
 

 

 

 

 

 

 

Staking Your Property 

Pagiistaka (Pagmamarka/Pagtatatak) ng Iyong Ari-Arian 
 

 

 Ang Salita ng Diyos ay makapangyarihan! Sa simula, nagsalita and Diyos at umiral ang mundo. 

Sa kabuuan ng Bibliya, nilunas ng Diyos ang mga may sakit at gumawa Siya ng mga himala gamit 

ang kapangyarihan ng Kanyang salita. At ito ay sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Banal na 

Kasulatan na Siya ay patuloy na gumagawa at nagsasalita sa Kanyang mga tao ngayon. Ang 

pagiistaka at pagmamarka sa mga giliran ng isang pagaari o lupain ay hindi mahiwaga, at hindi 

rin ito isang anting-anting o pamahiin. Walang espesyal sa isang istaka o sa sarili nito, o sa taong 

nagtutulak ng istaka sa lupa. Ang gawa ng pagmamarka sa pagaari or lupain ng Banal na 

Kasulatan ay isang simbolo ng katapatan at pagpapasakop sa awtoridad ng Diyos – isang 

pagtawag sa Diyos na pagpalain Niya ang lupain at iligtas ang Kanyang mga tao. Ito ay isang 

deklarasyon na ito ay nilikha Niya, at ito’y sa Kanya pa rin, at umiiral lamang para sa Kanyang 

mga layunin ngayon. 

 

PAANO MAGTATAK O MAGISTAKA NG PAGAARI O LUPAIN 

• Ang bautismo ay simbolo ng koneksyon sa Diyos. Para sa pinakamagandang resulta, 
magpabinyag bago magistaka o magtatak ng pagaari. 

• Mabuting ipagtapat nang malakas, "Si Hesus ay Panginoon." Siya ang tanging daan patungo sa 

Diyos, at sa gayon ang tanging paraan upang matamo ang proteksyon at kaligtasan ng Diyos. 

Pagsisihan ang lahat ng hindi napagtapat na kasalanan, patawarin ang lahat ng kasalanan ng iba 

(kahit na hindi nila ito hiniling), at ang simbolikong gawa na ito ay maaaring magkaroon ng 

napakainam na mga resulta. 

• Ang 16 na talata sa bawat istaka ay nakatuon sa pangako ng Diyos na protektahan ang Kanyang 

mga tao. Basahin ang mga ito nang malakas habang, o kaagad pagkatapos ng pagiistaka. 

Pagkatapos ay manalangin, at anyayahan si Hesus at ang Banal na Espiritu na mamuno, itakwil 

ang anumang sumpa o kasamaan na naganap sa ari-arian. 

• Gumamit ng isang malaking distornilyador upang makagawa ng isang paunang butas. Ilagay 

nang BUONG-BUO ang mga istaka sa lupa. Ang mga istaka ay maaaring nasa mga sulok ng 

isang apartment, kwarto, hotel, atbp. Ang ilan ay naglalagay sa kanilang mga pitaka, mga 

backpack, sa ilalim ng mga upuan ng sasakyan, atbp. Kung magiistaka ka ng isang mas malaking 

piraso ng ari-arian, pinakamainam na magistaka ng bawat istraktura nang hiwalay, at pagkatapos 

ay ang ari-arian sa kabuuan. 

• Sundin ang pagiistaka ng patuloy na pagsunod sa mga utos ng Diyos: magbasa ng Bibliya, 

manalangin, magsimba, at ibigay sa Diyos ang Kanyan ikasampung bahagi. (Basahin ang 



Malakias 3 kung nagdududa ka sa huli.) 

May ilan na nagiisip na lumalala ang kanilang mga kondisyon pagkatapos ng pagiistaka. Kung sa 

tingin mo ay nararanasan mo ito, hilingin mo sa Diyos na ihayag Niya ang anumang bagay na 

naroroon na nakakasira sa Kanya, upang sirain mo ito. Nakararating ito sa ugat ng problema. 

Magkaroon ng kamalayan sa iba't ibang paraan na gagawin Niya ito. Ulitin hanggang sa bumuti 

ang mga kondisyon. Ito ang daan ng Diyos sa paglilinis ng ari-arian sa espirituwal na paraan. 

