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Mga Tubag sa Kinaugalingong Eksamen
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UNSAON PAGGAMIT KINI NGA MANWAL
PORMAT SA MANWAL

Ang matag leksyon naglangkob sa:
Mga Tumong: Kini mao ang mga kalab-oton nga kinahanglang makab-ot pinaagi sa pagtuon
sa kapitulo. Basaha una usa magsugod sa leksyon.
Sag-uluhong Bersikulo: Kini nga bersikulo nagpatigbabaw sa mga nag-unang konsepto sa
kapitulo.Sag-uloha kini.
Hisgutan sa Kapitulo: Tun-i ang matag seksyon. Gamita ang inyong Biblia sa pagtan-aw sa
bisan unsa nga pakisayran nga wala iimprinta sa manwal.
Kinaugalingong Eksamen: Kuhaa kini nga eksamen pagkatapos magatu-on sa kapitulo. Su
layi sa pagtubag ang mga pangutana sa walay paggamit sa inyong Biblia o niini nga manwal.
Sa diha nga kamo matapos na sa kinaugalingong eksamen, i-tsek ang inyong mga tubag diha
sa tubag nga seksyon nga gihatag sa katapusan sa basahon.
Alang sa Dugang Pagtuon: Kini nga seksyon makatabang kaninyo nga mopadayon sa inyong pagtuon sa Pulong sa Dios, ipalambo ang inyong mga kahanas sa pagtuon, ug gamita
ang inyong nakat-onan sa inyong kinabuhi ug ministeryo.
Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada
wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kinahanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa
gisugo.

DUGANG MATERYALES NGA GIKINAHANGLAN
Kinahanglanon ninyo ang King James nga hubad sa Biblia
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MGA SUGYOT ALANG SA GRUPONG PAGTUON
UNANG PANAGTIGOM
Pagsugod: Sugdan sa pag-ampo ug magpaila-ila. Mag-inilhanay sa usag-usa ug itala ang
mga estudyante.
Paghimo ug mga pamaagi alang sa Grupo: Seguradohon kon kinsa ang mogiya sa mga
miting, ang panahon, dapit, ug mga petsa alang sa sunod pa nga mga sesyon.
Pagdayeg ug Pagsimba: Dapita ang presensya sa Balaang Espiritu sa inyong sesyon sa pag
bansay.
Iapod-apod ang mga Manwal sa mga Estudyante: Ipaila ang titulo sa manwal, pormat, ug
mga tumong sa kurso nga gihatag sa unang pipila ka mga pahina sa manwal.
Himoa ang Unang Buluhaton: Ipabasa sa mga estudyante ang mga kapitulo nga nakatuka
ug ipakuha ang kinaugalingong eksamen sa dili pa ang sunod nga panagkita. Ang gidaghanon
sa mga kapitulo nga ituka matag miting mag-agad sa gitas-on sa mga kapitulo, sa sulod niini,
ug sa mga abilidad sa inyong grupo.
IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM
Pagsugod: Pag-ampo. Pag-abi-abi ug irehistro ang mga bag-ong estudyante ug iapod-apod sa
kanila ang manwal. Kuhaa ang listahan sa mitambong. Tagai ug panahon sa pagdayeg ug pag
simba.
Balikan Pagtuon: Ipresentar ang usa ka mubo nga kinatibuk-an sa gitun-an sa naunang
miting.
Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo gamit ang mga oluhan nga adunay dagkong
mga letra ingon nga latid sa usa ka pagtulon-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna
bay mga pangutana o mga komentaryo sa ilang gitun-an. Iaplikar ang leksyon sa mga kinabu
hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante.
Kinaugalingong eksamen: Balikan ang kinaugalingong eksamen sa mga estudyante nga na
tapos. (Pahinumdom: Kon dili ninyo gusto nga ang mga estudyante adunay sumbanan sa mga
tubag sa kinaugalingong eksamen, mahimong pilason ang mga panid sa tubag sa likod sa ma
tag manwal.)
Alang sa Dugang Pagtuon: Mahimo nga buhaton kini nga mga proyekto sa usa ka grupo o
sa indibidwal nga basihan.
Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada
wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina
hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa
gisugo.
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Modyul:
KURSO:

Pagpadaghan
Gahum nga mga Prinsipyo

PASIUNA
Si Jesus miingon sa relihiyosong mga lider sa mga panahon sa Bag-ong Tugon…
Nangasayop kamo, kay wala mahibalo sa mga Kasulatan, bisan ang gahum sa
Dios. (Mateo 22:29)
Ang kamatuoran sa Ebanghelyo duha-ka-paagi. Una, kini mao ang Pulong sa Dios ingon sa
gipadayag diha sa Balaang Biblia. Aron masayud sa mga Kasulatan kinahanglan gayud nga
motuon, mosabot, ug mogamit niini.
Apan ang kamatuoran sa Ebanghelyo labaw pa kay sa mga Kasulatan. Kini mao usab ang
gahum sa Dios. Aron masayud sa gahum sa Dios kamo kinahanglan makasabot ug mogamit
sa gahum nga mga prinsipyo. Ang gahum sa Dios kinahanglan mahimong reyalidad diha sa
inyong kinabuhi pinaagi sa kasinatian.
Ang unang simbahan natawo sa pagpasundayag sa gahum sa Dios, dili pinaagi sa inila nga
pangpublikong mga mamumulong o sa teyolohikanhong pagdebati. Si Pablo misulat:
Ug ang akong pakigpulong, ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong
pulong sa tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum.
Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, kondili
diha sa gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 4-5)
Si Pablo nakaila nga. . .
. . . Ang gingharian sa Dios wala diha sa mga pulong kondili anaa sa gahum.
(I Mga Taga Corinto 4:20)
Si Jesus nagbilin sa mga magtotoo sa dakong misyon sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo
sa Gingharian. Kini nga buluhaton dili matuman pinaagi sa mga pulong lamang. Ingon sa
unang Iglesia, kinahanglan adunay pagpasundayag sa gahum sa Dios.
Daghang mga tawo ang nasayud sa Pulong sa Dios, apan wala nakasinati sa gahum sa Dios.
Sila wala gayud makasabot sa gahum sa Ebanghelyo. Daghay mga ministro karon nga maayo
ang edukasyon. Sila nagwali sa makadani nga mga pulong sa kaalam sa tawo, apan walay pag
padayag sa Espiritu Santo ug gahum.
Sa pipila ka mga simbahan ang milagroso gipulihan sa tawhanong pangatarungan nga nagki
nahanglan sa makatarunganon nga katin-awan alang sa tanan nga mga butang nga mahitabo.
Ang gahum mahimong pulihan sa teyolohikanhong pagdebati kon ang milagroso alang pa ba
karon o alang lamang sa unang simbahan. Sa diha nga ang rason ug paglantugi moagaw sa
dapit sa milagroso, ang dagayday sa kinabuhi sa Dios gipulihan sa hinimo-sa-tawo nga
relihiyon.
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Ang mga tawo adunay ilang pagkapuno sa relihiyon ug sa iyang rituwal. Sila gusto nga ma
kasinati sa reyalidad. Sila kinahanglan nga makasaksi sa makita nga pagpadayag sa gahum sa
Dios.
Kon ang inyong pagtoo mao ang pagbarug diha sa gahum sa Dios imbis nga sa kaalam sa ta
wo, kamo kinahanglan gayud nga makasinati sa mao usab nga dagayday sa gahum sama sa
gibuhat sa unang iglesia. Ang mga magtotoo sa unang mga simbahan. . .
. . . Nanagpanglakaw ug nanagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila ug nagapamatuod sa mga Pulong uban sa mga ilhanan nga naga
sunod. (Marcos 16:20)
Kita naghisgot sa pagtrabaho alang sa Dios. Kita nagplano sa atong ministeryo ug naghangyo
sa Dios sa pagpanalangin niini. Pero ang Bibliyanhong paagi sa epektibo nga pagpangalagad
mao nga ang Ginoo nagabuhat uban kanato, nga nagapamatuod sa iyang Pulong uban sa mi
lagrosong mga ilhanan.
Ang kalibutan dili interesado sa unsa ang inyong gibuhat alang sa Dios. Ang kalibutan mada
ni kang Jesus sa dihang sila makakita sa makita nga resulta sa gahum sa Ebanghelyo nga na
kapausab sa inyong kinabuhi. Ang kalibutan madani sa pagpasundayag sa espirituhanong
gahum sa Ginoo samtang ang Ginoo nagapamuhat uban kaninyo aron sa pagmatuod sa iyang
mga Pulong uban sa milagrosong mga ilhanan.
Ang Gahum nga mga prinsipyo nga gitudlo niini nga kurso makapahimo kaninyo sa pagsinati
sa espirituhanong gahum nga gitudlo sa Biblia. Kini nga kurso motubag sa pagtuaw sa kasing
kasing sa mga tawo nga gigutom sa reyalidad imbis nga sa relihiyon. Kini magpalihok kanin
yo gikan sa tigtan-aw ngadto sa tigpasundayag sa gahum sa Dios.
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MGA TUMONG SA KURSO
Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa:


Pag-ila sa tinubdan sa tinuod nga espirituhanong gahum.



Pag-ila sa mga mini nga gahum sa kaaway.



Pagtingob sa mga gahum nga gitugyan sa Dios kang Jesu-Kristo.



Pagdawat sa awtoridad nga gitugyan ni Jesus ngadto sa mga magtotoo.



Pag-ila sa Bibliyanhong mga katuyoan alang sa espirituhanon nga gahum.



Pagpasabot ug paggamit sa mga mosunod nga mga prinsipyo sa gahum:
Gahum sa Ebanghelyo
Gahum sa Espiritu Santo
Gahum sa Gugma
Gahum sa Dihog
Gahum, pagtoo, mga binuhatan
Ang ngalan ni Jesus
Gahum sa pag-ampo
Gahum sa Pulong
Anaa sa awtoridad samtang ilalum sa awtoridad
Gahum sa iyang pagkabanhaw
Pagpakig-ambit sa iyang pag-antus



Pagpasabot kon unsaon pag-angkon sa gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi ug
ministeryo.



Pag-ila sa rason sa gahum nga kapakyasan.



Pag-atubang sa pagsupak ug sa pagbuntog kang Satanas sa diha nga siya mohagit sa
inyong espirituhanon nga awtoridad.
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KAPITULO 1
KINABUHI HUMAN RELIHIYON
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:










Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa kalainan tali sa relihiyon ug sa tinuod nga pagpasundayag sa gahum sa
Dios.
Pag-ila sa kalibutanon nga mga estruktura sa gahum.
Paghatag sa Bibliyanhong reperensiya nga nagpatin-aw sa kalainan tali sa kalibutanon
ug sa Bibliyanhong gahum.
Pagpatin-aw sa Bibliyanhong gahum.
Pagpatin-aw sa Bibliyanhong awtoridad.
Pag-ila sa labaw sa kinaiyahan nga pwersa nga mao ang mga tinubdan sa espirituha
non nga gahum.
Pag-ila sa duha ka bahin sa matag Bibliyanhong saad.
Paglista sa mga lakang alang sa pag-angkon sa mga saad sa Dios.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Oh Dios, ikaw mao ang akong Dios: mangita ako kanimo sa dakong kakugi; ang
akong kalag giuhaw tungod kanimo, ang akong unod gihidlaw tungod kanimo
sa usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig;
Sa pagtan-aw sa imong gahum ug sa imong himaya, mao nga gipangita ko ikaw
sa balaang puloy-anan. (Salmo 63: 1-2)
PASIUNA
Sama nga adunay usa ka malinlahong pagkatulog ug kainit nga moabot ibabaw sa usa ka
tawo nga himalatyon sa katugnaw pinaagi sa pagpatuskig hangtud sa kamatayon, ingon man
niini sa kalibutan sa espiritu. Adunay walay pagbati ug walay pagpakabana nga kinaiya kon
ang mga tawo mamatay sa espirituwal.
Ang relihiyon mao ang pagsulay sa tawo nga makaila sa Dios. Kini maoy mga rituwal ug
mga lagda, mga buhat ug mga pulong nga walay gahum. Ang relihiyon nagdala sa espiritu
hanon nga kamatayon.
Ang gahum sa Dios mao ang makita nga pasundayag sa iyang tinguha sa pagpadayag sa
iyang kaugalingon ngadto sa tawo. Ang espirituhanon nga gahum mao ang Gingharian sa
Dios nga nagalihok. Kini nagdala sa espirituhanon nga kinabuhi.
Daghan ang nakasinati sa relihiyon. Sila miapil sa nagkalain-laing mga kulto ug mga deno
minasyon.
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Kini nga mga organisasyon nanglukmay kanila ngadto sa walay pagpakabana sa espirituha
nong kinaiya. Sila wala makasinati sa gahum sa Ebanghelyo nga makapausab sa ilang mga
kinabuhi. Sila mapildi ug maluya, masakiton ug samaran. Sila himalatyon sa espirituwal. Ang
tuaw sa ilang kasingkasing sama kang Salmista David kinsa misulat. . .

