ako ay hindi makakatulog kung mayroon 
na kahit anong ingay sa paligid. 

Kanyang sinabi: Marami ang tulad mo, sa unang gabi lamang o 
pangalawang gabi ipursige ang iyong sarili at pagkatapos niyan hindi 
ka makakatulog na wala ang awiting ito sa paligid. Isa sa mga Ama 
ay nagkaroon ng operasyon sa appendix, nang siya ay nasa 
impluwensya ng anestesya, siya ay nagsimulang magsalita, ang mga 
doktor at mga nars ay nagsabi "Si Abouna karaniwan ay kumukuha 
ng mga kumpisal ng mga tao at sa ngayon kami ay kukuha ng 
kumpisal ni Abouna" alam mo ba kung ano ang kanyang sinabi? 

Aking sinabi: Ako ay nagtataka kung ano ang kanyang sinabi?  
Kanyang sinabi: siya ay nagsimulang magbigkas ng misa na para 

bang siya ay nasa altar. Gayon din ang isang amang monghe, nang 
siya ay dumaan sa operasyon ng pagbubukas ng puso siya ay 

Maligaya ang siyang 
natutulog at ang Iyong 
Banal na Pangalan ay 

nasa kanyang bibig, ang 
mga diablo ay hindi 
makalapit sa kanya 

(Al Sheikh al Rohany) 
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nagsimulang magsabi ng oras-ng-panalangin at marami ang katulad 
nila. 

Aking sinabi: Nais ko na ako’y maging katulad nila. 
Kanyang sinabi: magsimulang makinig habang ikaw ay gising at 

habang ikaw ay natutulog at ikaw ay makapagkamit ng mga 
magandang resulta. Gayon din mayroong tinatawag na himnong 
pagpapagaling. 

Aking sinabi: Ano po itong himnong pagpapagaling?  
Kanyang sinabi: kung tayo ay nakipag-away sa isang tunay na 

labanan, subukang makinig sa isang nababagay na himno hanggang 
ang labanan ay huminto. Pakinggan ito ng ilang ulit sa gabi at araw 
ng buong linggo o mas mahaba pa. Halimbawa 

Kung ikaw ay haharap sa laban ng pag-alinlangan pakinggan 
mo ang himno ng "Sadek sadek ya 
rab …." Na ang ibig sabihin Ikaw ay 
totoo at tapat Panginoon sa Iyong 
mga pangako. Kung ikaw ay 
humaharap sa labanan ng pagnanasa, 
pakinggan ang himno ng "Iyong 
alam Panginoon….dalisayin ako 
dalisayin ako". Kung ito ay away ng 
pagkadesperado at pakawasak ng 
sarili pakinggan ang himno na 
nagsasabing "Ako ay mahalaga sa Iyo, Ikaw ang Isang 

Walang makatalo sa 
masama at lumang mga 

memorya katulad ng 
pagsubsob sa Banal na 
Biblia ng masigasig at 

paghahanap ng malalim 
kahulugan nito  

(Mar Isaac el Souriany) 
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pinakamahalaga sa aking buhay ……" at iba pa, pumili ng 
nababagay na himno at patuloy na pakinggan ito.  

Aking sinabi: at ano ang ika-tatlong bagay Ama sa pagpabanal 
ng pangalawang-malay? 

Kanyang sinabi: Ang pangatlong bagay ay 
Isang taludtod bawat linggo ng isandaang-ulit sa isang araw 

Aking sinabi: ano ang ibig sabihin nito? 
Kanyang sinabi: Pumili ka ng isang taludtod bawat linggo at 

ulitin ng isandaang-ulit bawat araw. 
Aking sinabi: Maaring masabi ko ito Ama ng aking dila ngunit 

walang konsentrasyon. 
Kanyang sinabi: ulitin ito kahit sa pamagitan lamang ng iyong 

boses. Kung sabihin mo ito, ito ay magpabanal ng iyong utak. Ang 
salita ng Diyos ay buhay at isang espada na dalawa ang talim na 
pumuputol ng lahat ng tali ng kaaway na gumagapos sayo sa 
kasamaan at sa nakaraan. Ulitin lamang ito ng madalas at ang 
pangalawang-malay ay magnilay nito ng mag-isa, magsabi ng ilan 
sa kalsada at ilan bago matulog. Sa tapat na pananalita mayroong 
katarungan sa espiritwal na buhay. 