 

BAKIT KA DAPAT MAGISTAKA NG ISANG ARI-ARIAN? 

ISANG PROPETIKONG GAWA 

• Ang pagiistaka sa lupain ay isang propetikong gawa. Itinuturo nito ang kinabukasan ng kabutihan 

at katuwiran upang palitan ang kasamaan at pagsuway. Itinatabi nito ang lupa sa pag-aalay sa 

Diyos, na nagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesus. 

ISANG SIMBOLO 

Sa Griyego, ang “krus” ay nangangahulugang “istaka.” Sinasabi ng Kumpletong Hudyong Bibliya 

na ibinitin nila si Jesus sa isang “istakaang-pambitay.” Kapag nagiistaka ka, naglalagay ka ng 

mga simbolo ng aparato na ginamit ng Diyos para matupad ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga 

Banal na Kasulatan ng Bibliya ay nagdaragdag ng kapangyarihan sa simbolong iyon na 

kumakatawan sa iyong tipan sa Diyos. 

• Inutusan ang mga Hudyo na gawin ito sa Deuteronomio 6. Inilagay nila ang Salita ng Diyos sa 

kanilang mga katawan at ari-arian, kasama na ang mga tarangkahan at mga poste ng pinto. Ang 

mga tarangkahan at pintuan ay nag-aalok ng iilang proteksyon, ngunit ang Salita ng Diyos ay may 

higit na proteksyon at kapangyarihan. 

• Ang babae sa Marcos 5, na nagkaroon ng isyu ng dugo, ay dapat na sumigaw ng "marumi," at 

sumuway siya sa hindi paggawa nito. Gayundin, walang utos na hawakan ang isang Rabbi 

(gurong Hudyo) para gumaling, ngunit ito ay gumana. Bakit? Dahil NAGDESISYON siya na 

gagana ito at KUMILOS sa desisyong iyon. Katulad nito, ang pagiistaka ay isang gawa ng 

pananampalataya. Pinalalabas nito ang iyong pananampalataya at ipinapahayag sa hindi 

nakikitang mundo na ang lupain ay inialay at pag-aari ng Diyos para sa Kanyang Kaharian. 

 

 MGA MADALAS NA TANONG 

Maaari ko bang iistaka ang ari-arian na hindi ko pagmamay-ari? Bilang isang Kristiyano, ikaw 

ay anak ng Diyos, at Siya ang nagmamay-ari ng mundo. Bilang isang mamumuwis, mayroon kang 

nakatalagang interes sa lahat ng pampubliko at pamahalaang ari-arian: mga paaralan, mga gusali 

ng munisipyo, mga parke, atbp. Bilang isang nagmamalasakit, mapagmahal na Kristiyano, maaari 

kang maging isang "Ibrahim" sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa Salita ng 

Diyos para sa kanila HANGGANG magkaroon sila ng kanilang SARILING pananampalataya. 

Kamangha-manghang mga resulta ang naiulat, kaya huwag ibukod ang opsyong ito nang walang 

mapanalanging pagsasaalang-alang—lalo na para sa isang masuwaying mahal sa buhay. 

Maaari ba akong magdagdag ng mga salita sa mga istaka? Marami ang nagdaragdag ng mga 

talata at/o mga isyu gamit ang permanenteng pangmarka. Mayroon ding iba't ibang mga istiker 

na magagamit sa online na tindahan sa Active-Faith.org na sumasaklaw sa mga bagay tulad ng 



galit, mga anak, pagpapakamatay, pagkakaisa, at sekswal na kadalisayan. Maging malikhain sa 

mga karagdagan na hinihimok ng Diyos na iyong idagdag. 

Dapat ba itong gawin nang pribado, o kasama ng isang grupo? Ginagawa ng ilan ang 

pagiistaka ng kanilang negosyo o simbahan na isang kaganapan na marami ang lumalahok. Ang 

iba naman, tahimik nilang ginagawa. Ngunit hinihikayat ka naming palaging isama ang kahit 

dalawa o tatlo sa proseso ng pagiistaka dahil ito ay nasa Bibiliya. 