Oh Dios, ikaw mao ang akong Dios: mangita ako kanimo sa dakong kakugi; ang
akong kalag giuhaw tungod kanimo, ang akong unod gihidlaw tungod kanimo
sa usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig;
Sa pagtan-aw sa imong gahum ug sa imong himaya, mao nga gipangita ko ikaw
sa balaang puloy-anan. (Salmo 63: 1-2)
Kini nga mga tawo kinahanglan nga makasinati sa kinabuhi human sa relihiyon.
MGA MATANG SA GAHUM
Adunay daghan nga mga matang sa gahum sa kalibutan karon:
Politikanhong Gahum gihuptan niadtong adunay kontrol sa mga organisasyon, mga tribo,
mga balangay, mga ciudad, mga estado, mga probinsya ug tibook nga mga nasud.
Intilektuwal nga gahum miresulta sa bag-ong imbensyon, literaryo ug musika nga
paglalang, ug ang pagtukod sa pang-edukasyon nga mga institusyon.
Pisikal nga gahum gipanag-iya sa kusganon nga mga tawo, nga daghan kanila nahimong
propesyonal nga mga atleta.
Pinansyal nga gahum gihuptan sa mga magbabangko ug mga negosyante nga nagdumala sa
mga korporasyon ug dagkong mga imperyo sa pinansyal.
Kasundalohang gahum nga gipahigayon pinaagi sa dakong mga panon sa kasundalohan nga
gigamit sa pagpanalipod ug sa pag-angkon ug bag-ong mga teritoryo.
Enerhiyang gahum nag-alagad sa mga tawo sa daghang mga paagi gikan sa usa ka yano nga
kalayo alang sa pagpainit ngadto sa elektrisidad nga nagaalagad sa tibook ciudad.
Relihiyosong gahum nga miresulta sa dagkong denominasyon ug relihiyosong mga kultura.
Kining tanan mao ang mga dagko nga mga gahum nga nagalihok sa atong kalibutan karon.
Apan ang tawag gikan ni Jesus dili alang sa kalibutanon nga gahum. Kini alang sa espiritu
hanong gahum. Kini mao ang gahum nga dili mangutana "Unsaon nako nga mahimong
agalon?" apan hinoon "Unsaon nako sa pag-alagad?"
ANG KALAINAN SA ESTRUKTURA
Si Jesus mipasabot sa kalainan tali sa gahum nga estruktura sa kalibutan ug sa Gingharian
sa Dios. Siya miingon:
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. . . Kamo nasayud nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon ngadto
kanila, ug ang ilang mga kadagkoan nanagpakahari ngadto kanila.
Apan dili kini mahitabo sa taliwala ninyo; kondili bisan kinsa kaninyo nga buot
magpakadako, siya mahimong inyong alagad;
Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, siya mahimong inyong alagad;
Maingon nga ang Anak sa Tawo mianhi dili aron pagaalagaron, kondili sa pagalagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan.
(Mateo 20: 25-28)
Ang tawag gikan ni Jesus mao ang pagbiya sa kalibutanon nga gahum alang sa espirituhanon
nga gahum nga gihatag alang sa katuyoan sa pag-alagad sa nagaantus, nawala, ug himalatyon
nga kalibutan.
ESPIRITUHANONG GAHUM
Sa diha nga kita mosulti sa gahum niini nga kurso kita wala maghisgot mahitungod sa hini
mo-sa-tawo-nga relihiyosong mga denominasyon o relihiyosong mga organisasyon. Kita
wala magsulti sa awtoridad nga gihatag pinaagi sa pagboto sa kadaghanan. Kini dili awtori
dad nga gihatag sa titulo o opisina. Kini dili gahum basi sa edukasyon o abilidad.
Sa diha nga kita mosulti sa gahum niini nga kurso, kita nagtumong sa Bibliyanhong konsepto
sa espirituhanong gahum. Ang Bibliyanhong kahulogan sa pulong nga "gahum" mao ang espi
rituhanong kusog, abilidad, pwersa, ug kalig-on. Kini mao ang labaw sa kinaiyahan nga pag
bulot-an nga moresulta sa gamhanang mga buhat ug mga milagro.
Ang usa ka susama nga pulong, "awtoridad," gigamit usab niini nga kurso. Sa Biblia, kini
may kalabutan ug adunay susama nga kahulogan sa pulong nga "gahum." Ang awtoridad nag
tumong sa subay sa balaod ug husto nga gahum sa paglihok alang sa usa. Ang pag-angkon sa
awtoridad mao ang aksyon sa pagpakita sa gahum. Kini mao ang pagpanag-iya sa katungod
sa paggamit sa gitugyan nga gahum sulod sa gihubit nga mga limitasyon.
MGA PWERSA SA ESPIRITUHANONG GAHUM
Adunay pipila ka labaw sa kinaiyahan nga mga pwersa nga nagalihok sa espirituhanon nga
gahum. Ang Bibliyanhong tinubdan sa espirituhanon nga gahum mao ang tinuod ug buhi nga
Dios nga gipadayag diha sa Balaang Biblia. Ang Dios adunay tulo ka persona nga gilangku
ban sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak nga si Jesukristo, ug sa Dios Espiritu Santo. Ang
Dios Amahan mao ang tinubdan sa gahum:
Kinahanglan nga ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawng mga kagamha
nan; kay walay gahum nga dili gikan sa Dios; ug ang mga kagamhanan karon
gitukod sa Dios. (Roma 13: 1)
Ang Dios adunay gidelegar nga gahum sa iyang Anak, nga si Jesukristo:
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Ug miduol ug misulti kanila si Jesus, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
Si Jesus adunay gitugyan nga espirituhanong gahum sa mga magtotoo pinaagi sa Espiritu
Santo:
Apan kamo makadawat sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug nga kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.
(Mga Buhat 1:8)
Adunay lain nga pwersa sa espirituhanong gahum, apan kini usa ka negatibong pwersa. Kini
mao ang tinubdan sa dautan nga espirituhanong gahum ug maoy hinungdan sa lumay, barang,
ug sa tanang mga dautan nga mga buhat. Kana nga pwersa mao si Satanas. Si Satanas usa ka
espirituhanon nga gahum, apan ang iyang gahum dautan, dili maayo:
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa kagamhanan, batok sa mga punoan sa kangitngit niini nga
kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa langitnon nga mga
dapit. (Efeso 6:12)
Kamo makakat-on ug dugang pa mahitungod niining "paghagit sa mini" sa gahum sa Dios sa
Kapitulo Tres niini nga kurso.
ANG PAGPASUNDAYAG SA GAHUM
Sa diha nga si Jesus misugod sa iyang pagpangalagad sa publiko, kini maoy ministeryo sa
mga milagro. Ang iyang pangalagad wala molampos tungod sa iyang dakong organisasyon.
Siya nagsugod sa napulog-duha ka mga tinun-an ug natapos sa onse. Kini wala molampos
tungod sa pagkainila. Sa katapusan, ang tanan mitalikod kaniya lakip na ang iyang kaugali
ngong mga sumusunod. Ang iyang pangalagad mitandog sa mga panon sa katawhan tungod
sa pagpasundayag sa gahum:
Ug sila nahibulong sa iyang pagtulon-an, kay ang iyang pulong may gahum.
(Lucas 4:32)
Ug silang tanan nahibulong, ug misulti sa ilang mga kaugalingon, nga naga
ingon: Unsa kining pulonga! Kay uban sa pagbulot-an ug gahum siya nagsugo sa
mga mahugaw mga espiritu ug sila nanggula. (Lucas 4:36)
Giunsa sa Dios pagdihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa ga
hum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa
Yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
Ang unang simbahan gipakatawo sa pagpasundayag sa gahum. Kini miingon kanila:
. . . Kini nga mga tawo nga nagabalit-ad sa kalibutan, ania nanganhi dinhi usab.
(Buhat 17: 6)
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Ang unang simbahan nakaapekto sa tibook ciudad ug mga nasud, apan sila wala mobuhat nii
ni pinaagi sa pagwali lamang. Ang mga tawo naminaw ug nausab ang kinabuhi tungod kay
sila nakasaksi sa pagpasundayag sa gahum sa Dios:
. . . Ang katawhan nagkahiusa sa ilang pagpaminaw sa mga butang nga giingon
ni Felipe, sa pagkadungog ug pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat.
Kay ang mga espiritu nga mahugaw, nga nagasinggit sa makusog nga tingog,
migula gikan sa daghan nga mga gipanag-iya nila; ug daghang mga bakol, ug
mga piang, nga giayo.
Ug may dakong kalipay niadtong lungsora. (Buhat 8: 6-8)
Sa diha nga miadto si Pedro sa Lida, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlan’g si Eneas
nga nagahigda sulod sa walo ka tuig.
Ug si Pedro miingon kaniya, Eneas, si Jesu-Kristo nagaayo kanimo; bumangon
ka, ug hipusa ang imong higdaanan. Ug siya mibangon diha-diha dayon.
Ug ang tanan nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron nakakita kaniya, ug nangakabig
ngadto sa Ginoo. (Buhat 9: 34-35)
Sa Jope, gibanhaw ni Pedro ang usa ka babaye nga ginganlan’g si Dorcas gikan sa mga
patay. Sa diha nga kini nga milagro nahitabo. . .
. . . kini nabantog sa tibook Jope, ug daghan ang mitoo sa Ginoo. (Buhat 9:42)
Ang matag milagrosong pagpasundayag sa gahum sa Dios nagtumbok sa pagtagad ngadto
kang Ginoong Jesu-Kristo. Ang matag engkwentro sa gahum miresulta sa pagpadaghan sa
simbahan.
Ang politikanhong impluwensya dili maoy atong gikinahanglan sa pag-abot sa kalibutan sa
Ebanghelyo. Ang unang simbahan walay igo nga impluwensya sa pagpagawas kang Pedro
gikan sa bilanggoan, apan sila adunay igo nga gahum sa pag-ampo nga siya makagawas.
Ang dugang nga pagwali dili makaabot sa kalibutan. Ang unang simbahan nag-ampo sa pipi
la ka mga adlaw, nagwali sa pipila ka minuto, ug 3,000 ka mga kalag ang naluwas (Mga Bu
hat l-2). Karon kita mag-ampo sa napulo ka minutos, magwali sulod sa napulo ka mga adlaw
alang sa kapukawan, ug makakita lamang ug katloan nga maluwas.
Ang dugang nga salapi alang sa ministeryo dili makapasalig sa pag-abot sa kalibutan sa men
sahe sa Ebanghelyo. Samtang tinuod usab nga ang panalapi importante sa buhat sa minister
yo, sila dili mao ang labing gikinahanglan nga mahinungdanon.
Sa diha nga si Pedro ug si Juan misulod sa ganghaan sa templo didto sa Jerusalem, usa ka ba
kol nga makililimos nangayo ug pipila ka mga sinsilyo. Si Pedro ug si Juan wala gani niining
gamay nga kantidad, apan sila mihatag sa unsay anaa kanila:
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Unya si Pedro miingon, salapi ug bulawan walay ako; apan ang ania kanako
igahatag ko kanimo: Sa ngalan ni Jesu-Kristo nga Nazaretnon, tumindog ug
lumakaw ka.
Ug iyang gikuptan siya sa kamot nga too, ug gipatindog siya; ug gilayon ang
iyang mga tiil ug mga buolbuol nabaskug.
Ug siya, sa nakaugpo na, mitindog ug milakaw, ug misulod uban kanila ngadto
sa templo, nga nagalakaw, ug nagaluksolukso, ug nagadayeg sa Dios.
(Buhat 3: 6-8)
Unsay anaa kanila mao ang gahum ug awtoridad sa ngalan ni Jesus. Sila walay pangmantala
nga badyet sa pag-abot sa ciudad sa Jerusalem. Sila walay pinatik nga mga gagmayng basa
hon o mga Biblia, walay mga pagsibya sa telebisyon. Apan sila adunay gahum. Pinaagi sa
pagpasundayag sa gahum sa Dios, ang tibook ciudad naapektohan sa Mensahe sa ebanghelyo
(Buhat 3-4).
Ang unang Simbahan nakaamgo nga ang Ebanghelyo sa Gingharian dili lamang sa pulong
kondili sa gahum:
Kay ang gingharian sa Dios wala diha sa mga pulong kondili anaa sa gahum.
(I Mga Taga Corinto 4:20)
ANG GAHUM SA PAGPILI
Sa dihang gilalang sa Dios ang kalibutan, iyang gihimo ang daghang mga nagkalain-laing ma
tang sa mga binuhat. Siya milalang sa mga mananap, isda, insekto, ug mga langgam (Genesis
l). Apan ang labing dako nga kalalangan sa Dios mao ang tawo nga gihimo sa iyang kaugali
ngong larawan. Ang tawo talagsaon sa taliwala sa tanan nga mga linalang tungod kay siya
adunay lawas, kalag, ug espiritu. Siya gilalang aron sa pagsimba ug sa pakig-ambitay uban sa
tinuod ug buhi nga Dios (Genesis 2-3).
Ang tawo, pinaagi sa paglalang, maoy kauban sa nagapamuhat ug milagro nga Amahan, ang
tinuod ug buhi nga Dios. Ang tawo gihatagan sa gininhawa sa Dios ug gihimo sa iyang panag
way, adunay katakos sa gahum, dili sama sa bisan unsa nga ubang mga binuhat. Ang nagapa
muhat ug milagro nga hawanan kinahanglan maoy natural nga hawanan sa tawo.
Ang tawo maoy labing gamhanan, adunay intelihenteng salabutan sa tanan nga mga linalang
sa Dios. Ang tawo adunay gahum sa pagpili. Ang tawo makapamili sa pagbuhat ug maayo o
dautan. Siya mahimong mopili sa pagsunod sa Dios o kang Satanas. Ang unang tentasyon sa
tawo ni Satanas didto sa Tanaman sa Eden mitumong niini nga gahum sa pagpili (Genesis 3).
Tungod sa sayop nga pagpili sa pagpakasala, ang nag-unang kinaiyahan sa sala niapasa gikan
kang Adan ug Eva ngadto sa tanan nga katawhan.
ANG BASIHAN SA ESPIRITUHANONG GAHUM
Kon ang tawo mosinati sa tinuod nga espirituhanong gahum, kinahanglan nga siya mopili sa
pag-alagad sa Dios. Tungod kay ang tanan mga makasasala, ang tanan nanginahanglan sa pag
pasaylo:
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Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23)
Ang pagpasaylo moabot pinaagi sa paghinulsol ug sa pagtoo kang Jesu-Kristo:
Kon kita moingon nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kauga
lingon, ug ang kamatuoran wala kanato.
Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili makatarunganon. (1 Juan 1: 8-9)
Ang paghinulsol gikan sa sala mao ang basihan sa espirituhanong gahum. Kamo dili maka
sinati sa gahum sa Dios kon magpabilin kamo diha sa espirituhanon nga kamatayon sa sala.
Sa diha nga ang mga tinun-an nagawali diha sa usa ka ciudad, ang usa ka tawo nga ginganlan
ug Simon nakasaksi sa gahum sa Dios diha sa aksyon. Siya nagtanyag ug salapi kang Pedro
ug miingon:
. . . Hatagi usab ako niini nga gahum, aron si bisan kinsa nga pandungan ko sa
mga kamot, siya makadawat sa Espiritu Santo. (Buhat 8:19)
Si Pedro mitubag:
. . . Ang imong salapi mawala uban kanimo, kay nagdahum ka nga ang gasa sa
Dios mahimo nga mapalit sa salapi.
Ikaw walay bahin ni luna niining mga butanga; kay ang imong kasingkasing dili
matarung sa panan-aw sa Dios.
Busa hinolsulan mo kining imong pagkadautan, ug pag-ampo sa Dios, basin ang
hunahuna sa imong kasingkasing mapasaylo.
Kay nakita ko nga ikaw anaa sa apdo sa kapaitan, ug sa talikala sa kasal-anan.
(Buhat 8: 20-23)
Ang paghinulsol mao ang basihan sa tanang tinuod nga espirituhanong gahum. Kamo dili
gayud makasinati sa gahum sa Dios gawas kon una kamo nakasinati sa paghinulsol. Ang
kaluwasan gikan sa sala mao ang labing dakong pasundayag sa gahum sa Dios.
Ang Dios dili mobubo sa iyang gahum pinaagi sa makasasala nga mga sudlanan. Siya dili
mamuhat pinaagi sa mga tawo nga naningkamot sa pagpalambo sa ilang mga kinabuhi pina
agi sa kaugalingon nga paningkamot (Mateo 9: 16-17). Ang Dios nagpadayag sa iyang ga
hum pinaagi sa balaan nga mga sudlanan nga naghinulsol ug nag-alagad kaniya.
ANG PAGPANAG-IYA SA MGA SAAD
Ang mga magtotoo gisaaran sa espirituhanong gahum, apan adunay duha ka bahin ngadto sa
tanang saad sa Dios:
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Ang saad: Ang sulod, ang aktuwal nga mga pulong ug kahulogan sa saad.
Ang pagpanag-iya niana nga saad: Kamo dili makagamit nianang wala ninyo gipanag-iya.
Kamo kinahanglan moangkon sa mga saad sa Dios aron sila mahimong reyalidad diha sa
inyong kinabuhi.
Unsaon ninyo pagpanag-iya sa mga saad sa Dios? Ania ang mga lakang:
1. KAMO MOPILI SA PAGBUHAT SA INGON:
Kamo adunay gahum sa pagdawat sa saad sa Dios, pagsalikway niini, o pagbaliwala niini.
Daghang mga tawo ang misalikway sa saad sa espirituhanong gahum. Sila nagtoo nga kini
alang lamang sa unang Simbahan. Ang uban wala manumbaling niini. Sila nakabasa sa mga
saad diha sa Biblia, apan wala molihok diha kanila. Kini nga mga tawo wala makabaton sa
pagpasundayag sa gahum sa Dios diha sa ilang mga kinabuhi tungod kay sila migamit sa
ilang kaugalingon nga gahum sa pagpili ug napakyas sa pag-angkon sa mga saad.
Sa matag higayon nga adunay saad sa Pulong sa Dios nga wala matuman diha sa inyong kina
buhi kini wala magpasabot nga kini dili tinuod o dili alang kaninyo. Ayaw paghubara ang Bib
lia basi sa inyong kaugalingon nga kasinatian. Tungod lang kay wala kamo nakasinati sa saad
sa Dios wala magpasabot nga kini dili tinuod ug balido nga saad. Ang saad sa gahum maoy
gasa gikan sa Dios, apan kamo kinahanglan nga mopili sa pagdawat niana nga gasa.
2. KAMO KINAHANGLAN MAKASABOT SA MGA PRINSIPYO:
Sa pagpanag-iya sa bisan unsang Bibliyanhong saad, kamo kinahanglan nga makasabot sa
mga prinsipyo diin kini gibasi.Ang mga saad sa Dios kanunay nga gibasi sa pipila ka mga
prinsipyo nga sa kanunay naglakip ug tubag gikan sa tawo.
Pananglitan, daghang mga saad sa Dios gibasi sa "kon / unya" nga mga prinsipyo. Ang Dios
nag-ingon "Kon kamo mobuhat niining pipila ka mga butang, nan unya kamo makadawat sa
saad.”(Tan-awa sa Deuteronomio 28 alang sa panig-ingnan niini nga prinsipyo).
Aron makasinati sa saad sa espirituhanong gahum, kamo kinahanglan nga makasabot sa Bibli
yanhong mga prinsipyo sa gahum. Sa natural nga kalibutan, kini susama sa pagbasa sa mga
instruksyon nga gilakip sa usa ka produkto aron masayran kon sa unsang paagi kini hustong
gamiton o sama sa paggamit sa usa ka resipe sa pagkat-on kon sa unsang paagi iandam ang
usa ka kalan-on.
3. KAMO KINAHANGLAN MOPADAPAT SA MGA PRINSIPYO:
Usa ka tawo mohatag kaninyo ug usa ka maanindot nga gasa sa natural nga kalibutan. Kamo
makapili sa pagdawat niini. Kini moabot uban sa mga panudlo. Kamo mobasa sa mga panud
lo ug mosabot kanila sa hingpit. Apan hangtud nga dili ninyo gamiton ang mga panudlo sa
paggamit sa gasa, ang produkto walay pulos gihapon sa inyo.
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Ang pagsabot lamang sa mga sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa gahum nga gitudlo niini nga
kurso dili igo. Kamo mopadapat niini nga mga prinsipyo ngadto sa inyong kaugalingon nga
kinabuhi ug ministeryo.
UNAHAN SA PANALANGIN NGADTO SA GAHUM
Daghang mga mga magtotoo wala makasinati sa gahum tungod kay sila wala gayud mongad
to sa unahan sa punto sa espirituhanong panalangin. Ang Balaan nga Espiritu nagsugod sa
paglihok sa ibabaw kanila ug sila mibati sa dakong kalipay. Sila mopahayag niini sa pag-a
wit, pagsinggit, pagsayaw, o paghilak. Sila gipanalanginan sa Dios ug mitubag sa emosyonal
nga paagi.
Walay bisan unsa nga sayop niini. Ang Biblia napuno sa maong espirituhanong mga kasinati
an. Apan ang Dios gusto nga mopalihok sa iyang mga katawhan sa unahan sa punto sa pagpa
nalangin nga hawanan sa espirituhanong gahum, nga labaw sa emosyon ngadto sa pagpasun
dayag.
Adunay usa ka istorya diha sa Daang Tugon nga naghulagway niini nga kamatuoran. Kini
usab naghulagway sa sumpay tali sa usa ka saad ug sa pagpanag-iya sa saad. Ang nasud sa
Israel mipanaw sa daghan nga mga bulan gikan sa Egipto latas sa kamingawan ngadto sa yuta
nga gisaad sa Dios kanila. Sa diha nga sila miabot na duol sa gisaad nga yuta, si Moises nag
padala ug mga espiya sa pagsusi sa yuta. Napulo sa mga espiya nagdala ug negatibo nga taho.
Sila miingon nga adunay mga higante sa yuta ug walay paagi nga ang Israel makasulod aron
sa pagpanag-iya sa yuta. Duha lamang sa mga espiya ang nag-awhag sa mga tawo sa pagsu
lod sa yuta ug pagpanag-iya niini ingon sa gisaad sa Dios.
Ang Israel mipili sa pagpaminaw sa negatibo nga taho. Tungod niini, bisan tuod kini napulo
ug usa lamang ka adlaw nga panaw gikan sa diin sila nagkampo ngadto sa Yutang Saad, kini
mikabat sa kap-atan ka tuig alang sa Israel sa paghimo sa panaw (Deuteronomio 1: 2).
Ang Dios nagdala sa Israel ngadto sa punto sa panalangin. Sila anaa na duol sa Yutang Saad.
Ang gahum sa Dios anaa aron sa pagbuntog sa kaaway. Apan ang Israel nagdumili sa pagpa
dayon sa unahan diha sa gahum sa Dios. Walay bisan unsa nga sayop sa saad. Ang problema
mao ang pagdumili sa Israel sa pagpanag-iya niini.
Kamo dili mohunong sa diha nga kamo anaa na sa punto sa panalangin sa inyong kinabuhi.
Kamo kinahanglan gayud nga molapos sa espirituhanong hawanan sa gahum. Kon kamo dili
mobuhat sa ingon, kamo magpadayon sa pagsuroysuroy sa espirituhanong kamingawan sa
mamala, walay gahum nga pagkinabuhi.
Kamo kinahanglan gayud nga mobalhin sa unahan sa punto sa panalangin ngadto sa hawanan
sa gahum. Kamo kinahanglan gayud nga mahimong tigpasundayag imbis tigtan-aw; magbu
buhat imbis nga tigpaminaw lamang. Sa diha nga kamo mobuhat sa ingon, kamo makasinati
sa tinuod nga dagayday sa gahum sa Dios. Kamo makasinati sa pwersa sa kinabuhi ug sa
pagdihog sa sulod ninyo nga kamo wala pa kaniadto mailhi. Kamo makasinati sa kinabuhi
human sa relihiyon.
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ORDINARYO NGA MGA TAWO
Kamo tingali naghunahuna nga kamo dili makasinati niini nga gahum tungod kay kamo ku
lang sa edukasyon. Tingali kamo wala naghupot sa ministeryal nga kredensyals sa bisan unsa
nga denominasyon. Kamo mahimo nga nagpuyo sa balangay nga halayo gikan sa Kristoha
non nga kolehiyo ug kamo walay edukasyon sa pagtuon sa Biblia. Walay bisan unsa niini nga
mga butang ang makababag sa inyong pagdawat sa espirituhanong gahum. Ang Pulong sa
Dios puno sa mga panig-ingnan sa mga ordinaryo nga mga lalaki ug mga babaye nga gigamit
sa Dios sa gamhanan nga paagi:
Abraham. . . namakak mahitungod kang Sara nga mao ang iyang asawa tungod sa kahadlok,
apan siya gigamit sa Dios aron sa pagtukod sa dako nga nasud sa Israel.
Moises. . . dili maayo nga mamumulong ug mipatay sa usa ka Egiptohanon diha sa kasuko,
apan gigamit siya sa Dios sa paggiya sa tibook nasud sa kapin sa duha ka milyon ka mga
tawo ngadto sa gisaad nga yuta.
Pedro. . . nalunod samtang naglakaw sa tubig, sa kanunay nisulti sa sayop nga butang sa sa
yop nga panahon, ug sa katapusan gilimod niya nga kaila si Jesus. . . apan kining ordinaryo
nga mangingisda mitindog ug mihatag ug gamhanan nga pagsaksi sa adlaw sa Pentekostes
nga miresulta sa kaluwasan sa 3,000 ka mga kalag.
Gideon. . . ang batan-on nga nagtago sa kahadlok aron mogiuk sa inani gitawag sa pagluwas
sa tibook nga nasud gikan sa malupigong mga magbibihag.
Hari nga si David. . . nakapanapaw, mikuha sa asawa sa laing tawo ug ang tawo gipatay,
apan siya mao ang labing dako nga Hari sa Israel ug gitawag nga usa ka tawo subay sa
kasingkasing sa Dios.
Pedro ug si Juan. . . ang duha mga kabus nga mangingisda ug walay salapi o edukasyon,
apan ang pag-ayo nga gahum sa Dios midagayday pinaagi kanila sa pagpalihok sa tibook
ciudad.
Ang Apostol nga si Pablo. . . kini gikaingon mahitungod kaniya nga ang iyang mga sulat
mga gamhanan, apan ang iyang lawasnong presensiya maluya ug ang iyang pakigpulong
kabus (II Corinto 10:10).
Jacob. . . usa ka limbongan, bakakon, ug manlalansis. Apan sa diha nga gihikap siya sa Dios,
siya nahimong usa ka "principe uban sa gahum sa Dios ug sa tawo.”
Kon ang mga tawo nga sama niini gipiyalan sa espirituhanong gahum sa Dios ug sa mga ta
wo, kamo mahimo usab, bisan pa sa inyong tawhanong mga kapakyasan! Gitawag sa Dios
ang ordinaryo nga mga lalaki ug mga babaye ug gihimo sila nga talagsaon. Siya wala motanaw kaninyo ingon sa inyong nakita sa inyong kaugalingon. Siya wala motan-aw kaninyo
ingon sa pagtan-aw sa uban kaninyo. Ang Dios mitan-aw kaninyo sa mahimong kamo sa diha
nga kamo tugahan sa espirituhanon nga gahum. Gigamit sa Dios ang ordinaryong mga tawo,
ang gitawag sa Biblia nga "yutan-on nga mga sudlanan" aron nga ... “ang pagkahalangdon
sa gahum maiya sa Dios, ug dili ang amoa” (II Mga Taga Corinto 4: 7).
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang kalainan tali sa relihiyon ug sa pagpasundayag sa gahum sa Dios?
_____________________________________________________________________
3. Nganli ang pipila ka kalibutanon nga mga estruktura sa gahum nga gilista niini nga
leksyon.______________________________________________________________
4. Unsa nga reperensiya ang nagpatin-aw sa kalainan tali sa kalibutanon ug sa Bibliyan
hong estruktura sa gahum? _______________________________________________
5. Ihatag ang Bibliyanhong mga kahulogan alang sa gahum ug awtoridad.
_____________________________________________________________________
6. Ilha ang labaw sa kinaiyahan nga pwersa nga mao ang tinubdan sa espirituhanon nga
gahum_______________________________________________________________
7. Unsa ang duha ka bahin sa matag saad sa Biblia?
______________________________

ug

______________________________

8. Ilista ang tulo ka mga lakang nga gihatag niini nga leksyon, alang sa pagpanag-iya sa
mga saad sa Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Ang basihan sa espirituhanong gahum mao ang______________________________.