Aking sinabi: ano ang ibig mong sabihin Ama?  
Kanyang sinabi: kung ang isang tao ay titingin lamang ng 

masamang tingin o magsabi ng masamang salita o makarinig ng 
masamang, si Satanas ay gagawa ng walang katapusang mga 
kuwento at mga serye mula sa mga away na ito na hindi huuhupa. 
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Gayon din kung ikaw ay titingin sa larawan ni Kristo, o magsabi 
ng taludtod, o makinig ng isang himno, ang pangalawang-malay ay 
magsimulang mag-isip tungkol nito at maging banal. Kung iyong 
pupunuin ng sobra ang baso  ng tubig, ang tubig ay aapaw, kung 
iyong pupunuin ng sobra ito ng Pepsi, ang Pepsi ay aapaw at kung 
iyong pupunuin ng sobra ito ng gas, ang gas ay aapaw. Tayo ay 
responsable sa ating kaisipan, ngunit ito ay nangangailangan ng 
panahon at tulad ni San Pablo, ang apostol ay nagsabing 
(Roman6:13)" Isuko ang inyong sarili sa Diyos tulad ng mga iyon 
na buhay mula sa kamatayan at ang inyong mga bahagi bilang 
instrumento ng katuwiran tungo sa Diyos, at huwag isuko ang 
inyong mga bahagi bilang instrumento ng kasamaan tungo sa 
kasalanan".   

Tulad na inihandog natin ang ating mga bahagi, 
paningin, pandinig at pananalita, sa kasamaan at 
kasalanan, tayo ay bumalik at magsisi at ihandog ang 
mga ito kay Kristo sa pamagitan ng pagtingin sa 

Pagpabanal ng pangalawang-malay 

Ang 
larawan ni 
Kristo na 
nakapako 

Pagdinig 
sa mga 
himno 

Isang 
taludtod 
sa isang 
linggo 
at 100 
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Kanyang larawan at pagdinig sa Kanyang mga papuri at 
pag-ulit ng Kanyang mga salita.  

Aking sinabi: Anong taludtod ang gusto mo na simulan ko, 
Ama? 

Kanyang sinabi: Ang unang taludtod na aking sinimulan, anak 
ay ang (Galatians 2:20) 

Mahal ako ni Jesus, at ibinigay ang Kanyang sarili para sa akin 
Ang salita na "Jesus" ay gumagawa kay Kristo na maging isang 

matalik na kaibigan na Siyang ini-ibig mo. Kung iyong ulit-ulitin 
ang salita na "Jesus" ng madalas iyong maramdaman ang 
pagmamahal na may kalapitan, pakipagkaibigan at ang kagandahan 
ng Pangalan ng Panginoong Jesus. 

"Minahal ako" ay gumagawa sayo na makaramdam ng kaibahan 
sa pagmamahal at Siya ay nagmamahal sayo ng personal. Ang bawat 
isa ay nangangailangan ng pagmamahal at maaring hindi makatagpo 
ng pagmamahal sa gitna ng kanyang pamilya o mga kaibigan ngunit 
kay Jesus siya ay makatagpo ng kakaibang pagmamahal "minahal 
ako" at makaramdam ng totoong kasiyahan. 

Ang salitang "ibinigay ang Kanyang sarili" ay mag-uugnay lagi 
sa larawan ng krus na sa iyong harapan at magnilay sa mga sugat at 
sabihing: Iyong makaya ang lahat ng pagtitiis na ito mahal na Jesus.  

At "para sa akin" iyong sabihin: ang lahat ng pagtitiis na ito ay 
para sa akin at ako ay gumagawa pa rin ng kasalanan, hindi, hindi, 
ako ay hindi gagawa ng kasalanan sa susunod na pagkakataon, Ikaw 
ay naghirap ng labis para sa akin. Ang mga kaisipan na iyon at mga 
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pagnilay-nilay ay maaaring wala sa iyong utak ngunit kung iyong 
babangitin lamang ang taludtod, ang iyong pangalawang-malay ay 
magnilay sa mga ito. 