• Sapagka't kung saan ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa aking pangalan, doon ako kasama 

nila. (Mateo 18:20) 

• Pagkatapos nito, humirang ang Panginoon ng pitumpu't dalawa pa at sinugo silang dalawa-

dalawa sa unahan niya sa bawat bayan at lugar na kanyang pupuntahan. (Lucas 10:1) 

• Kahit na ang isa ay maaaring madaig, ang dalawa ay maaaring ipagtanggol ang kanilang 

sarili. Ang isang kurdon ng tatlong hibla ay hindi mabilis na naputol.  (Eclesiastes 4:12) 

 
ANG MGA KASULATAN SA MGA ISTAKA 

Ang mga Anak ng Diyos (Mga Kristiyano) ay May Karapatan na Tatakan (Istakahin) ang 
Lupa 

Genesis 1:1 “Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa.” 

Ang Diyos ay Tagapagtanggol - Isang Panangga, Kanlungan, Tagapagligtas 

2 Samuel 22:3 “Ang Diyos ko ang aking bato, kung Kanino ako nakahanap ng proteksyon. Siya 

ang aking kalasag, ang kapangyarihang nagliligtas sa akin, at ang aking lugar ng kaligtasan. Siya 

ang aking kanlungan, ang aking tagapagligtas, ang nagliligtas sa akin mula sa karahasan." 

Ezra 8:21-22 “…Nag-utos ako sa ating lahat na mag-ayuno at magpakumbaba sa harap ng ating 

Diyos. Nanalangin kami na bigyan niya kami ng ligtas na paglalakbay at protektahan kami, ang 

aming mga anak, at ang aming mga gamit habang kami ay naglalakbay. Ang kamay ng Diyos na 

tagapagtanggol ay nasa lahat ng sumasamba sa kanya, ngunit ang kanyang mabangis na galit 

ay nagngangalit sa mga tumalikod sa kanya." 

Job 1:10 “Lagi mo siyang nilalagyan ng pader ng proteksiyon sa kanyang paligid at ang kanyang 

tahanan at ang kanyang ari-arian…” 

Job 11:18 “Ang pagkakaroon ng pag-asa ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Ikaw ay 

poprotektahan at mapapahinga ka sa kaligtasan." 

 

Awit 7:1 “Lumapit ako sa iyo para sa proteksiyon, O Panginoon kong Diyos. Iligtas mo ako sa 

aking mga mang-uusig — iligtas mo ako!” 

Kawikaan 30:5 “Ang bawat salita ng Diyos ay nagpapatunay na totoo. Siya ay isang kalasag sa 

lahat ng lumalapit sa kanya para sa proteksyon.” 

Isaias 33:21 “Ang Panginoon ang magiging ating Makapangyarihan. Siya ay magiging tulad ng 

isang malawak na ilog ng proteksyon na walang kaaway na maaaring tumawid, na walang 

kaaway na barko ang maaaring maglayag. 

Jeremias 1:8 "At huwag kang matakot sa mga tao, sapagkat sasamahan kita at iingatan kita." 



Mateo 26:53 "Hindi mo ba alam na maaari kong hilingin sa aking Ama ang libu-libong anghel na 

protektahan tayo, at agad niya silang ipapadala?" 

Marcos 6:20 “Sapagkat iginalang ni Herodes si Juan; at alam na siya ay isang mabuti at banal na 

tao, pinrotektahan niya siya…” 

Lucas 4:10 "Uutusan niya ang kanyang mga anghel na protektahan at bantayan ka." 

Juan 17:11 “Amang Banal, ibinigay mo sa akin ang iyong pangalan; ngayon ipagtanggol mo sila 

sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan upang sila ay magkaisa gaya natin.” 

Acts 26:22 "Ngunit ipinagsanggalang ako ng Diyos hanggang sa panahong ito upang 

makapagsaksi ako sa lahat, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila." 

1 Pedro 1:5 “At sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan ka ng Diyos sa 

pamamagitan ng kanyang kapangyarihan…” Tinatanggap ng Diyos ang mga Panalangin ng 

Proteksyon para sa Iyong Lungsod 

Nehemias 4:9 "...ngunit kami ay nanalangin sa aming Diyos at binantayan namin ang lungsod 

araw at gabi upang protektahan ang aming sarili." 