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Ang unang Bibliyanhong rekord sa usa ka tawo nga gitugahan ug espirituhanong
gahum mao si Jacob. Kini gikaingon kaniya nga siya adunay gahum sa Dios ug sa
mga tawo. Tun-i ang talaan niini nga kasinatian sa Genesis 32 ug Oseas 12: 3-4.
Pagsulat ug katingbanan sa unsay inyong nakat-onan niini nga mga tudling:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Si Jesus misalikway sa kalibutanon nga gahum. Tan-awa sa Lucas 4: 1-13, Juan 6:15,
ug Juan 7: 2-6. Pagsulat ug katingbanan sa unsay inyong nakat-onan niini nga mga
tudling:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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KAPITULO 2
ANG TINUBDAN SA GAHUM
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan sa gahum.
Paglista sa walo ka mga paagi sa Dios sa pagpadayag sa iyang gahum dinhi sa yuta.
Paghatag sa Kasulatanhong pakisayran nga nagpatin-aw ngano nga ang Dios mopa
dayag sa iyang gahum dinhi sa yuta.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ang Dios nagsulti sa makausa; makaduha ako nakadungog niini; nga ang gahum
iya man sa Dios. (Salmo 62:11)
PASIUNA
Aron sa tukma masabtan ang gahum nga mga prinsipyo kita kinahanglan gayud nga magsu
god sa sinugdanan. Kita kinahanglan makadiskobre sa tinubdan sa gahum. Ang tinubdan sa
usa ka butang mao ang sinugdanan o dapit nga gigikanan. Kini nga kapitulo nagpresentar sa
tinuod ug buhi nga Dios diha sa Balaang Biblia ingon nga tinubdan sa tanan nga gahum. Si
David misulat:
Ang Dios nagsulti sa makausa; makaduha ako nakadungog niini; nga ang gahum
iya man sa Dios. (Salmo 62:11)
Sa diha nga ang Dios mosubli sa usa ka butang kini hilabihan ka importante.
ANG TINUBDAN SA GAHUM
Sa wala pa ang bisan unsa nga naglungtad, aduna nay Dios. Genesis l-2 nagtala sa sinugda
nan sa kalibutan, ug sa tanan nga buhi nga mga binuhat. Ang Dios nagbuhat sa yuta pinaagi
sa iyang gahum:
Iyang gibuhat ang yuta pinaagi sa iyang gahum; iyang gitukod ang kalibutan
pinaagi sa iyang kinaadman ug gibuklad ang kalangitan pinaagi sa iyang
salabutan. (Jeremias 10:12)
Gibuhat ko ang yuta, ang mga tawo ug ang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa
yuta, pinaagi sa akong dako nga gahum ug tungod sa akong tinuy-od nga mga
kamot, ug ihatag kini kang kinsa nga daw matarung kanako. (Jeremias 27: 5)
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Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gibuhat, nga anaa sa langit, ug nga
anaa sa yuta, makita ug dili makita, bisan ang mga trono kon ang mga kagino
ohan, kon ang mga kapunoanan, o mga gahum: ang tanang mga butang gipa
muhat pinaagi kaniya, ug alang kaniya. (Colosas 1:16)
Tungod kay ang Dios milalang sa tanan nga mga butang, walay bisan unsa sa unahan sa
kasangkaran sa iyang gahum:
Ah! Ginoong Jehova! Ania karon, ikaw nagbuhat sa langit ug sa yuta pinaagi sa
imong dakong gahum ug tinuy-od nga mga kamot, ug walay bisan unsa nga
malisud alang kanimo. (Jeremias 32:17)
Ang Dios mao ang tinubdan sa gahum luyo sa tanan nga mga butang diha sa ilang kahimtang
karon:
Ikaw takus, Oh Ginoo, sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahum, kay ikaw
ang nagbuhat sa tanan nga mga butang, ug tungod sa imong kabubut-on nanga
himo sila ug gipamuhat. (Pinadayag 4:11)
Kay kaniya, ug pinaagi kaniya, ug ngadto kaniya ang tanang mga butang;
ngadto kang kinsa ang himaya sa walay katapusan. (Roma 11:36)
Kinsa nga sa kahayag sa iyang himaya, ug ang mao gayud nga dagway sa iyang
pagkamao, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa Pulong sa iyang
gahum. . . (Hebreohanon 1: 3)
Ang Dios adunay mga higayon ug mga panahon sa iyang gahum:
Ug siya miingon kanila, dili inyo ang pagkahibalo sa mga panahon o sa mga
katuigan, nga gitagal sa Amahan sa iyang kaugalingon nga pagbulot-an.
(Buhat 1: 7)
Ang yuta ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo:
Ang yuta iya ni Jehova ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug sila nga
nanagpuyo niini. (Salmo 24: 1)
Sa Genesis 14:22, ang Dios gitawag nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Sa pagpanag-iya sa usa
ka butang mao ang pagka adunay gahum ibabaw niini.
Adunay daghang mga gingharian ug mga gobyerno niini nga kalibutan. Apan ang Gingharian
sa Dios mao ang labawng hataas uyamot. Kini nagpasabot nga siya naghari ibabaw sa tanan:
Ang Ginoo nag-andam sa iyang trono didto sa mga langit; ug ang iyang gingha
rian nagagahum ibabaw sa tanan. (Salmo 103: 19)
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Imo, oh Jehova, ang pagkadako, ug ang gahum, ug ang himaya, ug ang mga
pagdaug, ug ang pagkahalangdon: kay ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta
imo; imo ang Gingharian, Oh Jehova, ug ikaw ang gipahitaas ingon nga pangu
lo ibabaw sa tanan.
Mga pagkadato ug kadungganan nagagikan kanimo, ug ikaw nagagahum iba
baw sa tanan; ug sa imong kamot anaa ang kagahum ug kusog; ug sa imong
kamot mao ang pagpadako, ug ang paghatag ug kusog sa tanan.
(I Mga Cronicas 29: 11-12)
Tungod kay gibuhat sa Dios ang tawo, Siya lamang ang adunay gahum sa espiritu sa tawo:
Walay tawo nga may gahum sa espiritu aron sa pagpugong sa espiritu; ni
may gahum siya sa pagbuot sa adlaw sa kamatayon. . . (Ecclesiastes 8: 8)
Ang Dios adunay gahum sa pagbantay sa mga gitudlo nga mamatay:
Modangat unta ang pagpanghupaw sa mga binilanggo sa atubangan mo;
sumala sa pagkadako sa imong gahum bantayi kadtong mga natudlo sa
kamatayon. (Salmo 79:11)
Ang Dios mao ang usa nga naghatag ug gahum niadtong maluya;
Siya nagahatag ug gahum niadtong maluya, ug kanila nga walay kabaskog siya
nagadugang ug kusog. (Isaias 40:29)
. . . Ang Dios sa Israel, siya nagahatag ug kusog ug gahum ngadto sa iyang
katawhan. (Salmo 68:35)
Ang gahum sa Dios dili apektado sa gahum o sa kakulang sa gahum sa tawo:
. . . Jehova, walay lain gawas kanimo aron sa pagtabang, sa taliwala sa mga
gamhanan, o uban kanila nga walay gahum. . . (II Cronicas 14:11)
Ang Dios adunay gahum sa pagluwas. Ang Biblia puno sa mga rekord kon sa unsang paagi
ang Dios nagluwas labaw sa kinaiyahan sa mga tawo sa panahon sa panginahanglan. Duha ka
maayo nga panig-ingnan makaplagan diha sa basahon ni Daniel. Basaha kon sa unsang paagi
giluwas sa Dios ang iyang mga alagad gikan sa hudno sa kalayo sa Daniel 3 ug gikan sa mga
leon diha sa Daniel 6.
Ang iyang gahum walay kinutuban:
Si Jehova mahinay sa iyang pagkasuko, ug dako sa gahum ... (Nahum 1: 3)
Ang iyang gahum dako uyamot:
Mahatungod sa Makagagahum, dili nato siya makita; siya dako uyamot sa
gahum, ug sa paghukom, ug sa daghang justicia. . . (Job 37:23)
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Ang gahum sa Dios walay katapusan. Si Pablo nagsulat nga ang Dios...
. . . walay kamatayon, nga nagapuyo sa kahayag nga dili maduol; nga kaniya
walay bisan kinsang tawo nga nakakita, bisan arang makakita: kaniya ang
dungog ug gahum nga walay katapusan. (1 Timoteo 6:16)
Sa katapusan nga libro sa Biblia atong mabasa ang umaabot nga hitabo sa Langit sa dihang…
. . . Ang templo napuno sa aso gikan sa himaya sa Dios, ug gikan sa iyang
gahum. . . (Pinadayag 15: 8)
Ug ang mga panon sa langit misinggit. . . Nga nag-ingon Amen: Ang pagdayeg,
ug ang himaya, ug kaalam, ug ang pagpasalamat, ug ang kadungganan, ug ang
gahum ug ang kalig-on anaa sa atong Dios alang sa mga katuigan nga walay
katapusan. Amen. (Pinadayag 7:12)
Ug sa human niining mga butanga, nadungog ko ang usa ka dakong tingog sa
daghan nga mga tawo sa langit, nga nag-ingon, Aleluya!: Kaluwasan, ug ang
himaya, ug dungog, ug gahum iya sa Ginoo nga atong Dios. (Pinadayag 19:1)
Sublisubli, gikan sa sinugdan hangtud sa katapusan, ang Biblia naghatag ug gibug-aton nga
ang Dios mao ang tinubdan sa gahum.
GIUNSA SA DIOS SA PAGPADAYAG SA IYANG GAHUM
Ang Biblia maoy talaan kon giunsa sa Dios sa pagpadayag sa iyang gahum dinhi sa yuta.
Ania ang mga nagkalain-laing mga pamaagi sa Dios sa pagpadayag sa iyang gahum:
KINAIYAHAN:
Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa kinaiyahan. Ang mga tanom ug mga ha
yop, mga walog ug kabukiran, ang mga tubig ug kamingawan, ug bisan ang kalangitan sa
itaas ang tanang makita mga ilhanan sa iyang gahum sa paglalang;
Dayegon ninyo si Jehova. Dayega ang Dios nga anaa sa iyang balaang puloyanan; dayega siya diha sa mga kalangitan sa iyang gahum. (Salmo 150: 1
Nga pinaagi sa iyang gahum nagapalig-on sa mga bukid; sanglit gibaksan sa
kusog;
Nga nagapahilum sa dinaguok sa kadagatan, sa dinaguok sa ilang mga balud. . .
(Salmo 65: 6-7)
Ang Dios anaa sa hangin, sa dagat, ug sa mga kabukiran:
Iyang gipahuros ang hangin sa timogan diha sa langit; ug pinaagi sa iyang
gahum iyang gimandoan ang hangin sa habagatan. (Salmo 78:26)
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. . . Si Jehova anaay iyang dalan sa alimpulos ug anaa sa bagyo, ug ang
mga panganod mao ang abug sa iyang mga tiil.
Iyang ginabadlong ang dagat, ug nagahimong mamala niana, ug ginapamala
niya ang tanang mga suba. . .
Ang kabukiran minglinog kaniya, ug ang kabungtoran nangatunaw, ug ang yuta
mibalud diha sa iyang atubangan. . . (Nahum 1: 3-5)
Siya ang nagkontrolar sa tanan nga mga elemento sa kinaiyahan:
Sa diha nga siya nagpagula sa iyang tingog, adunay kasamok sa mga tubig sa
kalangitan, ug siya nga nagapasaka sa mga inalisngaw gikan sa mga kinatum
yan sa yuta; siya nagabuhat sa mga kilat alang sa ulan, ug nagapagula sa hangin
gikan sa iyang mga tipiganan. (Jeremias 10:13)
Ang Job kapitulo 38-40 naghatag sa detalyado nga rekord kon giunsa sa Dios pagpadayag
diha sa kalibutan sa kinaiyahan. Ang Dios mipadayag sa iyang gahum sa tin-aw diha sa
kinaiyahan aron ang mga tawo walay ikabalibad sa dili pagtoo kaniya:
Kay ang dili makita nga mga butang kaniya gikan sa pagtukod sa kalibutan mao
ang tin-aw nga nakita, nga nasabtan pinaagi sa mga butang nga binuhat, bisan
pa ang walay kinutuban niyang gahum ug pagka-Dios; aron sila wala nay ika
balibad. (Roma 1:20)
IYANG SINULAT NGA PULONG:
Gikan sa sinugdan hangtud sa katapusan, ang sinulat nga Pulong sa Dios nagpadayag sa
iyang gahum. Kini mibukas sa iyang gahum sa paglalang. Kini mitiklop uban sa iyang gahum
sa paglaglag, paghukom, ug paglalang pag-usab. Taliwala sa Genesis ug Pinadayag, ang pu
long sa Dios nagrekord sa iyang gahum nga kanunay namuhat sa kalibutan ug sa mga kinabu
hi sa mga lalaki ug mga babaye.
Dili lamang nga ang mga sugilanon nga natala sa Pulong sa Dios nagdan-ag sa iyang gahum,
apan ang mga pulong nga ilang gisulti mga gamhanan:
Kay ang Pulong sa Dios buhi ug gamhanan, ug labi pang mahait kay sa bisan
unsa nga espada nga duhay suwab, nga nagadulot ngadto sa gitagboan sa
kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad
sa mga hunahuna ug sa mga tuyo sa kasingkasing. (Hebreohanon 4:12)
PAGHUKOM:
Ang mga buhat sa paghukom sa Dios nagpadayag sa iyang gahum. Ang iyang gahum unang
gipakita sa paghukom sa diha nga iyang gihukman si Adan ug Eva human sa ilang pagpaka
sala (Genesis 3).
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Kini gipadayag sa mas dako nga ang-ang sa diha nga gilaglag sa Dios ang tibook nga kali
butan pinaagi sa baha sa mga adlaw ni Noe (Genesis 6-9).
Ang Biblia maoy padayon nga rekord sa gahum sa Dios nga gipadayag pinaagi sa paghukom
sa sala. Siya nagpadala ug paghukom sa iyang mga katawhan sa diha nga sila nakasala. Siya
usab nagpadala ug paghukom sa dautan nga mga nasud. Kamo makabasa niini diha sa basa
hon sa mga Maghuhukom ug sa mga basahon nga gisulat sa mga propeta.
Sa matag higayon nga ang Dios nagpadala ug paghukom, siya nagpakita sa tin-aw sa iyang
katuyoan nga ang mga tawo mahibalo sa iyang gahum (alang sa panig-ingnan, tan-awa sa
Exodo 7:17).
PAGTUBOS:
Sa tibook kasaysayan, gipadayag sa Dios ang iyang gahum diha sa milagrosong mga buhat sa
katubsanan.
Bisan tuod gihukman sa Dios si Adan ug Eva, naghatag siya ug usa ka dalan sa kaluwasan
alang kanila (Genesis 3:15). Bisan tuod siya milaglag sa dautan sa yuta pinaagi sa baha, siya
mihatag sa arca sa kaluwasan (Genesis 6-9).
Ang Dios mitubos sa Israel gikan sa pagkaulipon didto sa Ehipto pinaagi sa iyang gahum:
Ug tungod kay siya nahigugma sa imong mga amahan, busa nagpili siya sa ilang
kaliwatan sa ulahi kanila, ug nagdala kanimo gikan sa iyang atubangan uban sa
iyang gamhanang gahum gawas sa Egipto. (Deuteronomio 4:37)
Gibangon sa Dios ang mga maghuhukom, mga hari, ug mga manalagna kinsa iyang gigamit
aron sa pagtubos sa iyang mga katawhan gikan sa kamot sa kaaway. Si Nehemias miingon sa
Israel:
Karon kini mao ang imong mga alagad ug ang imong katawhan nga imong gitu
bos pinaagi sa imong dako nga gahum, ug pinaagi sa imong makusganon nga
kamot. (Nehemias 1:10)
Sa matag higayon nga gitubos sa Dios ang iyang mga katawhan, Siya adunay katuyoan. Kana
nga katuyoan mao ang pagpadayag sa iyang gahum:
Bisan pa niana iyang giluwas sila tungod sa iyang ngalan, aron nga iyang
ikapadayag ang iyang makusganon nga gahum aron mailhan. (Salmo 106: 8)
JESU-KRISTO:
Ang labing dako nga plano sa Dios sa katubsanan gipadayag diha kang Jesu-Kristo pinaagi
kaniya ang tanang mga tawo matubos gikan sa sala sa makausa ug alang sa tanan.
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Ang gahum sa Dios gipadayag pinaagi sa mga tagna mahitungod sa pagkatawo ni Jesus ug sa
iyang milagrosong pagkatawo. Kini makita sa kinabuhi, pagtudlo, ug ministeryo sa Ginoo
ingon man sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw.
Ang labing dako nga pagpadayag sa gahum sa Dios diha kang Kristo Jesus:
Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon sa Langit, karon
miabot na ang kaluwasan, ug gahum, ug ang gingharian sa atong Dios, ug ang
gahum sa iyang Kristo: kay ang magsusumbong batok sa atong mga kaigsoonan
gitambog, nga nagsumbong batok kanila sa atubangan sa atong Dios sa adlaw
ug gabii. (Pinadayag 12:10)
Sa Kapitulo 4 niini nga kurso inyong tun-an sa detalye kon sa unsang paagi nga ang gahum sa
Dios gipadayag diha kang Jesu-Kristo.
ANG BALAANG ESPIRITU:
Si Jesus misaad sa iyang mga sumusunod:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.
(Buhat 1: 8)
Ang mga Buhat 2 mao ang talaan sa pag-abot sa Espiritu Santo, nga gipadala gikan sa Dios
ingon sa gisaad ni Jesus. Pinaagi sa Espiritu Santo ang Dios nagpadayon sa pagpadayag sa
iyang gahum. Kamo makakat-on kon unsaon samtang kamo magtuon sa gahum sa Espiritu
Santo sa ulahi niini nga kurso.
LABAW SA KINAIYAHAN NGA MGA ILHANAN:
Kamo nakakat-on na nga gipadayag sa Dios ang iyang gahum pinaagi sa paghukom ug pag
tubos sa iyang mga katawhan. Apan usab ang Dios nagpadayag sa iyang gahum sa uban sa
labaw sa kinaiyahan nga mga paagi. Ang "Labaw sa kinaiyahan" nga paagi nagpasabot nga
latas sa gahum sa natural nga kalibutan. Kini maoy butang nga dili mahimo pinaagi sa gahum
sa tawo.
Ang gahum sa Dios gipadayag pinaagi sa milagrosong pagpang-ayo, kaluwasan gikan sa de
monyohanon nga mga gahum, ang mga patay gibanhaw- bisan sa kalayo nga mahulog gikan
sa langit. Ang tibook Biblia mao ang rekord sa labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan sa Dios
nga nagpadayag sa iyang gahum. Ang gahum sa Dios gipadayag pa gihapon pinaagi sa ma
ong mga ilhanan karon.
MGA MAGTOTOO:
Si Jesus miingon nga ang gamhanang mga ilhanan pagahimoon sa Dios pinaagi sa mga
magtotoo:
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Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo; sa akong ngalan sila
mohingilin sa mga yawa; sila mosulti sa bag-ong sinultihan.
Sila makakupot sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo,
dili kini makadaut kanila; sila mopandong sa ilang mga kamot sa ibabaw sa mga
masakiton, ug sila mamaayo. (Marcos 16: 17-18)
Gikan sa sinugdanan sa iyang sinulat nga Pulong, ang Dios nagpamuhat dinhi sa yuta pinaagi
sa mga lalaki ug mga babaye. Ang tawo adunay kapasidad alang sa gahum dili sama sa bisan
unsa nga uban nga mga binuhat. Ang paghukom sa Dios miabot pinaagi sa dautan nga mga
lalaki ug mga babaye. Ang katubsanan miabot pinaagi sa diosnon nga mga maghuhukom,
mga manalagna, mga hari, ug sa katapusan pinaagi kang Jesu-Kristo.
Sa diha nga si Jesus mianhi sa yuta aron sa pagpakita sa gahum sa Dios siya natawo sa usa ka
babaye diha sa tawhanong dagway. Ang labing dako nga pagtubos sa tanang mga panahon,
mao ang katubsanan gikan sa sala, miabot pinaagi sa usa nga gilalang diha sa porma sa tawo.
Human si Jesus mibalik sa langit, ang Dios nagpadayon sa pagpakita sa iyang gahum dinhi sa
yuta pinaagi sa mga lalaki ug mga babaye. Ang basahon sa Mga Buhat mao ang talaan sa ga
hum sa Dios nga nagapamuhat pinaagi sa mga magtotoo.
Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban…
(Marcos 16:20)
Ang gahum sa Dios gipakita pinaagi sa gahum sa Ebanghelyo nga makapausab sa kinabuhi sa
mga lalaki ug sa mga babaye. Kini gipakita sa mga milagro sa pag-ayo ug kaluwasan. Ang
iyang gahum gipakita bisan pa sa pag-antus ug paglutos.
Sa matag higayon nga ang Dios magabangon ug usa ka tawo o ministeryo kini alang sa
katuyoan sa pagpakita sa iyang gahum. Ang Dios miingon kang Moises:
Ug sa pagkamatuod tungod niini nga hinungdan gibangon ko ikaw, aron sa
pagpakita kanimo sa akong gahum, ug aron ang akong ngalan igasangyaw sa
tibook nga yuta. (Exodo 9:16)
Ang Dios nagpadayon sa pagpadayag sa iyang gahum karon pinaagi sa mga magtotoo nga
kabahin sa tinuod nga Simbahan sa Dios. Siya nagpadayag sa iyang gahum pinaagi sa espe
syal nga mga lider nga iyang gipahimutang sa Simbahan ug pinaagi sa espirituhanon nga mga
gasa nga gihatag ngadto sa mga magtotoo. Kamo motuon ug dugang pa mahitungod niini
diha sa Kapitulo 5 sa "Gitugyan nga Awtoridad."
NGANONG ANG DIOS NAGPADAYAG SA IYANG GAHUM
Nganong gipadayag sa Dios ang iyang gahum dinhi sa yuta? Nganong iyang ipakita ang mila
grosong mga ilhanan sa katawhan? Adunay daghan nga mga katuyoan alang sa gahum sa
Dios nga nagapamuhat sa kalibutan. Kamo magtuon niini diha sa Kapitulo 6 sa "Ang Mga
Katuyoan sa Gahum."
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Apan ang daghan nga mga katuyoan sa gahum sa Dios mahimong tingbon sa usa ka dako nga
katuyoan. Kini nga katuyoan, gikan sa sinugdanan sa panahon, mao ang pagtubos sa makasa
salang katawhan pinaagi kang Jesu-Kristo. Ang katuyoan sa pagpadayag sa iyang gahum mao
ang pagpaduol sa tanang mga tawo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Jesus:
Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang
maayong kahamut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon;
Nga sa hugna sa kahupnganan sa mga panahon, sa pagtigom sa tanang mga
butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa diha
kaniya. (Efeso 1: 9-10)
Sumala sa walay katapusan nga katuyoan nga iyang gituyo diha kang Kristo
Jesus nga atong Ginoo. (Efeso 3:11)
UBANG LEBEL SA AWTORIDAD
Ang Dios mao ang tinubdan sa tanan nga gahum. Siya mao ang labing gamhanan ug labing
taas nga awtoridad sa uniberso.
Ang Dios nagtukod sa ubang mga lebel sa awtoridad sa kalibutan. Siya mihatag ug awtoridad
sa iyang Anak, nga si Jesu-Kristo. Siya naghatag sa mga magtotoo ug awtoridad pinaagi sa
Espiritu Santo. Ang Dios nagtukod sa mga lebel sa awtoridad sa katilingban, sa gobyerno,
negosyo, sa panimalay, ug sa iglesia. Kini nga mga lebel sa awtoridad, tanan importante.
Aron sa tukma masabtan ang mga prinsipyo sa espirituhanong gahum, kamo kinahanglan ma
kaila sa mga estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios. Kamo magtuon sa matag usa niini
sa ulahi niini nga kurso.
Apan una, ang pagtagad kinahanglan nga nakatumong sa usa ka importante nga kamatuoran
nga gipadayag diha sa Biblia. Bisan tuod ang Dios mao ang tinubdan sa gahum, ang iyang
awtoridad dili magpabilin nga walay hagit. Ang mga lebel sa awtoridad nga iyang gitukod sa
kalibutan usab dili magpabilin nga walay hagit. Adunay mga dautan nga pwersa nga naghagit
sa awtoridad sa Dios. Sila dili usa ka hulga sa iyang awtoridad diha sa bisan unsa nga paagi,
apan sila kanunay nga nakig-away batok niini. Kon kamo moaplikar sa Bibliyanhong "Ga
hum nga mga Prinsipyo" sa inyong kinabuhi nan kamo gihagit niining sama nga mga pwersa.
Ang mosunod nga kapitulo, "Ang Paghagit sa Mini, "naghisgot niini nga hilisgutan.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang "tinubdan" sa usa ka butang?
_____________________________________________________________________

3. Kinsa ang tinubdan sa tanang gahum?
_____________________________________________________________________

4. Ilista ang walo ka mga paagi nga ang Dios nagpadayag sa iyang gahum dinhi sa yuta.
____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

5. Ang pahayag ba Tinuod o Sayop? "Ang Dios mao lamang ang gahum sa uniberso.
Wala nay ubang mga lebel sa gahum. "Ang pahayag ______________.
6. Hatagi ug usa ka pakisayran sa kasulatan nga nagpatin-aw sa nag-unang katuyoan sa
Dios sa pagpadayag sa iyang gahum sa yuta.
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Si David mao ang labing dako nga Hari sa walay katapusan nga pagmando sa nasud
sa Israel. Siya miila sa Dios ingon nga tinubdan sa tanan nga gahum. Itingob kon unsa
ang inyong nakat-onan gikan niining mga Kasulatan:
II Samuel 22:33; Salmo 59: 11,16; 62:11; 63: 2; 65: 6; 68:35; 78:26; 79:11; 90:11;
106: 8; 110: 3; 111: 6; 145: 11; 150: 1
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Si David mipahayag sa personal nga tinguha nga may kalabutan sa gahum sa Dios.
Unsa ang tinguha nga iyang gipahayag sa Salmo 71:18?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Samtang kamo magtuon sa Biblia, pagtipig ug usa ka talaan kon giunsa sa Dios
pagpadayag ang iyang gahum pinaagi sa:
Kinaiyahan