Aking sinabi: ito ay isang magandang taludtod Ama, aking 
simulan na ulitin ito simula ngayon hanggang sa susunod.  

Kanyang sinabi: Oo anak, nang sabihan ako ng aking Ama, 
aking sinimulan na ulit-ulitin ito ng isang buong linggo, ako ay 
nagpatuloy ng isang buwan at pagkatapos ng isang buong taon, 
anak. 

Aking sinabi: Minsan ako ay nagkakaroon ng masalimuot na 
kaisipan tungkol sa Diyos (atheism) ano ang magagawa ko Ama? 

Kanyang sinabi: Huwag mag-alala, anak. Una makipag-usap sa 
Diyos tungkol sa mga ito na may nakalahad na pagmumukha at 
ipaalam sa Kanya ang tungkol sa mga ito, hanggang marating natin 
ng ating usapan ang tungkol sa mga dahilan ng kaisipang iyon at 
kung paano gamutin ang mga ito kung tayo ay magsimulang 
magtalakay tungkol sa patay na daga. Magsimula ngayon sa 
kasalukuyan hanggang sa sumusunod para isakatuparan ang mga 
hakbang na iyon para labanan ang mga masamang kasisipan at ang 
pinakamahalagang bagay ay maging seryoso.  

Maging seryoso sa landas at ikaw ay makakuha ng malinaw na 
mga resulta. Kung ikaw ay tamad at mabagal ikaw ay makakuha ng 
mabagal na mga resulta.  

Para ipa-alaala sayo ang pagkontrol sa kaisipan: 
** isarado ang mga gripo (pagkontrol sa limang pandamdam) 



47 

** sabihing Hindi (huwag makipag-ayos sa kaisipan – ayaw sa 
medyo-masama)  

** Ang panang-panalangin – gamitin ang saykayatris na 
pamaraan – gumawa ng emerhensya na estado. 

Paalam anak magkita tayong muli sa susunod na panahon sa 
mahalagang paksa, ang pangkalooban na kapayapaan. Magpatuloy 
sa mga sektor at ang magandang umaga na pangkat at pag-aayos ng 
angulo hanggang magkita tayo. 

Aking sinabi: Mapaalaala mo ba ako ng minsan pa sa pangkat 
ng magandang umaga?  

Kanyang sinabi: Kung ikaw ay maghilamos ng iyong mukha sa 
umaga sabihing Panginoon hayaan ako na mahalin Ka, Panginoon 
hayaan ako na tanggapin ang Iyong pagmamahal, Panginoon 
hayaan ako na mamuhay kasama Ka.  

Alalahanin kung ano ang sinabi ni Mar Isaac "Ang lakas ng 
panalangin ay hindi sa dami nito kundi sa pagpatuloy nito" bawat 
araw ikaw ay magpatuloy sa pagdarasal at ang Diyos ay siguradong 
sasagot. Tayo ay nakadepende sa ugnayan at pagpursige. Kung 
mahal mo ang Diyos iyong kamumuhian ang kasalanan at maging 
malaya at ikaw ay magsaksi sa Kanya sapagkat Siya ay maging 
kasama mo. 

Aking sinabi: Ako ay magsisimula Ama, ako ay magsisimula. 
Kanyang sinabi: Ang magsimula ay hindi sapat magpatuloy 

bawat araw at tutulungan ka ng Panginoon.  
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* Kung itong serye ay pagpapala sayo kami ay humihingi ng 
iyong panalangin para makumpleto ang paglilimbag ng natirang 
mga bahagi, at kami ay humihingi sayo na ibahagi ito sa lahat 
na mga Kristiyano. 

Para makuha ang ibang mga bahagi (PDF) sumulat sa amin sa  
Godlovehostel@gmail.com 

O mula sa website    mbade2.com 
Mapakinggan mo ito sa Arabic mula sa 

https://soundcloud.com/mbade2 
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