Jesu-Kristo

Paghukom

Ang Balaan nga Espiritu

Katubsanan

Labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan

Sa iyang Sinulat nga Pulong

Mga magtotoo
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KAPITULO 3
ANG PAGHAGIT SA MINI
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila kang Satanas ingon nga mahagitong tigsundog sa tinuod nga gahum sa Dios.
Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "espirituhanong kadautan sa langitnon nga mga
dapit."
Pagtingob kon giunsa pagsundog ni Satanas ang gahum sa Dios pinaagi sa mga espiri
tuhanong kadautan sa langitnon nga mga dapit.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug kini dili hinoon ikahibulong; kay bisan pa gani si Satanas nagtakuban sa
iyang kaugalingon ingon nga manolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab nagatakuban ingon
nga mga ministro sa pagkamatarung: kansang katapusan mahiangay sa ilang
mga buhat. (II Mga Taga Corinto 11: 14-15)
PASIUNA
Sa miagi nga kapitulo inyong nakat-onan nga ang Dios mao ang tinubdan sa gahum ug sa
mga paagi nga siya nagpadayag sa iyang gahum sa yuta. Apan ang dako nga gahum sa Dios
gihagit. Adunay gahum nga nakigbisog nga nagakahitabo sa kalibutan karon. Kini dili usa ka
gubat sa unod ug dugo. Kini mao ang pakigbisog sa paghagit sa mini sa pagrebelde batok sa
Dios.
ANG PAGHAGIT SA MINI
Si Satanas kanunay nga naghagit sa gahum sa Dios sa uniberso. Siya mao ang nagahagit nga
mini tungod kay siya sa pagkatinuod lang dili kakuyaw sa Dios. Si Satanas sa sinugdan gibu
hat sa Dios ingon sa usa ka matahum nga anghel nga ginganlan’g Lucifer. Basaha ang mahitu
ngod sa iyang orihinal nga estado ug posisyon sa Ezequiel 28: 12-17. Apan si Satanas misu
kol batok sa gahum ug awtoridad sa Dios. Gusto niya nga mahimong sama sa Dios mismo sa
iyang kaugalingon. Inyong mabasa ang istorya sa iyang pagrebelde sa Ezequiel 28:17 ug Isa
ias 14: 12-15. Ang Dios pweding hampakon si Satanas ug patyon siya alang sa maong pagre
belde. Apan kon iyang gipilde ang unang kaaway niini nga paagi, aduna untay posibilidad sa
laing pagrebelde ug ang kasaysayan sa Langit madungisan sa susama nga mga katalagman.
Hinonoa, gitambog sa Dios si Satanas gikan sa langit, ug gitugotan sa iyang pag-angkon sa
gahum sa bug-os nga pagsulay sa yuta. Ang Dios usab mitambog sa ubang mga anghel nga
miabin kang Satanas sa pagrebelde. Sila karon mao ang dautang mga anghel nga nailhan nga
mga "demonyo" o "yawa" nga nagapamuhat sa kalibutan karon.
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Sa wala madugay human gibuhat sa Dios ang unang lalaki ug babaye, ang gubat nagsugod sa
yuta. Kamo makabasa sa unang hagit sa Genesis kapitulo 3. Ang pagkapukan ni Adan ug Eva
ngadto sa sala nakagamot sa pagrebelde batok sa awtoridad ug gahum sa Dios. Si Adan ug
Eva nangita sa kahibalo nga sama sa Ginoo. Uban sa maong kahibalo moabot ang gahum.
Gikan niini nga panahon, si Satanas mihagit sa awtoridad sa Dios dinhi sa yuta. Pinaagi sa
sala, si Satanas nangdani sa mga lalaki ug mga babaye nga moalyansa sa iyang kaugalingon
kay sa Dios. Ang Harvestime Institute nga kurso, " Espirituhanong Mga Estratihiya: Usa ka
Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat, " naghisgot sa mga hilisgutan ni Satanas sa detalya
do. Kon kamo mikuha sa Institute nga kurso sa ilang gisugyot nga han-ay, nan kamo nagtuon
niini nga kurso. Kon dili, mosugyot kami kaninyo nga mobaton niini aron sa pagtabang sa
pagsabot niini nga kaaway ug sa piho nga espirituhnaong mga pamaagi aron sa pagbuntog sa
iyang gahum.
Usa sa nag-unang mga paagi ni Satanas sa paghagit sa gahum sa Dios mao ang paghimog
mini niini. Ang mini mao ang pagsundog sa usa ka butang ug gidisenyo aron sa paglimbong.
Pananglitan, mini nga salapi gihimo sama sa tinuod nga salapi. Ang mga kriminal mopasa
niini ngadto sa uban ingon nga tinuod nga salapi sa paglimbong kanila.
Si Satanas misundog sa gahum sa Dios. Siya miawat sa gahum sa Dios sa paglimbong sa mga
tawo. Iyang gigamit ang iyang mga anghel (demonyo) aron sa pagtabang kaniya sa pagtuman
niini nga tumong. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo usahay makita ingon nga maayo
kay sa dautan. Kita gipasidan-an:
Ug kini dili hinoon ikahibulong; kay bisan pa gani si Satanas nagtakuban sa
iyang kaugalingon ingon nga manolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab nagatakuban ingon
nga mga ministro sa pagkamatarung: kansang katapusan mahiangay sa ilang
mga buhat. (II Mga Taga Corinto 11: 14-15)
Sa katapusan nga mga adlaw sa panahon sa yuta, kini nga pagsundog sa gahum sa Dios
pinaagi kang Satanas magdugang pa. Pinaagi sa mga ilhanan ug mga katingalahan, siya
molingla sa daghan;
Bisan kaniya, kansang pag-anhi, sumala sa buhat ni Satanas, uban sa tanan nga
gahum ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga bakak.
Ug sa tanang limbong sa pagkadili-matarung diha kanila nga mga nagakawala:
tungod kay wala sila managdawat sa gugma sa kamatuoran, aron unta manga
luwas sila.
Ug tungod niini nga hinungdan, ang Dios nagapadala kanila sa buhat sa kasay
panan, nga sila managtoo sa bakak. (II Tesalonica 2: 9-11)
Ang Kasulatan nagpadayag kon giunsa ni Satanas sa pagpamuhat. Siya misundog sa gahum
sa Dios uban sa "tanan nga gahum ug mga ilhanan ug mga mini nga mga katingalahan." Ang
bugtong paagi nga inyong mamatikdan ang iyang panglimbong anaa sa kamatuoran sa Pulong
sa Ginoo.
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MGA PUNOAN UG MGA GAHUM
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining
mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong
panon sa langitnon nga mga dapit. (Efeso 6:12)
Ang tawo nataliwad-an niini nga panagbangi ni Satanas sa pagrebelde batok sa gahum sa
Dios. Kita naapil diha sa gahum nga pakigbisog sa dili makita nga mga gahum ni Satanas.
Apan ang gahum sa Dios mas labaw pa kay sa "mga trono, kamandoan, mga punoan ug mga
gahum "(Colosas 1:16) ug mas dako pa kay sa tanan nga "mga punoan ug mga gahum sa
langitnon nga mga dapit "(Mga Taga-Efeso 6:12). Apan kinahanglan kamo mahimong alerto
sa malimbongong gahum ni Satanas nga misundog sa gahum sa Dios. Kamo kinahanglan
gayud nga mahibalo sa. . .
ESPIRITUHANONG KADAUTAN SA LANGITNONG MGA DAPIT
Sa diha nga si Pablo naghisgot bahin sa “espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit,”
siya nagtumong sa dautang mga espiritu nga nakayuhot sa relihiyosong mga sistema sa kali
butan. Si Satanas nag-organisar sa iyang dautan nga mga pwersa sa pagsundog sa organisa
syon sa tinuod nga Simbahan sa Dios. Sa pipila ka mga panghitabo siya sa tinuod adunay
mga kongregasyon nga nailhan ingon nga "Ang Simbahan ni Satanas" o "mga espiritista."
Siya nagpahimutang ug matang sa pagsimba sa espirituhanon sa "langitnong mga dapit" sa
organisado nga relihiyon.
Si Satanas usab nagtukod sa iyang sistema diha sa tinuod nga Simbahan pinaagi sa dautang
mga tawo nga "miyuhot lamang sa pagsulod" (Judas 4). Si Satanas adunay katungod sa Igle
sia nga nagpasundayag ug gahum, apan kini dili gahum sa Dios. Ang estruktura nga gitukod
ni Satanas sa langitnong mga dapit sa relihiyon gibasi sa pangsundog ug panglimbong.
SI SATANAS ADUNAY IYANG KAUGALINGONG TULO KA PERSONA:
Ang Dios adunay tulo ka persona sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Ang tulo ka persona
ni Satanas naglakip kang Satanas mismo, ang mapintas nga mananap, ug ang mini nga mga
propeta.
SI SATANAS ADUNAY IYANG KAUGALINGONG SIMBAHAN:
Ang Dios nagtukod sa tinuod nga Simbahan nga nailhan nga "Lawas ni Kristo" diin si Jesus
mao ang ulo:
Karon, kamo mao ang Lawas ni Kristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niana.
(I Mga Taga Corinto 12:27)
Si Satanas adunay iyang kaugalingon nga simbahan nga gitawag nga "sinagoga ni Satanas":
. . . Ako nasayud sa pagpasipala sa nagaingon nga sila mga Judio, ug dili man
diay, apan sila usa ka sinagoga ni Satanas. (Pinadayag 2: 9)
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Ang ngalan "sinagoga ni Satanas" dili sa kanunay dayag nga gigamit, apan ang iyang sinago
ga natukod sa bisan asa nga dapit nga ang tinuod nga Ebanghelyo sa Ginoo nga si Jesukristo
wala giwali.
SI SATANAS ADUNAY DOKTRINA:
Ang Dios adunay doktrina nga gipadayag diha sa iyang balaan nga Pulong, ang Biblia:
Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa
pagtudlo... (II Timoteo 3:16)
Ang doktrina ni Satanas gitawag nga "doktrina sa mga yawa":
Karon ang Espiritu nagaingon sa dayag, nga sa umalabot nga mga panahon ang
uban mobiya gikan sa pagtoo, nga nagapatalinghug sa malimbongon nga mga
espiritu, ug mga pagtulon-an sa mga yawa. (1 Timoteo 4: 1)
Ang doktrina sa mga yawa mao ang bisan unsa nga pagtulon-an nga gipresentar isip kamatu
oran nga dili uyon sa sinulat nga Pulong sa Dios.
SI SATANAS ADUNAY SISTEMA SA PAGHALAD:
Sa Roma 12: 1, kita gisultihan sa pagpresentar sa atong mga kaugalingon ngadto sa Dios
ingon nga usa ka buhi nga halad. Kini nagpasabot nga atong itugyan sa hingpit nga pagdapig
ngadto sa Dios. Si Satanas nagkinahanglan ug mga halad usab;
Apan ako moingon, nga ang mga butang nga ginahalad sa mga Gentil, kini ilang
ginahalad ngadto sa mga yawa, ug dili ngadto sa Dios: ug ako dili buot nga kamo
adunay pakig-ambitay uban sa mga yawa. (I Mga Taga Corinto 10:20)
Si Satanas nagkinahanglan sa kinatibuk-ang pakipag-alyansa sa lawas, kalag, ug espiritu. Adu
nay mga serbisyo sa paghalad nga gipahigayon diin ang mga lalaki ug mga babaye ipahinu
ngod ang ilang kaugalingon sa pag-alagad ni Satanas. Ang paghalad sa dugo sa mga tawo ug
mga hayop ginahimo usab.
SI SATANAS ADUNAY IYANG KAUGALINGONG KOMUNYON:
Ang pagpakig-ambit sa komunyon sa tinapay ug bino gisugdan ni Jesus ingon nga paagi sa
paghandum sa iyang paghalad alang sa mga sala sa tanang katawhan didto sa krus (I Corinto
11: 23-34). Si Satanas misundog niini uban sa iyang kaugalingon nga serbisyo sa komunyon:
Kamo dili arang makainom sa copa sa Ginoo, ug sa tagayan sa mga yawa; kamo
dili mahimo nga mga mag-aambit sa lamesa sa Ginoo, ug sa lamesa sa mga yawa.
(I Mga Taga Corinto 10:21)
SI SATANAS ADUNAY MGA MINISTRO:
Ang Dios nagtawag sa pipila ka mga mga magtotoo aron moalagad ingon nga mga pastor ug
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mga ministro sa iyang Simbahan pinaagi sa pagmantala sa Ebanghelyo (I Mga Taga Corinto
12:28). Si Satanas usab adunay mga ministro:
Ug kini dili hinoon ikahibulong; kay bisan pa gani si Satanas nagtakuban sa
iyang kaugalingon ingon nga manolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab nagatakuban ingon
nga mga ministro sa pagkamatarung: kansang katapusan mahiangay sa ilang
mga buhat. (II Mga Taga Corinto 11: 14-15)
Ang mga ministro ni Satanas nagmantala sa iyang ebanghelyo nga mao ang pagsupak sa
Ebanghelyo ni Ginoong Jesu-Kristo:
Dili nga adunay lain; kondili nga may uban nga nagapagubot kaninyo, ug buot
nila nga balit-aron ang Ebanghelyo ni Kristo.
Apan bisan pa kami, kon usa ka manolonda gikan sa langit, magwali sa bisan
unsa nga lain nga Maayong Balita nganha kaninyo kay sa among ginawali
kaninyo, ipatunglo siya. (Galacia 1: 7-8)
Tungod lang kay ang usa ka mensahe gisulti sa gamhanan nga estilo sa pagpresentar wala
magpasabot nga kini mao ang mensahe sa matuod nga Ebanghelyo.
SI SATANAS ADUNAY TRONO:
Ang Dios adunay trono sa Langit. Si Satanas usab adunay trono, bisan tuod kita wala sultihi
sa tukmang nahimutangan:
Ug ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo, ug ang
iyang mga tiil ingon sa mga tiil sa usa ka oso, ug ang iyang baba ingon sa baba sa
usa ka leon: ug ang dragon (Satanas) mihatag kaniya sa iyang gahum, ug sa
iyang trono, ug dakong pagbulot-an. (Pinadayag 13: 2)
SI SATANAS ADUNAY MAGSISIMBA:
Adunay daghan nga misimba sa matuod nga Dios. Si Satanas usab adunay mga magsisimba:
. . . ug sila misimba sa mapintas nga mananap, nga nagaingon: Kinsa man ang
sama ngadto sa mapintas nga mananap? (Pinadayag 13: 4)
Ang ubang mga magsisimba ni Satanas nagpakaaron-ingnon nga mga sumusunod ni Jesus:
Ang uma mao ang kalibutan; ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingha
rian; pero ang bunglayon mao ang mga anak sa dautan;
Ang kaaway nga nagpugas kanila mao ang yawa; ang pag-ani mao ang kata
pusan sa kalibutan; ug ang mga mangangani mao ang mga manolonda.
(Mateo 13: 38-39)
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Si Satanas misagol sa dautan nga "binhi" uban sa maayo nga "binhi" (tinuod nga mga mag
totoo).
SI SATANAS ADUNAY MGA PROPETA:
Ang Dios nagpahimutang sa mga propeta diha sa simbahan, mga tawo nga espesyal nga gidi
hogan sa pagdala sa direkta nga mensahe gikan kaniya ngadto sa simbahan (I Mga Taga Co
rinto 12:28). Si Satanas usab adunay mini nga mga propeta:
Ug daghan ang mga bakakon nga mga manalagna ang manggula, ug magapasa
laag sa kadaghanan. (Mateo 24:11)
SI SATANAS ADUNAY MGA MAGTUTUDLO:
Ang Dios nagdihog sa pipila ka tawo ingon nga mga magtutudlo aron ipatin-aw ang iyang
Pulong ngadto sa uban (I Mga Taga Corinto 12:28). Apan ang tanang mga magtutudlo dili
gikan sa Dios. Si Satanas adunay mini nga mga magtutudlo nga nagpakaylap sa iyang dautan
nga doktrina:
Apan may mga bakakon nga mga manalagna usab sa taliwala sa mga katawhan,
ingon nga adunay bakakon nga mga magtutudlo taliwala ninyo, nga sa tago ma
gapasulod sa malaglagon nga mga herejia, nga magalimud bisan pa sa Ginoo nga
mitubos kanila, ug nagadala sa ibabaw sa ilang kaugalingong hinanali nga kalag
lagan.
Ug daghan ang magasunod sa ilang mga buhat sa pagpatuyang; nga tungod
kanila ang dalan sa kamatuoran pagapasipad-an.
Ug tungod sa kahikaw, nga inubanan sa malimbongon nga mga pulong, ipa
maligya kamo. . . (II Pedro 2: 1-3)
Ang mga magtutudlo ni Satanas nagdala sa "salawayon nga mga hulongihong," mga pagtu
lon-an nga mga bakak ug hinungdan sa pagbahinbahin. Sila mosulti ug mga bakak ug mga
eksperto sa pagsagol sa kamatuoran ug sayop sa paagi nga naghimo sa sayop nga madawat.
SI SATANAS ADUNAY MGA APOSTOLES:
Ang apostol maoy tawo nga nagpakaylap sa Ebanghelyo ug nagtukod sa mga simbahan
(I Mga Taga Corinto 12:28). Si Satanas usab adunay mga apostoles nga nagabuhat sa iyang
buluhaton sa tibook kalibutan. Sila naglimbong sa mga tawo pinaagi sa pagsundog sa tinuod
nga mga apostoles:
Kay kana sila mga bakakon nga mga apostoles, mga mamomoo nga malimbo
ngon, nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ngadto sa mga apostoles ni Kristo.
(II Mga Taga Corinto 11:13)
Ang mga apostoles ni Satanas mahimong mga lider sa bakak nga mga kulto ug miyuhot sa
mga simbahan ug bisan pa nahimong mga lider sa mga iglesia.
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SI SATANAS NAGBANGON UG MINI NGA KRISTO:
Gisundog ni Satanas bisan pa ang Ginoo nga si Jesu-Kristo pinaagi sa pagbangon sa mini nga
Kristo. Si Jesus nagpasidaan:
. . . Magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo.
Kay daghan ang moanhi sa akong ngalan, nga nagaingon, Ako mao si Kristo; ug
molingla sa daghan. (Mateo 24: 4-5)
Kining mini nga mga Kristo mogamit sa ngalan ni Jesus. Sila tingali mobuhat sa daghang
mga ilhanan ug mga katingalahan. Apan sila mga tigsundog sa gahum sa Dios.
SI SATANAS ADUNAY SISTEMA SA KOMUNIKASYON:
Ang Biblia maoy talaan kon giunsa sa Dios pagsulti ngadto sa tawo sa mga panahon nga na
ngagi. Ang Dios nagpadayon sa pagsulti sa mga tawo karon. Si Satanas usab nakigsulti sa ta
wo. Ang iyang unang mga pulong sa mga tawo misangpot sa ilang pagkapukan ngadto sa sala
(Genesis kapitulo 3).
Ang mga magtotoo nag-ampo ngadto sa Dios mahitungod sa ilang mga panginahanglan. Ang
Dios mitubag sa pag-ampo sa mga tawong matarung (Santiago 5:16). Ang mga sumusunod ni
Satanas nag-ampo ngadto kaniya ug nakig-estorya sa dautan nga mga espiritu. Usahay si Sata
nas motubag pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo sama sa mga tingog, ang
mga pagpalihok sa mga butang, kabanha, ug uban pa. Si Satanas adunay tinuod nga gahum
ug makapagpakita niini nga gahum sa atong kalibutan.
Ang Dios nakipagkomunikar sa tawo pinaagi sa iyang sinulat nga Pulong, ang Biblia. Ang
mensahe ni Satanas gikomunikar usab pinaagi sa sinulat nga pulong sa dautan nga mga maga
sin, mga basahon, pelikula, ug musika. Ang komunikasyon gikan sa Dios pinaagi sa iyang
sinulat nga pulong ug gisulti nga Pulong naghatag ug giya sa tawo diha sa mga kalihokan sa
kinabuhi.
Si Satanas adunay sistema sa bakak nga giya nga gituman pinaagi sa mga paagi sama sa
mosunod:
Astrolohiya ug horoskopyo: Nga migamit sa mga bitoon sa pagtagna sa mga panghitabo ug
sa paghatag ug giya.
Pagbasa sa mga dahon sa tsa, mga hulagway, bugdo-bugdo diha sa ulo, palad ug sa
bolang kristal:
Ang pagporma sa mga dahon sa tsa, mga linya sa tawhanong kamot, bolang kristal, ug mga
hulagway gitoohan nga mohatag ug giya.
Pagpang-ungo: Pinaagi sa paggamit sa panglamat, mga posyon, anting-anting, mga rituwal,
pakigkita sa mga espiritista, mga pagtagna nga mini, mga pamaagi sa higayon, mga panan-a
won, mga dibuho, ug ang susamang mga dili-kasulatanhong mga paagi sa pagdawat ug giya.
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SI SATANAS ADUNAY KATINGALAHANG GAHUM:
Si Jesus misaad ug labaw sa kinaiyahan nga gahum sa iyang mga sumusunod human sila na
kadawat sa pagkunsad sa Balaang Espiritu (Buhat 1: 8). Si Satanas nagahatag usab ug labaw
sa kinaiyahan nga gahum ug awtoridad (Pinadayag 13: 2). Ang iyang mga demonyo naghimo
ug labaw sa kinaiyahan nga kalig-on ug kusog. Si Satanas mihatag ug parehong gahum ug aw
toridad (Pinadayag 13: 2), sama sa gibuhat ni Jesus. Si Satanas makahimo sa daghang labaw
sa kinaiyahan nga mga ilhanan ug mga milagro:
Kay mga espiritu sila sa mga yawa, nga nagabuhat ug mga milagro...
(Pinadayag 16:14)
Si Jesus miingon:
Daghan ang moingon kanako niadtong adlawa: Ginoo, Ginoo, wala ba kami
nagpanagna tungod sa imong ngalan? Ug sa imong ngalan gihinginlan ang mga
yawa? Ug sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang katingalahang mga
buhat?
Ug unya pagasaysayan ko sila: Ako wala makaila kaninyo: pahawa gikan
kanako, kamo nga nagbuhat sa kasal-anan. (Mateo 7: 22-23)
Matikdi nga si Jesus miingon,"Ako wala gayud makaila kaninyo." Kini nga mga tawo uban
sa ilang mga makadani nga demonstrasyon sa gahum dili gayud iya sa Dios. Sila malimbo
ngong pagsundog.
ANG MAS DAKONG GAHUM
Si Satanas sa tinuod lang maoy nagahagit nga tigsundog. Siya adunay gamhanan nga organisa
syon. Ang iyang mga sumusunod makahimo sa gamhanang mga buhat. Si Jesus nagpasidaan
sa iyang gahum;
Apan ako magpasidaan kaninyo kang kinsa kamo angay mahadlok: Kahadloki
siya nga sa tapus siya makapatay may gahum sa pagtambog ngadto sa impyer
no; oo, ako moingon nganha kaninyo, Kahadloki siya. (Lucas 12: 5)
Apan ang Dios adunay mas dako nga gahum. Si Jesus miingon:
. . . Labi pang dako siya (Jesus) nga anaa kaninyo kay kaniya (si Satanas) nga
anaa sa kalibutan. (1 Juan 4: 4)
Kamo makakat-on sa sunod nga kapitulo kon giunsa ni Jesus pag-anhi uban sa dakong ga
hum ug awtoridad sa paglaglag sa dautan nga mga buhat ni Satanas. Kamo makakat-on sa
ulahi nga mga kapitulo kon giunsa ni Jesus pagtugyan ang gahum ibabaw sa tanan nga mga
gahum sa kaaway ngadto sa mga magtotoo.
PAG-ATUBANG SA PAGHAGIT SA MINI
Ania ang pipila sa Bibliyanhong mga sumbanan alang sa pag-atubang sa gahum sa paghagit
sa mini:
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ILHA NGA SI SATANAS TIGSUNDOG:
Ang unang lakang sa pagbuntog sa gahum ni Satanas mao ang pag-ila nga si Satanas misun
dog sa gahum sa Dios.
GAMITA ANG PAG-ILA:
Adunay usa ka espesyal nga gasa sa Espiritu Santo nga gitawag ug pag-ila sa mga espiritu. Ki
ni talagsaon nga abilidad nga gihatag sa Dios aron nga diha-diha dayon maila ang espiritu sa
laing tawo ug mahibaloan kon sila maayo o dautan. Kung kamo aduna niining espirituhanon
nga gasa, gamita kini aron sa pagtino kon ang espiritu sa tawo iya ba sa Dios o kang Satanas.
Kon kamo wala niini nga gasa, ang Dios mihatag ug ubang mga paagi sa pag-ila. II Pedro 2
ug ang libro ni Judas naglista sa mga kinaiya sa mga tawo uban sa malimbongon nga espiritu
sa pagtabang kaninyo sa pag-ila kanila. Bisan unsa ka espirituhanon o ka gamhanan ang maki
ta sa tawo, timbang-timbanga siya pinasukad sa Pulong sa Dios.
TIMBANGTIMBANGA ANG KATINGALAHAN PINAAGI SA BUNGA:
Tungod kay si Satanas misundog sa gahum sa Dios pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga pag
pakita sa mga milagro, mga timailhan, ug sa mga katingalahan, ang Dios naghatag ug paagi
sa pagtimbang-timbang sa mga ministeryo. Siya nagtandi sa mga tawo ngadto sa mga kahoy
nga may bunga:
Ang usa ka maayo nga kahoy dili makadala ug dautang mga bunga, ni ang usa
ka dautan nga kahoy makadala ug maayo nga bunga.
Busa tungod sa ilang mga bunga kamo makaila kanila. (Mateo 7:18, 20)
Si Satanas makahimo sa pagsundog sa espirituhanon nga mga gasa ug sa gahum sa Dios,
apan siya dili makasundog sa usa ka balaan nga kinabuhi nga nagpakita sa bunga sa Espiritu
Santo nga naglakip. . .
. . . Gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo,
kaaghup, pagpugong sa kaugalingon. . . (Galacia 5: 22-23)
Timbang-timbanga ang mga ministeryo pinaagi sa espirituhanong bunga imbis nga sa labaw
sa kinaiyahan nga mga pagpakita sa gahum.
PAGTUON SA PULONG SA DIOS:
Aron maila ang sayop nga mga pagtulon-an sa mga magtutudlo, mga apostoles, mga propeta,
ug mga ministro ni Satanas, kamo kinahanglan mahibalo kon unsa ang gitudlo sa Pulong sa
Dios. Si Pablo miingon kang Timoteo:
Pagtuon sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka
magbubuhat nga walay igakaulaw, mahibalo nga mobahinbahin sa pulong sa
kamatuoran. (II Timoteo 2:15)
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Bisan tuod si Pablo usa ka dakong espirituhanon nga pangulo diha sa unang iglesia, ang mga
magtotoo sa ciudad sa Berea misusi sa tanang butang nga iyang gisulti pinaagi sa sinulat nga
Pulong sa Dios:
Kini sila labi pang mabuot kay sa mga taga-Tesalonica, kay gidawat nila ang
Pulong uban sa tanan nga kaabtik sa hunahuna, nga ginasusi nila ang Kasulatan
sa matag adlaw kon matuod ba kining mga butanga. (Buhat 17:11)
Aron malikayan nga malingla sa gahum ni Satanas, susiha ang tanang butang nga gitudlo
subay sa Pulong sa Dios. Timbang-timbanga ang mga kinabuhi sa mga tawo nga nagatudlo
sa gamhanan nga doktrina o sa nagabuhat sa mga ilhanan ug katingalahan.
Ayaw pagdawat sa bisan unsa nga pagtulon-an, doktrina, pinadayag, o milagro nga dili uyon
sa Pulong sa Dios. Ang gahum ni Satanas kasagaran nagdani sa mga magtotoo pinaagi sa gita
wag nga "espesyal nga pagpadayag sa bag-o nga kamatuoran." Ang mga tawo nag-angkon sa
espesyal nga mga damgo, mga pagpakita sa mga anghel, mga panan-awon, mga tingog, o sa
uban nga labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo. Apan si Pablo nagpasidaan:
. . . Kondili nga may uban nga nagapagubot kaninyo, ug buot nila nga balit-aron
ang Maayong Balita ni Kristo. Apan bisan pa kami, kon usa ka manolonda gikan
sa langit magwali kaninyo sa bisan unsa nga lain nga Maayong Balita nga lahi
kay sa among ginawali kaninyo, ipatunglo siya. (Galacia 1: 7-8)
Ayaw pagdawat sa bisan unsa nga gitawag nga tagna nga dili husto ang relasyon sa pagtoo
(Roma 12: 6) ug nga dili mahitabo (Deuteronomio 18:22). Ayaw pagdawat sa bisan unsa nga
pinadayag nga mopahilayo kaninyo gikan sa Dios ug sa kamatuoran sa iyang Pulong
(Deuteronomio 13: 1-5):
Ang tawo nga nagasaagsaag gikan sa dalan sa pagsabot magapahulay sa
katilingban sa mga minatay. (Proverbio 21:16)
LIKAYI ANG MATAG IMPLUWENSYA NI SATANAS:
Ang Dios nagpasidaan sa Israel sa paglikay sa tanang matang nga impluwensya ni Satanas:
. . . Sa paglaglag sa tanan nilang mga hulagway, ug sa paglaglag sa tanan nilang
mga tinunaw nga larawan, ug magagun-ob sa tanan nilang mga hatag-as nga
mga dapit. (Numeros 33:52)
Basaha ang dugang nga mga panudlo nga gihatag sa Dios sa Deuteronomio 18: 9-14. Ang
Israel gidid-an sa buhat ni Satanas sa bisan unsang porma. Gub-a ang bisan unsa nga anaa
kaninyo nga may kalabutan sa buhat sa pagpang-ungo o sa buhat sa yawa. Kini naglakip sa
mga dios-dios, paswerting anting-anting, mga posyon, anting-anting, bolang kristal, mga
dula, mga butang sa pagtagna, ug uban pang mga susama nga mga butang. Laglaga ang bisan
unsa nga dautan nga mga literatura ug musika nga wala naghimaya sa Dios. Kini mao ang
gibuhat sa mga tawo sa Bag-ong Tugon sa dihang sila nahimong mga magtotoo:
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Daghan kanila usab nga nanaghimo ug mga salamangka nanagdala sa tingob sa
ilang mga basahon, ug gisunog sa atubangan sa tanan nga mga tawo, ug ilang
gikwenta ang bili kanila, ug nakaplagan kini nga kalim-an ka libo ka mga
salapi. (Buhat 19:19)
Ayaw paggahin ug panahon diha sa mga dapit diin adunay dautan nga impluwensya. Ang Bib
lia nagtala nga ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon sa espesyal nga mga dapit sama sa
templo sa Daang Tugon ug sa lawak sa itaas sa usa ka balay sa Adlaw sa Pentecostes. Kini
usab tinuod nga ang gahum ni Satanas maipadayag sa espesyal nga mga dapit nga gipahinu
ngod sa dautan. Kini naglakip sa mga dapit diin ang dautan nga mga hulagway gipakita, paginom ug ang mga ulitan nga kinaiya nagakahitabo, pakigkita sa mga espiritista nga gipahiga
yon, pagsimba ni Satanas nagakahitabo - bisan asa nga ang makasasalang mga buhat anaa.
Likayi ang maong mga dapit, tungod kay ang gahum ni Satanas lig-on didto. Kamo dili ma
kaampo, "ayaw ako itugot sa pagtintal," ug dayon ipahimutang ang inyong kaugalingon sa
maong dapit:
. . . Ug dili ako buot nga kamo adunay pakig-ambitay uban sa mga yawa.
(I Mga Taga Corinto 10:20)
Ayaw pakig-uban sa sayop nga mga lider, mga magtutudlo, mga propeta, mga ministro o mga
apostoles: Likayi ang tanang dagway sa kadautan. (I Mga Taga Tesalonica 5:22)
ILHA NGA ANG GAHUM SA DIOS MAS LABAW PA KAY SA KANG SATANAS:
Ang organisasyon sa Dios, ang tinuod nga simbahan, mas gamhanan pa kay kang Satanas:
(Dios) nagbutang sa tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang (Jesus) mga tiil, ug
gihatag kaniya (Jesus) nga mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang ngadto
sa iglesia. Nga mao ang iyang lawas. . . (Efeso 1: 22-23)
Sa tuyo nga karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga
langitnon nga dapit mailhan pinaagi sa iglesia, ang nagakalainlain nga kina
adman sa Dios. (Efeso 3:10)
Si Jesus mao ang ulo sa Simbahan. Ang mga magtotoo mao ang lawas. Kon ang tanan nga
mga butang (lakip na si Satanas ug ang iyang relihiyosong estruktura) anaa sa ilalum sa mga
tiil ni Jesus, nan, sila usab anaa sa ilalum sa atong mga tiil tungod kay kita mao ang lawas.
Ang "ilalum sa mga tiil" nagpasabot nga sila ilalum sa gahum ug awtoridad nga gihatag sa
Dios kanato. Si Jesus miingon nga kita adunay gahum sa ibabaw sa "tanang gahum sa kaa
way" (Lucas 10:19). Kini naglakip sa espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit. Si
Satanas ug ang iyang mga panon mihagit sa gahum sa Dios, apan sila sa pagkatinuod dili
kakuyaw kaniya o sa iyang mga katawhan. Ang Simbahan mao ang tinuod nga mopakita sa
gahum sa Dios niining dautan nga mga punoan ug mga kagamhanan!
PAGKAT-ON SA BIBLIYANHONG GAHUM NGA MGA PRINSIPYO:
Kamo motuon sa Bibliyanhong mga prinsipyo niini nga kurso. Kon kamo makasabot sa mga
prinsipyo sa gahum sa Dios, kamo dili malingla sa mini nga mga buhat ni Satanas.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang gipasabot sa "espirituhanong kadautan sa langitnon nga mga dapit"?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Itingob ang tanan nga inyong mahinumdoman mahitungod sa pagsundog sa gahum sa
Dios ni Satanas pinaagi sa espirituhanong kadautan sa langitnong mga dapit.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Ilista ang walo ka Bibliyanhong mga paagi nga gihatag niini nga kapitulo alang sa
pagbuntog sa gahum sa mahagiton tigsundog.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Pagtuon sa II Pedro kapitulo 2 ug sa libro ni Judas. Kini nga mga kapitulo makata
bang kaninyo sa pagmatikod sa mga tig-awat ni Satanas diha sa simbahan.
2. Pagbaton sa Harvestime International Institute nga kurso sa " Espirituhanong Mga
Estratihiya: Usa ka Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat." Kini makatabang
kaninyo sa pagkat-on pa mahitungod sa mahagitong tigsundog ug makahatag ug piho
nga mga paagi alang sa pagbuntog sa iyang gahum.
3. Ingon nga tigsundog sa gahum sa Dios, si Satanas nagtinguha sa paglimbong sa kali
butan karon. Ang "paglimbong" maoy pagpahisalaag o hinungdan sa usa ka tawo nga
motoo sa usa ka butang nga dili tinuod.
-Si Satanas nagalimbong dili lamang sa mga indibiduwal apan sa mga nasud:
Pinadayag 20: 8-10
-Si Satanas nagtrabaho uban sa "tanang limbong sa pagkadili matarung": II Mga Taga
Tesalonica 2:10
-Kita gipasidan-an nga ang panglimbong molambo: II Timoteo 3:13
-Tungod kay ang panglingla molambo, kita gisugo nga maalerto sa mga hitabo nga
nagpakita sa pagbalik ni Kristo: Mateo 24; Marcos 13; II Mga Taga Tesalonica 2: 3
-Kita gipasidan-an bahin sa mga gigamit ni Satanas aron sa paglimbong: II Mga Taga
Corinto 11:13; Tito 1:10; II Pedro 2:13; II Juan 7
-Ang kasingkasing sa tawo malimbongon: Jeremias 17: 9
-Ang matag dili-luwas nga tawo nalimbongan: II Mga Taga Corinto 4:4;
Hebreohanon 3:13
-Ayaw dawata ang malimbongong "madanihong mga pulong" nga dili mouyon sa
Pulong sa Dios: Roma 16:18; II Mga Taga Corinto 4: 2
Kamo nalimbongan kon. . .
-Kamo naminaw sa mga walay pulos nga pilosopiya: Colosas 2: 8
-Kamo misalig sa mga bahandi ug mitugot sa mga kailibgon sa unod: Mateo
13:22; Marcos 4:19; Efeso 4:22
-Kamo tigpaminaw ug dili magtutuman sa Pulong sa Dios: Santiago 1:22
-Kamo miingon nga kamo walay sala: 1 Juan 1: 8
-Kamo namati sa dautan nga mga tawo; II Timoteo 3:13
-Kamo naghunahuna nga kamo importante sa diha nga sa pagkatinuod kamo walay
bili: Galacia 6: 3
-Kamo naghunahuna nga kamo dili moani sa unsay inyong gipugas: Galacia 6: 7
-Kamo naghunahuna nga ang dili matarung makapanunod sa gingharian sa Dios:
I Mga Taga Corinto 6: 9
-Kamo naghunahuna nga kamo manggialamon tungod kay kamo adunay kaalam niini
nga kalibutan: I Mga Taga Corinto 3:18
-Kamo naghunahuna nga kamo espirituhanon apan ang dili-mabuntog nga dila nagpa
dayag sa inyong tinuod nga kahimtang: Santiago 1:26
-Kamo dili motoo nga si Jesus-Kristo mianhi sa unod: II Juan 7
-Kamo naghunahuna nga ang pakighugoy sa sala walay epekto kaninyo:
I Mga Taga Corinto 15:33
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KAPITULO 4
"WALAY TAWONG NAMULONG SAMA KANIYA"
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:




Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan sa gahum ni Jesus.
Pagtingob kon unsa ang gitudlo sa Biblia bahin sa gahum ug awtoridad ni Jesus.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
PASIUNA
Ang Dios adunay tulo ka persona nga gilangkuban sa Amahan, Anak, ug sa Balaang Espiritu.
Ang tinubdan sa gahum mao ang Dios nga Amahan. Ang Dios mitugyan sa gahum sa iyang
Anak, nga si Jesukristo. Ang Balaan nga Espiritu sa ulahi mihatag sa mga magtotoo sa gahum
nga gihatag sa Anak.
Niini nga kapitulo kamo makakat-on sa gahum ug awtoridad ni Jesus. Kini hilabihan ka dako
nga ang relihiyosong mga lider sa iyang panahon mikomentaryo, "Walay tawo nga namulong
sama kaniya" (Juan 7:46).
NATAWO SA GAHUM
Si Jesus natawo sa gahum sa Balaang Espiritu:
Ug ang manolonda mitubag ug miingon kaniya: Ang Espiritu Santo moanhi sa
ibabaw kanimo, ug ang gahum sa Hataas Uyamut magalandong kanimo: tungod
usab niini ang balaan nga matawo kanimo pagatawgon nga Anak sa Dios.
(Lucas 1:35)
Si Jesus mao ang makita nga pagpadayag sa gahum sa Dios:
Apan alang kanila nga gitawag. . . si Kristo mao ang gahum sa Dios, ug ang
kaalam sa Dios. (I Mga Taga Corinto 1:24)
GIBAUTISMOHAN SA GAHUM
Si Juan nakaila sa gahum ni Jesus. Siya miingon:
. . . Adunay moabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga sunod kanako, ang
higut sa kang kansang sapin ako dili takus sa pagduko ug pagbadbad.
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Ako nagbautismo kaninyo sa tubig; apan siya magabautismo kaninyo sa Balaang
Espiritu. (Marcos 1: 7-8)
Sa diha nga si Jesus gibautismohan ni Juan sa Suba sa Jordan, ang Espiritu Santo mikunsad
diha kaniya sa dagway sa usa ka salampati;
Ug si Juan nagapamatuod nga nagaingon: Nakita ko ang Espiritu nga mikunsad
gikan sa langit sama sa usa ka salampati, ug kini mipabilin diha sa ibabaw
kaniya. (Juan 1:32)
Ang Dios miingon kang Juan. . .
. . . Kang kinsa hingkit-an mo ang Espiritu nga mikunsad, ug mipuyo sa ibabaw
kaniya, siya mao usab ang magabautismo sa Espiritu Santo. (Juan 1:33)
Kini gipamatud-an sa diha nga ang Espiritu Santo mipahulay kang Jesus sa dagway sa salam
pati. Si Jesus wala lamang napuno sa gahum sa Espiritu Santo, siya nabautismohan ngadto sa
gahum.
ANG NAPAMATUD-AN NGA GAHUM
Diha-diha dayon human sa iyang pagbautismo, si Jesus mingadto sa kamingawan aron
tintalon ni Satanas:
Ug si Jesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, ug siya
gimandoan pinaagi sa Espiritu ngadto sa kamingawan. (Lucas 4: 1)
Kamo makabasa niini nga kasinatian diha sa Lucas 4: 1-13.
Ang gahum mapamatud-an pinaagi sa pagsulay. Ang matag tentasyon ni Satanas mihagit sa
gahum ug awtoridad ni Jesus. Si Jesus malampuson nga mibuntog sa matag usa ug sa. . .
. . . Mibalik diha sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilea: ug nasangyaw ang
iyang kabantugan sa tibook kayutaan nga nagalibot. (Lucas 4:14)
ANG IYANG TINUBDAN SA GAHUM
Ang Dios nga Amahan mao ang tinubdan sa gahum ug awtoridad ni Jesus. Si Jesus miingon:
Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako sa pag
mantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; Siya nagsugo kanako sa pagayo sa mga masulob-ong kasingkasing, aron sa pagwali sa kagawasan sa mga
bihag, ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, ug sa paghatag sa
kagawasan ngadto sa mga gipiutan.
Sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. (Lucas 4: 18-19)
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Si Jesus wala mogamit sa gahum nga bulag sa Dios nga Amahan. Sa kanunay, sa kinatibukan sa iyang yutan-ong ministeryo, si Jesus mipasidungog sa Dios ingon nga tinubdan sa iyang
gahum:
Si Jesus mitubag kanila: Daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko
kaninyo gikan sa akong Amahan. (Juan 10:32)
WALAY KINUTUBANG GAHUM
Walay mga limitasyon sa gahum ni Kristo. Siya gihatagan sa tanang gahum sa langit ug yuta;
Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
Si Jesus may gahum. . .
Ibabaw sa tanang pamunoan, ug pagbulot-an, ug gahum, ug sa kaginoohan, ug
sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niini nga kalibutan, kondili
usab niadtong umalabot:
Ug (ang Dios) mipasakop sa tanan nga mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil,
ug gihatag kaniya aron mahimong Ulo sa ibabaw sa tanan nga mga butang sa
Iglesia. (Efeso 1: 21-22)
Si Jesus mao ang ulo sa tanang ubang mga gahum:
Ug kamo napuno diha kaniya, nga mao ang ulo sa tanang pamunoan ug
kagahum. (Colosas 2:10)
Si Jesus adunay walay kinutuban nga gahum. Siya gihatagan ug:
GAHUM SA PAGTUDLO UBAN SA AWTORIDAD:
Ang mga escriba mibasi sa ilang awtoridad sa balaan nga mga kasulatan sa Daang Tugon. Si
Jesus mibasi sa iyang awtoridad sa Dios mismo:
Ug sila nanghibulong sa iyang pagtulon-an, kay siya nagtudlo kanila ingon sa usa
nga adunay awtoridad, ug dili ingon sa mga escriba. (Marcos 1:22)
Ug nahibulong sila sa iyang pagtulon-an, kay ang iyang pulong uban sa gahum.
(Lucas 4:32)
GAHUM IBABAW SA SALA:
Si Jesus adunay gahum sa pagpasaylo sa sala:
Apan aron kamo mahibalo nga ang Anak sa Tawo adunay gahum dinhi sa yuta
sa pagpasaylo sa mga sala. (Mateo 9: 6)
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GAHUM IBABAW SA SAKIT:
Sa diha nga ang kahaponon miabot na, ilang gidala ngadto kaniya ang daghang
mga giyawaan ug iyang gihinginlan ang mga espiritu pinaagi sa iyang pulong…
ug giayo ang tanan nga mga masakiton. (Mateo 8:16)
GAHUM IBABAW SA KINAIYAHAN:
Ug nahigmata siya, ug gibadlong niya ang hangin, ug miingon ngadto sa dagat,
humilom ka, humunong ka. Ug mihunong ang hangin, ug dihay usa ka dakong
kalinaw. (Marcos 4:39)
GAHUM IBABAW SA TANANG UNOD:
Maingon nga ikaw naghatag kaniya ug gahum ibabaw sa tanan nga unod, nga
siya naghatag ug kinabuhi nga walay katapusan sa ingon ka daghan sa imong
gihatag kaniya. (Juan 17: 2)
GAHUM IBABAW SA IYANG MGA KAAWAY:
Busa si Pilato miingon kaniya: Dili ka mosulti kanako? Wala ka ba mahibalo
nga ako may gahum sa paglansang kanimo sa krus, ug adunay gahum sa pag
buhi kanimo?
Si Jesus mitubag, Ikaw wala untay gahum batok kanako, gawas kong kini
gihatag kanimo gikan sa itaas. . . (Juan 19: 10-11)
GAHUM IBABAW SA KAMATAYON:
Si Jesus miingon:
Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: ang motoo kanako, bisan siya
patay, mabuhi siya. (Juan 11:25)
Pinaagi sa iyang kaugalingon nga kamatayon ug pagkabanhaw, si Jesus. . .
. . . Iyang gihuboan ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat niya nga usa
ka talan-awon sa dayag gayud, nga niini gidaug niya sila. (Colosas 2:15)
GAHUM IBABAW SA IYANG KAUGALINGONG KINABUHI:
Si Jesus mipasabot bahin sa iyang kinabuhi:
Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, kondili akong ginahatag kini sa
kaugalingon ko. Ako adunay gahum sa paghatag niini, ug may gahum ako sa
pagdawat niini pag-usab. . . (Juan 10:18)
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GAHUM SA PAGPAHAMTANG UG HUKOM:
Ang Dios naghatag ug gahum kang Jesus sa pagpahamtang ug hukom:
Ug gihatag kaniya ang kagahum sa paghukom usab, tungod kay siya mao ang
Anak sa Tawo. (Juan 5:27)
GAHUM IBABAW SA MGA DEMONYO:
Si Jesus adunay gahum ug pagbulot-an ibabaw sa demonyohanong pwersa:
Ug silang tanan nahibulong, ug nagsinultihay ang usag usa kanila, nga nagai
ingon: Unsa kining pulonga! Kay uban sa pagbulot-an ug gahum siya nagsugo sa
mahugaw mga espiritu, ug sila nanggula. (Lucas 4:36)
Ug silang tanan nahibulong, sa pagkaagi nga nagpinangutan-anay sila, nga naga
ingon: Unsa ba kini? Unsa nga bag-ong pagtulon-an kini? Kay uban sa pagbulotan nagsugo siya bisan pa sa mga mahugawng espiritu, ug sila nagasugot kaniya.
(Marcos 1:27)
Giunsa sa Dios pagdihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa ga
hum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa
Yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
GAHUM IBABAW SA TANANG MGA BUHAT SA KAAWAY:
Ang katuyoan ni Jesus sa pag-anhi sa kalibutan mao ang paglaglag sa tanang mga buhat sa
Yawa:
Tungod niini nga katuyoan ang Anak sa Dios gipadayag, aron sa paglaglag sa
mga buhat sa Yawa. (I Juan 3: 8)
KARON NGA GAHUM
Human sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, si Jesus mibalik sa Langit. Didto siya nagpada
yon sa pag-alagad sa gahum ug awtoridad sa tuo nga kamot sa Dios:
Sukad karon ang Anak sa Tawo magalingkod sa tuong kamot sa gahum sa Dios.
(Lucas 22:69)
Ug miingon: Ania karon, nakita ko ang mga langit nga naabli, ug ang Anak sa
Tawo nga nagatindog sa tuong kamot sa gahum sa Dios. (Buhat 7:56)
Si Jesus usab nagpadayon sa pag-alagad pinaagi sa gahum nga gihatag ngadto sa mga magto
too. Sa wala pa si Jesus mibalik sa langit, siya mitugyan sa gahum ug awtoridad sa iyang mga
sumusunod. Sila mobuhat sa mga buhat nga iyang gibuhat, ug bisan pa sa mas dako nga mga
buhat (Juan 14:12). Kamo motuon mahitungod niining gitugyan nga gahum sa sunod nga
kapitulo.
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UMAABOT NGA GAHUM
Moabot ang adlaw, si Jesus mobalik nganhi sa yuta sa dakong gahum ug himaya:
Ug unya magapakita ang ilhanan sa Anak sa Tawo sa langit: ug unya ang tanan
nga mga banay sa yuta magbangutan, ug sila makakita sa Anak sa tawo nga
moanhi ibabaw sa mga panganod sa langit uban sa gahum ug dako nga himaya.
(Mateo 24:30)
Sa maong panahon ang tanan nga mga gahum sa langit ug sa yuta itugyan ngadto kang Jesus:
Unya moabot ang katapusan, sa diha nga siya motugyan sa Gingharian ngadto
sa Dios, bisan sa Amahan; sa diha nga mawagtang na niya ang tanang pamuno
an, ug ang tanang pagbulot-an ug kagamhanan. (I Mga Taga Corinto 15:24)
Ang tibook nga uniberso moila sa gahum sa Dios nga Amahan ug sa Anak, nga si Jesukristo:
Nga nanag-ingon sa usa ka makusog nga tingog, Takus ang Cordero nga gipatay
sa pagdawat sa gahum, ug sa mga bahandi, ug sa kaalam, ug sa kalig-on, ug sa
kadungganan, ug sa kahimayaan, ug sa pagdayeg.
Ug ang tanan nga mga binuhat nga atua sa langit, ug sa ibabaw sa yuta, ug sa
ilalum sa yuta, ug ang mga anaa sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila, nadu
ngog ko nga nagaingon: Pagdayeg, ug ang kadungganan, ug ang himaya, ug ang
gahum, ngadto kaniya nga nagalingkod ibabaw sa trono, ug sa Cordero sa katui
gan nga walay katapusan. (Pinadayag 5: 12-13)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang mga limitasyon sa gahum ni Jesus?
_____________________________________________________________________

3. Kinsa ang tinubdan sa gahum ug awtoridad ni Jesus?
_________________________________________________________________
4. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan niini nga kapitulo mahitungod sa gahum ug
awtoridad ni Jesus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Padayon sa pagkat-on mahitungod sa gahum ug awtoridad ni Jesus pinaagi sa pagtuon sa
iyang kinabuhi ug ministeryo sa mga libro sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan.
Pagrekord kon sa unsang paagi sa daghang mga higayon gipahinungod ni Jesus ang iyang
gahum sa Dios nga Amahan. Pila ang gidaghanon?
___________________________________________________________________________

Pagrekord sa mga demonstrasyon sa iyang gahum sa pagtudlo, pagpang-ayo, paghingilin sa
mga yawa, mga milagro, pagpugong sa kinaiyahan, ug uban pa. Gamita kini nga tsart:

Reperensiya

Giunsa sa Gahum Pagpakita
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Mga Resulta

KAPITULO 5
GITUGYAN NGA AWTORIDAD
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan kang kinsa kita nakadawat sa espirituhanon nga awtoridad.
Pagpasabot sa relasyon tali sa responsibilidad ug awtoridad.
Pagpasabot sa responsibilidad nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod.
Pagpaila sa duha ka Gregong mga pulong alang sa gahum.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum sa pagtunob sa mga halas ug sa
mga tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa
nga makadaut kaninyo. (Lucas 10:19)
PASIUNA
Ang Dios mao ang tinubdan sa gahum. Siya mitugyan sa "tanan nga gahum" sa iyang Anak,
si Jesu-Kristo. Unya si Jesus mitugyan sa espirituhanon nga gahum sa iyang mga sumusunod.
Kini nga gahum nakapahimo kanila sa pagtuman sa dakong responsibilidad nga gipabuhat
kanila.
RESPONSABILIDAD UG AWTORIDAD
Sa diha nga si Jesus mitapos sa iyang yutan-ong ministeryo ug mibalik sa langit, Siya mibiya
sa iyang mga sumusunod ug usa ka dako nga responsibilidad. Siya miingon:
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20)
Ang responsibilidad nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod mao ang pag-abot sa
tibook kalibutan sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios.
Adunay usa ka tino nga relasyon tali sa responsibilidad ug awtoridad. Sa diha nga ang usa ka
tawo gihatagan ug usa ka responsibilidad sa pagbuhat sa usa ka butang, kinahanglan usab nga
siya hatagan ug awtoridad sa pagbuhat niini. Kana nga awtoridad kinahanglan nga itugyan
sa usa ka tawo nga mas labaw pa kay kaniya.
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Pananglitan, ang usa ka pulis gihatagan ug responsibilidad sa pagpadayon sa kahusay diha sa
usa ka balangay o dakbayan. Siya usab gihatagan ug awtoridad sa gobyerno sa pagtuman nia
na nga responsibilidad. Siya gihatagan ug awtoridad sa pagdala ug usa ka hinagiban aron sa
paghatag kaniya ug gahum sa pagtuman sa iyang buluhaton. Ang pulis walay awtoridad diha
sa iyang kaugalingon. Ang iyang awtoridad gitugyan (gihatag) kaniya sa iyang mga labaw.
Siya usa ka tawo nga nagtrabaho uban sa gahum nga gitugyan ngadto kaniya pinaagi sa usa
ka mas taas nga awtoridad. Siya nagrepresentar sa gobyerno.
Si Jesus naghatag sa iyang mga sumusunod sa responsibilidad sa pag-abot sa kalibutan sa
Ebanghelyo. Siya usab naghatag kanila sa awtoridad sa pagtuman sa buluhaton. Kamo dili
makahatag sa tawo ug responsibilidad nga walay paghatag kanila ug katungod sa pagtuman
sa responsibilidad. Unsa kini nga awtoridad? Kini mao ang espirituhanong gahum. Si Jesus
miingon:
. . . Ang tibook nga gahum gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
Unya siya miingon,
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20)
ANG AWTORIDAD NGA GITUGYAN
Sa diha nga si Jesus mianhi sa yuta, siya mianhi uban sa gahum ug awtoridad. Si Jesus adu
nay "tanan nga gahum" nga gitugyan gikan sa Dios. Tungod niini, siya (Jesus) may awtoridad
sa pagtugyan sa parehong gahum ug responsibilidad ngadto sa iyang mga sumusunod:
Ug sa diha nga siya mitawag ngadto kaniya sa iyang napulo ug duha ka mga
tinun-an, siya mihatag kanila ug pagbulot-an ibabaw sa mahugaw nga mga espi
ritu, aron sila makahingilin kanila, ug sa pag-ayo sa tanan nga matang sa sakit
ug tanan nga matang sa balatian. (Mateo 10: 1)
Ug siya mipili sa napulo ug duha, nga sila mahimo nga uban kaniya, ug aron iyang masugo
sila sa pagwali,
Ug sa pagbaton ug gahum sa pag-ayo sa mga sakit, ug sa paghingilin sa mga
yawa. (Marcos 3: 14-15)
Ug gitawag niya ngadto kaniya ang napulo ug duha, ug nagsugod sa pagsugo
kanila sa tinagurha; ug mihatag kanila sa gahum batok sa mahugawng mga
espiritu. (Marcos 6: 7)
Unya gitawag niya ang iyang napulo ug duha ka mga tinun-an, ug mihatag
kanila sa gahum ug pagbulot-an ibabaw sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa
mga sakit. (Lucas 9: 1)
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Kini dili emosyonal o materyal nga mga panalangin nga gitugyan ni Jesus ngadto sa iyang
mga tinun-an. Siya wala nagtukod ug usa ka organisado nga kampo sa mga kalihokan didto
sa Jerusalem. Siya nasayud nga kini lamang dili makatuman sa buluhaton. Siya naghatag ug
gahum.
Sa Kapitulo Tres kamo nakakat-on mahitungod sa gahum ni Satanas. Ang gahum nga gitug
yan ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod mas labaw pa kay sa gahum sa kaaway;
Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum sa pagtunob sa mga halas ug sa
mga tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa
nga makadaut kaninyo. (Lucas 10:19)
Si Satanas dili mahadlok kaninyo. Siya dili motahod kaninyo, apan siya nahadlok sa inyong
hinatag-sa-Dios nga awtoridad. Ang awtoridad nga gibasi sa relasyon. Pananglitan, ang pulis
may awtoridad tungod sa iyang relasyon o kalabutan sa gobyerno. Ang inyong awtoridad
gibasi sa inyong relasyon uban kang Ginoong Jesu-Kristo. Sa inyong likod nagtindog si Jesus
sa "tanan nga gahum." Sa diha nga kamo makaamgo niini nga kamatuoran, ang inyong kina
buhi mausab. Si Jesus misulti sa iyang mga tinun-an:
Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo;
apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masuluban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
Sa diha nga ang mga tinun-an gihatagan niini nga gahum sila nausab gikan sa pagkamahad
lokon, mga dili matinoohon, maduhaduhaon nga mga tawo ngadto sa mga tawo sa awtoridad:
. . . Sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban
(Marcos 16:20)
Ang libro sa Mga Buhat nagtala sa unsa nga paagi nga ang saad sa espirituhanong gahum
natuman diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang mga milagro, mga timailhan, ug mga kati
ngalahan nga gihulagway niini nga libro mga madanihon. Ang matag pagpakita sa gahum sa
Dios niamot ngadto sa katumanan sa dako nga responsibilidad sa pag-abot sa kalibutan sa
Ebanghelyo.
DUHA KA PULONG ALANG SA GAHUM
Sa Bag-ong Tugon, ang duha ka lain-laing Gregong mga pulong gihubad sa usa ka pulong,
gahum. Ang duha ka mga kahulogan gihulagway niini nga bersikulo:

Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum sa pagtunob sa mga halas ug sa
mga tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa
nga makadaut kaninyo. (Lucas 10:19)
Ang Gregong pulong nga "exousia" nagpasabot sa gitugyan nga gahum o awtoridad. Ang
pulong "dunamis" nagtumong sa kinaiyahan nga gahum.
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Ang "kinaiyahan" nga gahum nakuha gikan sa hunahuna ug sa kaugalingon. Ang kinaiyahan
nga gahum (dunamis) gigamit niini nga bersikulo aron ihulagway ang gahum ni Satanas. Ang
gitugyan nga gahum (exouisa) gigamit aron sa paghulagway sa gahum ni Jesus nga gitugyan
sa Dios. Kini mao ang gahum, nga gitugyan gikan sa Dios, nga mas labaw pa kay sa gahum
sa kaaway. Kining gitugyan nga gahum mao ang gipasa ngadto sa mga magtotoo. Kamo wala
natawo uban niini nga gahum. Kamo wala nakapanunod niini gikan sa inyong mga ginikanan.
Kini gitugyan nganha kaninyo pinaagi kang Jesu-Kristo.
RESPONSIBILIDAD ALANG SA GAHUM
Ang gahum nga gihatag ni Jesus sa iyang mga sumusunod adunay piho nga responsibilidad:
Kini gamiton alang sa paglakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa kalibutan:
Apan kamo makadawat sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.(Buhat 1: 8)
Kini nga gahum alang sa katuyoan sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa
kalibutan.
Si Jesus misulti sa usa ka sambingay nga nagahulagway niini nga kamatuoran sa Marcos 13.
Siya miingon:
Kay ang Anak sa Tawo sama sa usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta, nga sa
tapos niya ibilin ang iyang balay, ug sa nakahatag siya ug pagbulot-an sa iyang
mga ulipon, ug sa tagsatagsa ka tawo sa iyang buluhaton, ug nagsugo sa magba
lantay sa ganghaan sa pagbantay. (Marcos 13:34)
Ang awtoridad gihatag sa pagtuman sa usa ka buluhaton.Kana nga buluhaton mao ang pagpa
kaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud sa kalibutan.
KINI BA KANIADTO LANG?
Ang ubang mga tawo nag-angkon nga kining dako nga pagsul-ob sa espirituhanong gahum
alang lamang sa unang simbahan. Sila miingon nga kini alang lamang sa mga tinun-an. Sila
nag-angkon nga ang adlaw sa mga milagro milabay na.
Apan ikonsiderar kini nga pangutana: Ang tibook kalibutan naabot na ba sa Ebanghelyo?
Ang buluhaton nga gibilin ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod wala pa nahuman. Kita
sa gihapon adunay responsibilidad sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo sa Gingharian. Si
Jesus dili mobawi sa awtoridad sa dili pa ang responsibilidad mahuman.
Basaha ang istorya sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Lazaro diha sa Juan 11. Sa pag-abot ni
Jesus human si Lazaro mamatay, si Marta mitagbo kaniya ug miingon:
. . . Ginoo, kon ikaw dinhi pa unta, ang akong igsoon wala unta namatay.
(Juan 11:21)
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Si Jesus miingon kaniya. . .
. . . Ang imong igsoon mabanhaw. (Juan 11:23)
Si Marta miingon:
. . . Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagkabanhaw sa adlaw nga
katapusan. (Juan 11:24)
Unya si Jesus miingon kaniya:
. . . Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi; siya nga motoo kanako,
bisan siya mamatay, siya mabuhi. (Juan 11:25)
Si Marta mitoo nga Jesus makabanhaw kang Lazaro sa nangagi (“…Kon ikaw dinhi pa
unta"). Siya mitoo nga si Jesus mobanhaw kaniya sa umaabot ("sa katapusan nga adlaw").
Apan si Jesus mipakigbahin sa usa ka importante kaayo nga kamatuoran kaniya. Siya mii
ngon "Ako man" ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. "Ako man" mao ang pagsulti sa karon
nga panahon. Unya iyang gibanhaw si Lazaro gikan sa mga patay.
Walay butang nga sama sa milabay nga adlaw sa mga milagro. Walay butang nga sama sa
umaabot nga adlaw sa mga milagro. Sa matag panahon adunay gahum sa paghimog mga
milagro aron sa pagtagbo sa mga panginahanglan sa mga tawo. Sa matag adlaw ug panahon,
ang Dios nagapakita sa iyang gahum. Siya miingon kaninyo, "ako man"- karon nga panahon.
KINABUHI GIKAN SA PUNOAN SA PARRAS
Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga. Siya nga nagapabilin
kanako ug ako diha kaniya, kini magapamunga ug daghan; kay kon mahimulag
kanako wala gayud kamoy arang mahimo. (Juan 15: 5)
Sa natural nga kalibutan, ang kinabuhi gikan sa punoan sa parras. Ang punoan sa parras nag
dala sa dagayday sa kinabuhi ngadto sa mga sanga sa tanom aron mamunga. Ang sanga dili
mamunga sa iyang kaugalingon. Kon kini nahibulag gikan sa nag-unang punoan sa parras,
kini mohunong sa pagpamunga ug sa katapusan mamatay.
Kini mao ang panig-ingnan nga gigamit ni Jesus aron ihulagway ang pagdagayday sa gahum
sa Dios diha sa espirituhanon nga kalibutan. Kita mao ang mga sanga nga mamunga. Si Jesus
mao ang punoan sa parras. Kamo dili makapatunghag bunga, kamo lang ang magadala niini
(Tan-awa sa Juan 15).
Ang gamhanan nga mga milagro sa mga panahon sa Bag-ong Tugon dili ang milagro ni Ped
ro. Dili sila mga buhat sa kamot ni Pablo. Sila mao ang resulta sa kinabuhi sa Dios nga naga
dagayday pinaagi kanila ingon nga espirituhanong mga sanga nga nagadala sa espirituhanong
bunga.
Kini nga mga tawo mibuhat sa gisugo sa Dios kanila. Sila miwali sa Pulong. Sila mipandong
sa ilang kamot sa mga masakiton. Sila misugo sa mga demonyo sa paghubad sa ilang paghu
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pot sa mga kinabuhi sa mga lalaki ug sa mga babaye. Sila misunod ug misalig sa resulta
ngadto sa Dios.
Sunda ang Dios ug isalig ang mga resulta sa iyang mga kamot. Kamo dili ang magbubuhat
sa milagro. Ang Dios mao ang tinubdan sa gahum. Kon kamo masulundon ngadto sa Dios
ug mobuhat sa iyang Pulong, nan bahala na siya. Siya ang mopatungha sa gahum pinaagi
kaninyo.
Sa dihang ang mga tinun-an nangutana "Unsay atong buhaton aron kita makahimo sa bulu
haton sa Dios, " Si Jesus mitubag. . .
. . . Kini mao ang buhat sa Dios: nga kamo motoo kaniya kinsa iyang gipadala.
(Juan 6:29)
Si Jesus mao ang nagapamuhat pinaagi kaninyo. Siya mao ang nagpiyal sa awtoridad. Kamo
dili na kinahanglan mopagana sa gahum pinaagi sa pagka emosyonal. Kamo dili na kinahang
lan nga "mag-ampo niini nga moabot." Kini mao ang gahum sa Dios nga nagapamuhat diha
sulod ug pinaagi kaninyo:
. . . Sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
Kasagaran sa ministeryo kini nga sumbanan gibansili. Daghan ang mosulay sa pagpamuhat
alang sa Dios. Apan ang paagi nga nagdala sa gamhanan nga mga resulta mao nga "Ang
Ginoo nagapamuhat uban kanila."
Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an:
Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo;
apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masuluban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
Daghang mga ministeryo napakyas tungod kay sila milakaw nga wala pa nadawat ang pagka
sinul-oban sa espirituhanong gahum. Kon kita dili makatagbo sa mga hagit sa dakong respon
sibilidad nga gihatag ni Jesus kanato, kita kinahanglan gayud nga mobuhat sa ingon diha sa
awtoridad ug gahum sa Dios.
ANG MGA KATUYOAN
Ang mga tawo dili motugyan sa gahum ngadto sa uban gawas kon sila adunay usa ka rason sa
pagbuhat sa ingon. Kanunay adunay katuyoan sa diha nga ang awtoridad idelegar.
Kamo nakakat-on niini nga kapitulo nga ang nag-unang katuyoan sa espirituhanong gahum
mao ang pagpakaylap sa Ebanghelyo. Apan adunay daghang uban pang importante nga mga
katuyoan alang niining gidelegar nga awtoridad. Kamo makakat-on niini nga mga katuyoan
sa gahum sa mosunod nga kapitulo.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Gikan kang kinsa nga ang magtotoo nakadawat sa espirituhanong awtoridad?
_____________________________________________________________________

3. Unsa ang relasyon tali sa responsibilidad ug awtoridad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang dako nga responsibilidad nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga
sumusunod? __________________________________________________________
5. Adunay duha ka Gregong pulong nga gigamit alang sa gahum.
Unsay kahulogan sa pulong "dunamis"? ____________________________________
Unsay kahulogan sa pulong "exousia"? _____________________________________

6. Kini ba nga pahayag Tinuod o Sayop?
"Ang adlaw sa mga milagro milabay na. Kita wala nay pagpakita sa gahum nga
nasinati sa mga tinun-an.” Ang pahayag _______________.

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Basaha ang libro sa Mga Buhat sa pagtan-aw kon sa unsang paagi natuman sa mga tinun-an
ang ilang mga responsibilidad sa mga awtoridad nga gitugyan ni Jesus.
Ilista ang pakisayran sa matag pasundayag sa labaw sa kinaiyahan nga gahum sa Dios diha sa
kolum 1 sa ubos. Sa lakbit itingob kon unsa ang nahitabo diha sa ikaduha nga kolum. Sa ika
tulo nga kolum, ipasabot ang mga resulta sa gahum sa Dios. Usa ka panig-ingnan gihatag
alang kaninyo sa pagsunod.
Kamo makakita kon sa unsang paagi nakatabang ang awtoridad ni Jesus nga gihatag sa mga
tinun-an sa pagtuman sa mga responsibilidad nga iyang gihatag kanila sa pag-abot sa kalibu
tan sa Ebanghelyo.

Mga Buhat
Reperensiya

Giunsa sa Gahum sa Dios
Pagpakita

Mga Resulta

Mga Buhat 2

Ang Espiritu Santo gihatag.

Si Pedro, kanhi usa ka mahadlo
kon nga tawo, mihatag ug gamha
nan nga pagpamatuod nga mire
sulta sa kaluwasan sa 3,000 ka
mga tawo.
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KAPITULO 6
ANG MGA KATUYOAN SA GAHUM
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon sa unsang paagi nga ang espirituhanong gahum lahi sa kalibutanon
nga gahum.
Paghatag ug usa ka Bibliyanhong reperensiya nga nagpamatuod nga ang mga prin
sipyo sa kalibutan maoy kaatbang niadtong sa Gingharian sa Dios.
Pag-ila sa mga katuyoan alang sa espirituhanon nga gahum.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
PASIUNA
Ang walay direksyon nga gahum peligroso. Ang gahum sa usa ka dako nga suba mahimong
ipaagi sa maayong mga katuyoan. Kini makahatag ug tubig sa mga mag-uuma. Ang dagkong
mga barko makalawig sa ibabaw sa iyang mga tubig. Sa pipila ka katilingban kini magamit sa
paghimo ug gamhanang enerhiya diha sa usa ka matang nga gitawag ug "elektrisidad."
Apan ang sama nga suba, kon walay direksyon, moapaw ug mahimong hinungdan sa dako
nga kadaut. Kini makadaut sa mga tanom ug sa yuta, makaguba sa mga balay, ug makapa
tay. Kini mao ang sama nga suba. Kini mao ang sama nga gahum. Ang suba adunay positibo
nga pwersa sa diha nga gitumong sa husto nga katuyoan, ug makadaut sa diha nga kini walay
direksyon.
Ang espirituhanong gahum nga gigamit sa sayop nga katuyoan delikado sama sa dako nga
suba nga nagaapaw nga walay nagkontrolar. Tungod niini nga rason importante nga masab
tan ang Kasulatanhong mga katuyoan alang sa espirituhanon nga gahum.
KALIBUTANONG KATUYOAN
Ingon sa inyong nakat-onan sa pasiuna niini nga kurso, adunay daghang mga matang sa ga
hum nga naglihok sa kalibutan karon. Ang mga tawo migamit niini nga gahum alang sa mga
nagkalain-laing mga katuyoan:
Politikanhong gahum gigamit sa pagpangulo sa mga organisasyon, mga tribo, mga bala
ngay, mga ciudad, mga estado, mga probinsya ug sa tibook nga mga nasud.
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Intilektuwal nga gahum gigamit sa paghimo ug bag-ong mga imbensyon, literaryo ug
musikang mga paglalang, ug sa pagtukod sa pang-edukasyon nga mga institusyon.
Pisikal nga gahum miresulta sa dakong kabantug sa katilingban sa mga atleta nga kompeti
syon.
Pinansyal nga gahum naglalang sa kumikita nga mga negosyo, mga korporasyon, ug dag
kong mga imperyo sa pinansyal.
Kasundalohang gahum parehong gigamit sa pagpanalipod ug sa pag-angkon ug bag-ong
mga teritoryo.
Enerhiyang gahum nag-alagad sa mga tawo sa daghang mga paagi gikan sa usa ka yano nga
kalayo alang sa pagpainit ngadto sa elektrisidad nga nagaalagad sa tibook ciudad.
Relihiyosong gahum naglalang sa dagkong denominasyon ug relihiyosong mga kulto.
Apan walay bisan unsa niini nga Bibliyanhon ang mga katuyoan sa gahum.
DILI INGON SA MGA GENTIL
Sa usa ka higayon sa dihang si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an mahitungod sa pagpa
ngulo, Siya miingon:
. . . Kamo nasayud nga ang mga punoan sa mga Gentil nanagpakaagalon ngadto
kanila, ug ang ilang mga kadagkoan nanagpakahari ngadto kanila.
Apan dili kini mahitabo sa taliwala ninyo; kondili bisan kinsa kaninyo nga buot
magpakadako, siya mahimong inyong alagad;
Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, siya mahimong inyong alagad;
(Mateo 20: 25-27)
Si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa usa ka importante nga prinsipyo nga magamit
sa daghang uban pang mga dapit sa kinabuhi gawas sa pagpangulo. Ang pulong "mga Gentil"
gigamit sa pag-ila sa mga tawo ug mga nasud nga nahimulag sa Dios. Si Jesus nagpatin-aw
nga ang Gingharian sa Dios naglihok ibabaw sa mga prinsipyo nga lahi kay sa anaa sa
kalibutan.
Kining sama nga prinsipyo tinuod sa diha nga may kalabutan sa hilisgutan sa gahum. Ang ka
libutanon nga mga katuyoan sa gahum dili maoy mga katuyoan sa gahum sa Gingharian sa
Dios. Ang gahum gigamit alang sa hinakog nga mga katuyoan sa kalibutan. Sa Gingharian sa
Dios, kini gigamit alang sa dili hinakog nga mga katuyoan sa pagpauswag sa Gingharian.
Ang ubang mga tawo nag-abuso sa espirituhanong gahum ug gigamit kini sa paghimo sa dag
kong relihiyoso ug pangdenominasyon nga mga kalihokan. Sila migamit niini sa paghimo ug
pinansyal nga mga gingharian ug sa pag-angkon ug personal nga pagkainila. Apan kini dili
mao ang mga katuyoan sa Kasulatan alang sa espirituhanon nga gahum.
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Sila mao ang nang-abuso sa matuod nga mga katuyoan sa gipiyal ni Jesus nga awtoridad sa
mga magtotoo. Ang mga escriba ug mga Fariseo sa mga panahon sa Bag-ong Tugon mao ang
mga panig-ingnan sa pagpang-abuso sa espirituhanong gahum. Si Jesus miingon:
Alaut kamo, mga Fariseo! Kay kamo nahigugma sa nahaunang mga lingkoranan
sa mga sinagoga ug ang pag-abiabi sa mga baligyaanan.
Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay kamo ingon sa
mga lubnganan nga dili hikit-an, ug ang mga tawo nga nagalakaw sa ibabaw ka
nila wala manghibalo kanila. (Lucas 11: 43-44)
Ang mga escriba ug mga Fariseo mga gamhanan nga mga lider sa relihiyon. Ilang gigamit
kini nga gahum alang sa personal nga ginansya. Sila milingkod sa labing maayong mga ling
koranan sulod sa mga sinagoga. Sila nagsugo sa espesyal nga mga pag-abiabi diha sa mga
baligyaanan. Sila usab migamit sa ilang gahum sa pagkontrolar sa mga tawo:
Apan alaut kamo mga escriba, ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay ginaluk
ban ninyo ang Gingharian sa Langit sa atubangan sa tawo; kay kamo dili maga
sulod, ug ang mga nagasulod dili ninyo pasudlon. (Mateo 23:13)
Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay kamo naga
libud sa kadagatan ug kayutaan aron sa paghimo sa usa ka kinabig, ug sa diha
nga mahimo na siya, kamo nagahimo kaniya nga labaw pa sa duha ka pilo nga
anak sa impyerno kay sa inyong mga kaugalingon. (Mateo 23:15)
Ang mga Fariseo naghimo ug pasundayag sa relihiyosong gahum, apan gigamit kini alang sa
personal nga ginansya:
Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! Kay ginalamoy
ninyo ang mga balay sa mga babayeng balo, ug alang sa usa ka pasangil naga
buhat ug tag- as nga pag-ampo; busa kamo makadawat ug labing dako pa nga
silot. (Mateo 23:14)
Sila adunay gahum sa relihiyon, apan wala silay tinuod nga espirituhanong gahum. Si Jesus
miingon nga sila sama sa wala hiilhi nga mga lubnganan, busa patay ug walay gahum nga
ang mga tawo naglakaw sa ibabaw kanila sa walay pagpanghibalo.
BIBLIYANHONG MGA KATUYOAN SA GAHUM
Ania ang Bibliyanhong mga katuyoan sa espirituhanong gahum:
KALUWASAN:
Ang nag-unang katuyoan sa espirituhanong gahum mao ang kaluwasan:
Apan sa tanang midawat kaniya, kanila naghatag siya ug kagahum nga mahi
mong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga motoo sa iyang ngalan.
(Juan 1:12)
61

Kay ang pulong sa krus alang kanila nga nagakawala, binuang; apan alang
kanato nga ginaluwas, kini mao ang gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 1:18)
Ang pagpasundayag sa Diosnong gahum moresulta sa kaluwasan. Ang mga balangay sa Lida
ug sa Saron nakabig sa dihang si Eneas, usa ka paralitiko nga naghigda sulod sa walo ka tuig,
naayo (Buhat 9).
PAGSANGYAW:
Usa ka dakong katuyoan sa espirituhanong gahum nga gitugyan ngadto sa mga magtotoo
gihatag sa dihang si Jesus unang misaad niini nga gahum:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.
(Buhat 1: 8)
Kamo makakat-on ug dugang pa mahitungod sa gahum sa Espiritu Santo sa ulahi niini nga
kurso.
Ang gahum ni Jesus nga gipiyal ngadto sa iyang mga sumusunod mokunsad diha kanila hu
man sa pag-anhi sa Balaang Espiritu. Ang katuyoan sa gahum mao ang pagpadako sa gamha
nan nga pagsaksi sa Ebanghelyo, sugod sa Jerusalem ug mokaylap sa mga kinatumyan sa
yuta.
Ang unang pagpasundayag niining espirituhanong gahum nakita diha kang Apostol Pedro.
Human sa pagdawat sa Balaan nga Espiritu, siya mihatag ug gamhanan nga pagsaksi sa
Ebanghelyo nga miresulta sa kaluwasan sa 3,000 ka mga tawo. Kini mao ang sama nga Pedro
nga mikalagiw sa panahon sa pagdakop ni Jesus. Kini mao ang sama nga si Pedro nga mili
mod pa gani sa Ginoo. Unsay nahitabo?
Si Pedro nasul-oban sa espirituhanon nga gahum. Siya nahinumdum sa katuyoan sa gahum
sumala sa gipahayag ni Jesus, "Kamo mahimo nga akong mga saksi." Sa diha nga siya naka
dawat sa gahum siya misugod sa paggamit niini sa husto nga katuyoan - pagpakaylap sa
Ebanghelyo ngadto sa mga dili-luwas nga mga lalaki ug mga babaye.
Sa usa ka korte sa balaod, ang "saksi" naglangkob sa duha ka butang; binaba nga pagpamatu
od ug ebidensya. Kini usab tinuod sa espirituhanong hawanan. Ang atong mga pagsaksi sa
Ebanghelyo kinahanglan gayud nga maglakip sa duha, pagpamatuod ug ebidensya. Ang ebi
densiya mao ang pagpasundayag sa gahum sa Dios:
Ug uban sa dakong gahum, ang mga apostoles nagpamatuod sa pagkabanhaw
ni Ginoong Jesus: ug dako ang grasya nga diha kanilang tanan. (Buhat 4:33)
Si Pablo misulat:
Kay ang among Maayong Balita wala miabot kaninyo sa pulong lamang,
kondili usab sa gahum. . . (I Mga Taga Tesalonica 1: 5)
62

Si Jesus nagsaad nga mamuhat uban sa mga tawo nga motuman sa sugo sa paglakaw ngadto
sa kalibutan ingon nga mga saksi sa matag binuhat. Ang ubang mga tawo nagapangita sa gam
hanan nga mga ilhanan sa ilang ministeryo, apan sila wala magatuman sa sugo sa paglakaw.
Ang gahum ni Jesus gisaad alang niadtong motuman niini nga sugo.
KAISUG:
Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum,
ug sa gugma, ug sa kabuotan. (II Timoteo 1: 7)
Sa unang Simbahan ang Ebanghelyo nagpadayon diha sa kaisug tungod sa pagkasinul-oban
sa espirituhanong gahum:
Ug sa diha nga sila nag-ampo, nauyog ang dapit nga gikatiguman nila; ug
silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug nanagsulti sa Pulong sa Dios nga
adunay kaisug. (Buhat 4:31)
Apan gikuha siya ni Bernabe ug gidala siya (Pablo) ngadto sa mga apostoles, ug
siya nagsugilon kanila. . . ug sa iyang pagpamulong sa dakong kaisug didto sa
Damasco sa ngalan ni Jesus. (Buhat 9:27)
Ug siya misugod sa pagsulti sa walay kahadlok didto sa sinagoga…(Buhat 18:26)
Ug misulod siya sa sinagoga, ug nagsulti nga walay kahadlok sulod sa tulo ka
bulan, nga nagsaysay ug nagpamatuod mahitungod sa gingharian sa Dios.
(Buhat 19: 8)
. . . Kami misamot pagkamaisugon diha sa atong Dios, sa pagsulti kaninyo sa
Maayong Balita sa Dios. . . (I Mga Taga Tesalonica 2: 2)
PAGPAMUHAT SA BULUHATON SA DIOS:
Ang mga tinun-an nahibulong sa gamhanang mga buhat ni Jesus:
Ug Siya (si Jesus) migikan didto, ug miadto sa iyang kaugalingong yuta; ug
minunot kaniya ang iyang mga tinun-an.
Ug sa pag-abot sa adlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo sulod sa
sinagoga; ug ang daghan nga nagpatalinghug kaniya nahibulong, nga naga
ingon, Diin kining tawhana makabaton niining mga butanga? Ug unsa nga kaa
lam ang gihatag ngadto kaniya, nga bisan ang maong mga gamhanang buhat
ginahimo sa iyang mga kamot? (Marcos 6: 1-2)
Si Jesus miingon:
Kinahanglan ako magbuhat sa mga buluhaton kaniya nga nagpadala kanako,
samtang adlaw pa; kay moabot ang gabii, ug walay tawo nga makahimo sa
pagbuhat. (Juan 9: 4)
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Si Jesus adunay segurado nga katuyoan: Siya kinahanglan nga mobuhat sa mga buluhaton sa
Dios. Kini mao ang iyang kadasig. Human sa pagsaksi niini nga mga buhat sa usa ka pana
hon, ang mga tinun-an miduol kang Jesus uban niini nga pangutana:
. . . Unsa ang among pagabuhaton, aron among mahimo ang mga buhat sa Dios?
(Juan 6:28)
Si Jesus mitubag:
. . . Kini mao ang buhat sa Dios, nga kamo motoo kaniya kinsa iyang gipadala.
(Juan 6:29)
Ang labing dako nga buluhaton sa Dios gipadayag diha kang Jesus. Ang Ginoo nagtumong sa
pagtagad sa iyang mga tinun-an niini nga kamatuoran kay sa makita nga pagpasundayag sa
mga ilhanan ug sa mga katingalahan. Ang matuod nga mga milagro kanunay nagbayaw kang
Jesus. Kini mao ang buhat sa Dios.
Sa ulahi, si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod:
Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang motoo ka
nako, magabuhat sa mao usab nga mga buhat nga gibuhat ko ug labaw pa nga
mga buhat ang iyang pagabuhaton, kay moadto ako sa akong amahan.
(Juan 14:12)
Ang iyang mga sumusunod mobuhat sa maong mga buhat nga iyang gibuhat. Ang nangagi
wala makahurot sa mga posibilidad sa gahum. Sila mobuhat sa mas dako nga mga buluha
ton. Kini nga mga buluhaton mas dako sa gidaghanon, dili sa kalidad - tungod kay si Jesus
kinahanglan mobalik sa langit.
Ang iyang saad natuman. Sa tibook libro sa Mga Buhat, kita nakasaksi sa mga magtotoo nga
mibuhat sa mga buluhaton sa Dios. Ang mga masakiton giayo, mga demonyo gihinginlan,
mga pultahan sa bilanggoan giablihan, ug ang mga patay gibanhaw.
PAGPADAYAG SA DIOS:
Kamo nakakat-on nga ang usa ka rason sa Dios sa pagapadayag sa iyang gahum dinhi sa yuta
mao ang pagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa tawo. Ang espirituhanong gahum nga
gipiyal ngadto sa mga magtotoo alang usab niini nga katuyoan:
Apan sa pagkakita niini sa mga panon sa katawhan, sila nahibulong, ug nanag
himaya sa Dios, nga nagahatag sa ingon nga gahum ngadto sa mga tawo.
(Mateo 9: 8)
Pinaagi sa usa ka gamhanan nga Simbahan, ang tinguha sa Dios mao ang pagpadayag sa
iyang kaugalingon ngadto sa tibook uniberso:
Sa tuyo nga karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga
langitnon nga dapit mailhan pinaagi sa iglesia, ang nagakalainlain nga kina
adman sa Dios. (Efeso 3:10)
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Ang katuyoan niini nga pagpadayag pinaagi sa gahum mao ang:
. . . Pagpabuka sa ilang mga mata, aron managbalik gikan sa kangitngit ngadto
sa kahayag, ug gikan sa gahum ni Satanas ngadto sa Dios, aron sila unta maka
dawat sa kapasayloan sa mga sala, ug panulondon sa taliwala kanila nga mga
gipakabalaan tungod sa pagtoo kanako. (Buhat 26:18)
PAGPADAYAG SA GINGHARIAN SA DIOS:
Si Jesus mikombuya sa pagmantala sa Gingharian sa Dios uban sa iyang pagpasundayag. Sa
dihang si Jesus gipangutana "ikaw mao ba ang usa nga moabot?" (Lucas 7:19), siya wala
motubag uban sa pakiglalis o pangatarungan. Siya miingon:
. . . Lakaw kamo, ug suginli si Juan sa mga butang nga inyong nakita ug nadu
ngog; ang mga buta makakita na, ang mga bakul makalakaw na, ang mga sanla
hon nangahinlo na, ug ang mga bungol makabati na, ug ang mga mga patay gipa
manhaw, sa mga kabus ang Maayong Balita giwali. (Lucas 7:22)
Ang gahum nagpakita sa Gingharian sa Dios diha sa aksyon. Ang mga milagro ni Jesus nagpa
kita nga ang Gingharian sa Dios haduol na. Sila mga ilustrasyon kon sa unsa ang Gingharian
mahisama sa iyang makita nga porma sa diha nga ang Bag-ong Langit ug ang Bag-ong Yuta
lalangon:
-Ang paghingilin sa mga yawa nagsinyas sa pagsulong sa Dios diha sa gingharian ni
Satanas ug sa iyang katapusang kalaglagan: Mateo 12:29; Marcos 3:27; Lucas 11:21;
Juan 12:31; Pinadayag 20: 1
-Ang pag-ayo sa mga masakiton naglantaw sa unahan sa adlaw sa diha nga ang tanan
nga pag-antus matapos: Pinadayag 21: 4
-Ang milagrosong probisyon sa pagkaon nagsulti kanato sa usa ka adlaw sa diha nga
ang tanan nga panginahanglan sa tawo matapos: Pinadayag 7: 1
-Ang pagpahunong sa mga bagyo naglantaw sa kadaugan batok sa mga gahum nga
nagagamit sa kinaiyahan sa paghulga sa yuta: Pinadayag 21: 1
-Ang pagbanhaw sa mga patay nagpahibalo nga ang kamatayon matapos sa walay
katapusan: I Mga Taga Corinto 15:26
PAGPAMATUOD SA PULONG:
Ang gamhanan nga mga ilhanan ug mga katingalahan nagpamatuod sa mga Pulong sa Dios:
Busa sa hataas nga panahon nanagpabilin sila nga nagasulti sa dakong kaisug
tungod sa Ginoo, nga nagpamatuod sa pulong sa iyang gracia ug nagatugot sa
mga ilhanan ug mga katingalahan nga pagabuhaton sa ilang mga kamot.
(Buhat 14: 3)
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Ug karon, Ginoo, tan-awa ang ilang mga hulga; ug ihatag sa imong mga ulipon,
ang bug-os nga kaisug sa diha nga sila mosulti sa imong pulong.
Pinaagi sa pagpatuy-od sa imong kamot sa pag-ayo; ug ang mga milagro ug
mga katingalahan pagabuhaton pinaagi sa ngalan sa imong balaang anak nga si
Jesus. (Buhat 4: 29-30)
Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila, ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
PAGPANGALAGAD SA UBAN:
Ang gahum sa Dios mipahulay kang Jesus sa pagsangkap kaniya alang sa ministeryo:
Ug ang espiritu ni Jehova mopuyo diha kaniya, ang espiritu sa kaalam ug sa pag
sabot, ang espiritu sa pagtambag ug kagahum, ang espiritu sa kahibalo ug sa
kahadlok kang Jehova. (Isaias 11: 2)
Ang Espiritu ni Jehova nga Dios ania sa ibabaw kanako; tungod kay si Jehova
nagdihog kanako sa pagwali sa maayong balita sa mga maaghup; siya nagpa
dala kanako aron sa pagbugkos sa mga kasingkasing nga nangadugmok, aron sa
pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pag-abli sa bilanggoan alang
kanila nga ginapus. (Isaias 61: 1)
Giunsa sa Dios pagdihog si Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit
sa Yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
Ug sila nanghibulong sa iyang pagtulon-an, kay siya nagtudlo kanila ingon sa usa
nga adunay awtoridad, ug dili ingon sa mga escriba. (Marcos 1:22)
Kini nga gahum nakita diha sa mga ministeryo sa mga magtotoo sa unang mga simbahan. Si
Pablo miingon:
Tungod niana, ako nahimong ministro sumala sa gasa sa gracia sa Dios nga
gihatag kanako sumala sa buhat sa iyang gahum. (Efeso 3: 7)
Ang epektibong pagpamuhat sa gahum sa Dios sa sulod ninyo moresulta sa ministeryo. Ang
inyong ministeryo matukod ug mohamtong pinaagi sa gahum sa Dios sa sulod ninyo. Si
Pablo miingon:
Ug ang akong pulong ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa
tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum;
Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, kondili
diha sa gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 4-5)
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Ang unang Simbahan natawo diha sa pagpasundayag sa gahum sa Dios, dili pinaagi sa inila
nga orador o teyolohiyanhong pagdebati. Kini nagtugot sa ilang pagtoo sa Dios imbis nga sa
kahanas sa pagsulti nga mga abilidad sa mga tawo.
Ang gahum sa Dios makapahimo sa tanan nga mga dapit sa espirituhanong ministeryo: ang
pagpakaylap sa Ebanghelyo, pagpangalagad sa masakiton, dinaugdaug, ug niadtong mga
ginapus sa demonyohanong mga gahum:
Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang
tanan nga mga nasud. . . (Mateo 28: 18-19)
Ug kini nga mga ilhanan magauban kanila nga motoo; sa akong ngalan sila
mohingilin sa mga yawa; sila mosulti sa bag-ong sinultihan.
Sila makakupot sa mga halas; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo,
dili kini makadaut kanila; sila mopandong sa ilang mga kamot sa ibabaw sa mga
masakiton, ug sila mamaayo. (Marcos 16: 17-18)
Ug sa diha nga siya mitawag kanila ngadto kaniya, sa iyang napulog-duha ka
mga tinun-an, iyang gihatagan sila ug gahum batok sa mahugaw’ng mga espiri
tu, aron sila makahingilin kanila, ug sa pag-ayo sa tanan nga matang sa sakit ug
sa tanang matang sa balatian. (Mateo 10: 1)
Kamo aprobahan ingon nga usa ka ministro sa Dios pinaagi sa gahum sa Dios:
Apan sa tanan nga mga butang nagpakita kami sa among kaugalingon ingon nga
mga ministro sa Dios. . . pinaagi sa Pulong sa kamatuoran pinaagi sa gahum sa
Dios. (II Mga Taga Corinto 6: 4, 7)
ALANG SA ESPIRITUHANONG PAKIGGUBAT:
Samtang kamo motuman sa katuyoan sa gahum sa pagpakaylap sa Ebanghelyo, kamo maka
tagbo ug pagsupak ni Satanas. Si Jesus mitugyan ug gahum kaninyo alang sa espirituhanon
nga pakiggubat. Siya naghatag kaninyo ug gahum ibabaw sa tanan nga gahum sa kaaway;
Ania karon, ako mihatag kaninyo ug gahum sa pagtunob ug mga halas ug mga
tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa
nga makadaut kaninyo. (Lucas 10:19)
Sa katapusan, mga igsoon ko, magmalig-on kamo diha sa Ginoo, ug sa gahum sa
iyang kusog.
Isul-ob ninyo ang tibook nga hinagiban sa Dios, aron kamo makahimo sa pagba
rug batok sa mga malipatlipatong kaugdahan sa yawa.
Kay ang atong pakigdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga pu
noan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangit
ngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon sa
langitnon nga mga dapit.(Efeso 6:10-12
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PAGLIKAY SA ESPIRITUHANONG SAYOP:
Ang mga tawo mahulog sa espirituhanong sayop sa duha ka mga rason:
Si Jesus mitubag ug miingon kanila: Nangasayop kamo, kay wala mahibalo sa
mga Kasulatan, o sa gahum sa Dios. (Mateo 22:29)
Ang espirituhanon nga sayop moresulta kon kamo wala masayud sa Pulong sa Dios tungod
kay kamo bukas sa malimbongong mga doktrina ug mga bakak nga pagtulon-an. Ang espiri
tuhanong sayop usab moresulta sa diha nga kamo wala masayud sa gahum sa Dios. Kamo
bukas sa malimbongong gahum sa kaaway. Kamo mahulog nga biktima sa iyang mga gahum
nga nagalihok batok kaninyo sa diha nga kamo walay espirituhanong gahum aron makasukol
sa iyang mga pwersa.
Ang uban adunay usa ka matang sa pagka-diosnon ug bisan pa nahibalo sa Kasulatan, apan
naglimud sa gahum sa Dios. Ang Biblia nagpasidaan nga kini nga mga tawo adunay…
. . . usa ka dagway sa pagka-diosnon, apan nanagdumili sila sa gahum niini:
Magpahilayo ka usab gikan kanila. (II Timoteo 3: 5)
KADAUGAN IBABAW SA SALA:
Ang espirituhanong gahum nagmadaugon sa sala:
Kay ang sala dili magagahum diha kaninyo. . . (Roma 6:14)
PAGTUKOD:
Si Pablo misulat sa mga Taga-Corinto:
Kay bisan angay nga maghimaya ako sa labi pa gayud mahitungod sa among
pagbulot-an, nga gihatag sa Ginoo kanamo sa pagtukod kaninyo, ug dili sa pag
lumpag kaninyo. (II Mga Taga Corinto 10: 8)
Tungod niini nga hinungdan ginasulat ko kining mga butanga sa wala ako diha,
aron sa anaa ako dili ako magagamit sa mga pulong nga mahait, sumala sa ka
gamhanan nga gihatag sa Ginoo kanako sa pagtukod kaninyo, ug dili sa pag
lumpag. (II Corinto 13:10)
Si Pablo nahibalo nga ang iyang awtoridad dili gamiton sa pagpugong sa mga tawo o sa pag
laglag kanila sa kinabubut-on. Siya sa dayag may kalagmitan sa pagsulti sa malantip, mao
nga siya misulat sa mga taga-Corinto mahitungod sa lisud nga mga butang. Siya dili gusto
nga moabuso sa espirituhanon nga gahum nga gihatag sa Dios kaniya. Ang gahum gikan sa
Dios gihatag ngadto kang Pablo sa paglig-on sa uban, dili sa paglaglag kanila. Ang "pagligon" nagpasabot sa pagtukod ug pagpalambo sa espirituhanon nga pagtubo.
Kini wala magpasabot nga kita walay gahum sa husto nga paagi sa pagdisiplina sa sulod sa
simbahan.
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Ang espirituhanong awtoridad gihatag ngadto sa mga lider sa pagdisiplina sumala sa mga
instruksyon nga gihatag sa Pulong sa Dios. Ang walay gahum nga simbahan moresulta sa
pagkawala sa maong disiplina.
PAGKAANDAM:
Ang matag tawo adunay kabubut-on sa ilang kaugalingon. Ang kabubut-on mao ang gahum
sa pagpili. Ang pagpasundayag sa gahum nagmugna ug pagkaandam ngadto sa Dios:
Ang imong katawhan andam sa adlaw sa imong gahum. . . (Salmo 110: 3)
PAGTUGOT SA DIOS SA PAGPAMUHAT:
Ang Dios molihok sumala sa sukod nga inyong gitugotan sa iyang gahum sa pagpamuhat
diha sa kaninyo:
Karon ngadto kaniya nga arang makahimo sa labaw pa gayud sa labing mada
gayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo o gihunahuna, sumala sa ga
hum nga nagabuhat sa sulod nato. (Efeso 3:20)
Ang tanan nga inyong pangayoon sa Dios - sa tanan nga inyong gihunahuna mahitungod sa
espirituhanong mga kamatuoran - apektado pinaagi sa gahum sa Dios nga nagapamuhat diha
kaninyo.
ESPIRITUHANONG KUSOG:
Ang gahum sa Dios dili lamang pwersa nga naglihok pinaagi kaninyo, apan kusog nga nag
mintinar kaninyo.
Si Pablo miingon nga kita. . .
Gipalig-on kamo uban sa tanan nga gahum, sumala sa iyang mahimayaong
gahum, alang sa tanang pagpailub ug pag-antus uban sa kalipay…(Colosas 1:11)
Ang gahum sa Dios naglig-on kaninyo sa malisud nga mga panahon sa diha nga kamo nagki
nahanglan ug pailub diha sa pag-antus. Kamo makahimo sa pag-atubang sa lisud nga mga
kahimtang uban ang kalipay tungod sa iyang mahimayaon nga gahum nga namuhat sa sulod
ninyo. Kini dili lamang usa ka sukod sa (limitado) nga kusog. Kamo gipalig-on sa "tanan nga
gahum" - sa tanan nga mga gahum ug kalig-on nga nagaagay gikan sa Dios mao ang sulod
non nga mga kapanguhaan nga anaa kaninyo sa panahon sa panginahanglan. Kini maoy
importante nga katuyoan sa iyang gahum nga nagapamuhat diha kaninyo.
Ug siya miingon kanako, ang akong gracia igo alang kanimo: kay ang akong
gahum ginahingpit diha sa kaluya. Busa, sa dakong kalipay palabihon ko ang
paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magapabilin
kanako. (II Mga Taga Corinto 12: 9)
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PAGBANTAY:
Kamo gibantayan o gitipigan pinaagi sa gahum sa Dios, hangtud sa katapusan sa panahon:
Nga ginabantayan sa gahum sa Dios pinaagi sa pagtoo ngadto sa kaluwasan nga
andam nga ipadayag sa katapusan nga panahon. (I Pedro 1: 5)
PAGKABANHAW:
Kamo nagpuyo sa usa ka mortal nga lawas nga mamatay gawas kon si Jesus mobalik sa yuta
pag-una. Kini mao ang espirituhanon nga gahum nga mobanhaw sa inyong mga lawas nga
may kamatayon sa pagkabanhaw:
Kini (ang lawas) ginapugas sa kaulawan: ginabanhaw sa himaya: kini
gipugas sa kahuyang; ginabanhaw sa gahum. (I Mga Taga Corinto 15:43)
Ug ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, magabanhaw usab kanato pinaagi sa
iyang kaugalingong gahum. (I Mga Taga Corinto 6:14)
KINABUHING DAYON:
Ang gahum sa Dios makapahimo sa walay katapusan nga kinabuhi:
Kinsa ginahimo, dili sumala sa balaod sa lawasnon nga Kasugoan, kondili suma
la sa gahum sa walay katapusan nga kinabuhi. (Hebreohanon 7:16)
ALANG SA TANANG BUTANG:
Ang tanang mga butang nga mahitungod sa kinabuhi ug sa pagka-diosnon gihatag kaninyo
pinaagi sa gahum sa Dios:
Sumala sa iyang diosnon nga gahum naghatag kanato sa tanang mga butang nga
mahitungod sa kinabuhi ug sa pagka-diosnon, pinaagi sa pag-ila kaniya nga nag
tawag kanato sa himaya ug hingpit nga batasan. (II Pedro 1: 3)
Hunahunaa ang daghang mga butang nga nalambigit sa kinabuhi. Hunahunaa ang daghang
mga hiyas nga nalambigit sa pagkadiosnon. Ang katuyoan sa iyang balaan nga gahum mao
ang paghatag kaninyo niining mga butanga - tanan nga mga butang.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Sa unsang paagi nga ang espirituhanong gahum lahi sa kalibutanon nga gahum?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Paghatag ug Bibliyanhong reperensiya nga nagtudlo nga ang mga prinsipyo sa kali
butan maoy mga kaatbang niadtong anaa sa Gingharian sa Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Kamo nagtuon sa daghang mga katuyoan sa espirituhanon nga gahum niini nga
leksyon. Isulat sa mubo nga parapo ang pagtingob kon unsa ang inyong nakat-onan
mahitungod sa tulo niini nga mga katuyoan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Si Jesus miingon nga ang mga magtotoo mobuhat sa mga buhat nga iyang ginabuhat.
Basaha ang Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Paghimo ug usa ka listahan sa tanan nga
mga buhat nga gihimo ni Jesus. Kini mao ang sama nga mga buhat nga inyong pagahi
moon pinaagi sa gahum sa Dios.
2. Sa ubos mao ang usa ka listahan sa mga katuyoan sa gahum nga gihisgotan diha niini
nga kapitulo. Timbang-timbanga ang inyong kaugalingon nga espirituhanong lebel.
Hain niini nga mga katuyoan karon ang makita diha sa inyong kinabuhi ug minister
yo? Ibutang ang dugangan nga simbolo (+) niadtong makita karon diha sa inyong
kinabuhi. Ibutang ang kuhaan nga simbolo (-) niadtong gikinahanglan pang makita.

Kaluwasan
Pagsaksi
Kaisug
Pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios

Kadaugan ibabaw sa sala
Pagtukod
Pagkaandam
Pagtugot sa Dios sa pagpamuhat diha
kaninyo
Espirituhanong kusog
Pagbantay
Pagkabanhaw
Walay katapusan nga kinabuhi
Tanang mga butang labut sa kinabuhi

Pagpadayag sa Dios
Pagpadayag sa Gingharian sa Dios
Pagpamatuod sa Pulong sa Dios
Pagministeryo sa uban
Espirituhanong pakiggubat
Paglikay sa espirituhanong sayop

3. Si David naghisgot kanunay sa mga buhat sa Dios diha sa basahon sa mga Salmo.
Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran:
8: 6; 9: 1; 14: 1; 26: 7; 28: 5; 33: 4,15; 40: 5; 46: 8; 66: 3.5; 71:17; 73:28; 75:
1; 77:11; 78: 4,7,11,32; 86: 8; 92: 4,5; 103: 22; 104: 13,24,31; 105: 2.5; 106:
13,22,35,39; 107: 8,15,21,22,24,31; 111: 2,4,6,7; 118: 17; 119: 27; 138: 8; 139:
14; 141: 4; 143: 5; 145: 4,5,9,10,17
Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan gikan niining mga tudling:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

72

KAPITULO 7
UNANG GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA EBANGHELYO
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:








Pagsulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa "Ebanghelyo.”
Pag-ila sa usa ka Kasulatanhong pakisayran nga nagtingob sa nag-unang mga
elemento sa Ebanghelyo.
Pagpasabot ngano nga ang Ebanghelyo gamhanan.
Pag-ila sa mga benepisyo sa gahum sa dugo ni Jesus.
Pag-ila sa pagtoo ingon nga gikinahanglan alang sa pag-angkon sa gahum sa
Ebanghelyo.
Pagsinati sa gahum sa Ebanghelyo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kay dili ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Kristo; kay kini mao ang gahum sa
Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo; una sa mga Judio, ug usab
ngadto sa mga Grecianhon. (Roma 1:16)
PASIUNA
Kamo nakakat-on sa kamahinungdanon sa gahum sa inyong kinabuhi. Kamo nakadiskobre sa
tinubdan sa gahum sa Dios ug nagtuon mahitungod sa gahum nga gihatag ngadto kang Jesu
Kristo. Sa miagi nga kapitulo kamo nakakat-on kon sa unsang paagi nga ang espirituhanong
gahum gitugyan sa mga magtotoo. Apan giunsa ninyo sa pagdawat niini nga gahum? Unsaon
ninyo sa pag-angkon niini diha sa inyong kaugalingon nga kinabuhi ug ministeryo? Unsa ang
mga espirituhanon nga mga prinsipyo diin kini naglihok? Kini nga kapitulo nagsugod sa usa
ka serye sa mga pagtuon nga nag-ulohang "Gahum nga nga Prinsipyo." Ang matag leksyon
nagsusi sa lain-laing mga prinsipyo nga gikinahanglan aron kamo makadawat ug makapada
yon sa espirituhanon nga gahum. Ang unang prinsipyo mao ang "Ang Gahum Sa Ebanghel
yo."
ANG EBANGHELYO
Ang pulong nga "Ebanghelyo" sa pagkatinuod nagpasabot sa "maayong balita." Kon kita
mosulti sa Ebanghelyo diha sa Bibliyanhong diwa, kini nagtumong sa maayong balita sa
Gingharian sa Dios ug sa kaluwasan pinaagi kang Jesu-Kristo.
Ang nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo gitingob ni Apostol Pablo:
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Kay gitugyan ko kaninyo una ang tanan nga akong nadawat usab, nga si
Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa mga Kasulatan;
Ug nga siya gilubong, ug nga nabanhaw siya pag-usab sa ikatolo ka adlaw,
sumala sa mga Kasulatan. (I Mga Taga Corinto 15: 3-4)
Ang nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo nagtumbok sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus.
Kini naglakip sa iyang kamatayon alang sa mga sala sa tanang mga katawhan, sa iyang paglu
bong, ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay, sumala sa sinulat nga rekord sa Pu
long sa Dios. Adunay dako nga gahum sa mensahe sa Ebanghelyo. Si Pablo miingon:
Kay dili ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Kristo; kay kini mao ang gahum sa
Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo; una sa mga Judio, ug usab
ngadto sa mga Grecianhon.
Kay kaniya ginapadayag ang pagkamatarung sa Dios gikan sa pagtoo ngadto sa
pagtoo, ingon nga kini mao ang nahisulat, ang matarung mabuhi tungod sa
pagtoo.
Kay ang kaligutgut sa Dios ginapadayag gikan sa langit batok sa tanan nga pag
kadili diosnon ug pagkadili matarung sa mga tawo, nga nagpugong sa kamatu
oran pinaagi sa pagkadili matarung;
Tungod kay ang mahibaloan mahitungod sa Dios, ginapahayag diha kanila; kay
ang Dios mipakita niini ngadto kanila. (Roma 1: 16-19)
Kini nga mga bersikulo nagpadayag kon ngano nga ang Ebanghelyo gamhanan. Kini gamha
hanan tungod kay:
-Kini mao ang pagpadayag sa gahum sa Dios ngadto sa tawo.
-Kini nagdala ug kaluwasan sa tanang mga tawo, sa walay pagtagad sa kaliwat, kolor,
o tinoohan.
-Kini nagpadayag niadtong mahibaloan sa mga tawo bahin sa Dios.
-Kini nagpadayag sa paghukom ug sa kaligutgut sa Dios batok sa sala.
-Kini nagpadayag sa pagkamatarung sa Dios.
-Kini nagpakita kon sa unsang paagi nga pagamatarungon pinaagi sa pagtoo.
-Kini mao ang basihan sa pagtoo diin kita nagkinabuhi.
GAHUM SA DUGO
Ang krus mao ang instrumento sa kamatayon, ang kahoy nga hinimo diin si Jesus namatay.
Ang gahum sa Ebanghelyo dili mabulag gikan sa mga gahum sa krus ug sa dugo nga giula sa
ibabaw niini.
Ang gahum sa krus dili mao ang kahoy nga estruktura sa iyang kaugalingon. Ang gahum dili
sa bisan unsa nga simbolo sa krus nga atong isul-ob o ibutang sa atong mga bilding sa simba
han.
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Ang gahum sa krus mao ang nahitabo sa krus. Kini anaa sa dugo ni Jesus nga giula sa krus
alang sa mga sala sa tanang katawhan.
Ang Biblia nagtudlo nga ang kinabuhi sa tawo ug sa mga mananap anaa sa dugo (Levitico 17:
11, 14). Tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon (Roma 6:23), ug sanglit ang kinabu
hi anaa sa dugo, gitukod sa Dios ang prinsipyo nga ang pagpasaylo sa mga sala moabot la
mang pinaagi sa pagpaagas sa dugo:
Ug daw ang tanan nga mga butang sa kasugoan ginahinloan sa dugo; ug kon
walay pag-ula sa dugo walay pagpasaylo (gikan sa sala). (Hebreohanon 9:22)
Diha sa Daang Tugon, ang dugo sa mga hayop gihalad isip sakripisyo alang sa sala. Ang du
go nga mga halad gihimo nga subli-subli sa matag higayon nga ang tawo nakasala. Apan sa
Bag-ong Tugon, ang Dios nagpadala ni Jesus sa pag-ula sa iyang dugo alang sa sala sa maka
usa ug alang sa tanan. Kini dili na kinahanglan nga ang dugo sa mga mananap ihalad isip
halad alang sa sala:
Dili usab pinaagi sa dugo sa mga kanding ni sa mga nating vaca, kondili pinaagi
sa iyang kaugalingong dugo misulod siya sa makausa ngadto sa dapit nga bala
an, ug nakab-ot ang walay katapusan nga pagtubos alang kanato.
(Hebreohanon 9:12)
Ang gahum sa krus anaa sa dugo ni Jesus. Unsa ang espirituhanon nga gahum nga anaa sa
dugo? Ang dugo:
-Gipaagas alang sa kapasayloan (pagpasaylo) sa mga sala sa daghan: Mateo 26:28
-Nagdala ug katubsanan gikan sa sala: Efeso 1: 7; 2:13; I Pedro 1: 2, 18-19;
Pinadayag 5: 6-9
-Bililhon, tungod kay kini nagtubos kanato: I Pedro 1: 18-19
-Naghinlo kanato gikan sa sala: 1 Juan 1: 7
-Naghugas sa atong tanlag gikan sa sala: Hebreohanon 9:14
-Nagsulti alang kanato: si Jesus mao ang atong tigpataliwala ug ang iyang dugo
mituaw o nagsulti alang kanato: Hebreohanon 12:24
-Naghatag ug dalan sa presensya sa Dios aron kita makaduol kaniya: Hebreohanon
9:12;10: 19-22; Taga-Efeso 2:13
-Naghimo kang Jesus nga tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo: Hebreohanon 12:24
-Nagbalaan kanato: Hebreohanon 13: 12-13
-Ang paagi sa pagkamatarung: Roma 3: 24-25
-Ang copa sa espirituhanon nga mga panalangin: I Mga Taga Corinto 10:16
-Nagtubos kanato gikan sa sala ug sakit: Isaias 53: 4
-Nagduso sa mga saad ni Kristo: sa diha nga si Jesus mikuha sa copa ug sa bino ug
miingon "Kining kopa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo "siya
miingon" Ang matag saad nga kabahin sa pakigsaad nga gitipigan sa bili sa akong
kaugalingon nga dugo ": Lucas 22:20
-Ang gahum luyo sa pagkabanhaw ni Jesus: Hebreohanon 13:20
-Nagdala ug kinabuhi: Juan 6: 53-57
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-Nakapahimo kanato sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios: Hebreohanon 13: 20-21
-Nakapahimo kanato sa pagbuntog sa tanang gahum sa kaaway; Pinadayag 12:11
-Naghatag ug pagpanalipod: Sa diha nga ang dugo sa carnero sa pasko gibutang sa
ibabaw sa mga pultahan sa mga Israelinhon sa Egipto, Ang dautan dili makasulod:
Exodo 12: 21-23
Kini mao ang mga rason nga si Pablo miingon:
Kay ang pulong sa krus alang kanila nga nagakawala, binuang; apan alang
kanato nga ginaluwas, kini mao ang gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 1:18)
USA KA BUTANG SA PAGPILI
Sa dihang si Jesus gilansang sa krus, kini ba nagpasabot nga ang iyang mga kaaway mas dako
ug gahum kay sa iyang gibuhat tungod kay sila ang hinungdan sa iyang dakong pag-antus ug
sa katapusan gipahamtang kaniya ang kamatayon? Basaha kon unsa ang natala sa Biblia ba
hin niini:
Busa si Pilato miingon kaniya: Dili ka mosulti kanako? Wala ka ba mahibalo
nga ako may gahum sa paglansang kanimo sa krus, ug adunay gahum sa
pagbuhi kanimo?
Si Jesus mitubag: Ikaw wala untay gahum batok kanako, gawas kong kini giha
tag kanimo gikan sa itaas: tungod niini siya nga nagtugyan kanako nganhi
kanimo ang adunay labing dako nga sala. (Juan 19: 10-11)
Walay tawo nga makakuha niini gikan kanako, akong ginahalad kini sa kaugali
ngon ko. Ako adunay gahum sa paghatag niini, ug ako adunay gahum sa pagku
ha niini pag-usab. Kini nga sugo akong nadawat sa akong Amahan. (Juan 10:18)
Ang mga kaaway ni Jesus dili mas labaw ug gahum. Si Jesus mipili nga ihatag ang iyang
kinabuhi alang sa mga sala sa tanan nga katawhan sumala sa plano sa Dios. Si Jesus dili
angay nga mobuhat niini. Siya adunay gahum sa pagluwas sa iyang kaugalingon sa krus.
Siya sa kinabubut-on mihatag sa iyang kinabuhi.
ANG PAGKABANHAW
Ang kamatayon ni Jesus sa krus dili mao ang katapusan sa istorya. Ang gahum sa Ebanghel
yo wala matapos dinhi. Tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon, si Jesus nabanhaw gikan
sa mga patay. Kamo makabasa mahitungod niini diha sa Lucas 24: 1-12.
Nga sa Dios gibanhaw, sa nabadbaran sa mga kasakitan sa kamatayon; kay kini
dili mahimo nga siya mahawiran niini. (Buhat 2:24)
Ang labing dako nga pasundayag sa gahum sa Dios diha sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo:
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Kay bisan tuod siya gilansang sa krus gumikan sa kaluyahon, apan nabuhi siya
tungod sa gahum sa Dios. Kay kami usab mga maluya diha kaniya, apan manga
buhi kami uban kaniya pinaagi sa gahum sa Dios alang kaninyo.
(II Mga Taga Corinto 13: 4)
Ang pagkabanhaw ni Jesus maoy importante nga bahin sa gahum sa Ebanghelyo tungod kay
pinaagi niini. . .
. . . kamo napuno diha kaniya, nga mao ang ulo sa tanang pamunoan ug
kagahum.
Ug gihuboan ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat niya nga usa ka
talan-awon sa dayag gayud, gidaug niya sila niini. (Colosas 2: 10, 15)
Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, si Jesus midaug sa gahum sa kaaway. Tungod niini, kita adu
nay gahum sa ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway. Kita pa gani adunay gahum iba
baw sa kamatayon, tungod kay ang atong may kamatayon nga lawas usab makasinati sa pag
kabanhaw. Adunay dako nga gahum sa pagkabanhaw. Si Pablo misulti sa pag-ila kang Jesus
diha sa gahum sa pagkabanhaw (Filipos 3:10). Kamo makakat-on ug dugang mahitungod
niini nga prinsipyo sa Kapitulo 16, "Ang Gahum sa Iyang Pagkabanhaw."
ANG PAGTOO NGA PASIKARANAN
Adunay usa ka butang nga gikinahanglan masinatian sa gamhanan nga mga benepisyo sa
dugo ni Jesu-Kristo. Kamo kinahanglan gayud nga adunay pagtoo diha sa dugo:
Ingon nga gipakamatarung sila sa walay bayad tungod sa iyang gracia pinaagi sa
pagtubos nga anaa kang Kristo Jesus;
Nga gipadayag sa Dios aron mahimo nga usa ka halad pasig-uli pinaagi sa pag
too sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarung alang sa kapasayloan
sa mga sala nga nangabuhat kaniadto, pinaagi sa pagpailub sa Dios.
Sa pagpahayag, ako moingon, niini nga panahona sa iyang pagkamatarung:
aron siya mahimo nga matarung, ug ang magpamatarung kaniya nga motoo
kang Jesus. . .
Busa makaingon kita nga ang tawo gipakamatarung tungod sa pagtoo gawas sa
mga buhat sa kasugoan. (Roma 3: 24-26, 28)
Dili igo nga adunay gahum diha sa Ebanghelyo. Kamo kinahanglan gayud nga mogamit nia
na nga gahum sa inyong kaugalingon nga kinabuhi. Inyong buhaton kini pinaagi sa pagtoo.
Ingon nga batakan, ang pagtoo maoy pagsalig. Kamo kinahanglan gayud nga mosalig diha sa
gahum sa Ebanghelyo aron makasinati niini. Kamo makakat-on ug dugang mahitungod sa
kalabutan tali sa pagtoo ug sa gahum sa ulahi niini nga kurso.
PAGSINATI SA GAHUM SA EBANGHELYO
Kon wala pa kamo makadawat kang Jesu Kristo ingon nga inyong personal nga Manluluwas
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ug mapasaylo sa inyong mga sala, nan unya kamo dili makasinati sa gahum sa Ebanghelyo.
Aron makasinati sa gahum sa Ebanghelyo kamo kinahanglan:
1. MOANGKON NGA KAMO NAKASALA:
Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23)
2. MOTOO NGA JESUS NAMATAY ALANG SA INYONG SALA:
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong
Anak, aron nga si bisan kinsa nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kina
buhi nga walay katapusan.
Kay wala gipaanhi sa Dios ang iyang Anak sa kalibutan aron sa paghukom sa
silot sa kalibutan; apan nga ang kalibutan pinaagi kaniya unta maluwas.
(Juan 3: 16-17)
3. MOSUGID SA INYONG MGA SALA SA DIOS UG MOHANGYO KANIYA
NGA MOPASAYLO KANINYO:
Kon moingon kita nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali
ngon, ug ang kamatuoran wala kanato.
Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopa
saylo kanato sa atong mga sala, ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili
makatarunganon. (1 Juan 1: 8-9)
4. MOSINATI SA NAUSAB NGA KINABUHI:
Tugoti nga ang gahum sa Ebanghelyo magapamuhat diha kaninyo sa pag-usab sa inyong
daan nga estilo sa kinabuhi, ang inyong makasasala nga mga buhat, mga kinaiya, ug mga
hunahuna:
Busa kon ang tawo anaa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat; ang daang mga
butang nanagpangagi na; ug ania karon, ang tanang mga butang nangabag-o.
(II Mga Taga Corinto 5:17)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ipatin-aw ang pulong nga "Ebanghelyo."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Unsa nga pakisayran sa Kasulatan nga labing maayong nagtingob sa nag-unang mga
elemento sa Ebanghelyo?
_____________________________________________________________________
4. Ngano nga ang Ebanghelyo gamhanan kaayo?
_____________________________________________________________________

5. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa gahum sa dugo ni Jesus.
_____________________________________________________________________

6. Unsa ang gikinahanglan alang sa pag-angkon sa gahum sa Ebanghelyo?
_____________________________________________________________________

7. Sa unsa nga paagi nga kamo makasinati sa gahum sa Ebanghelyo?
_____________________________________________________________________
8. Ang pahayag ba Tinuod o Sayop? "Ang mga kaaway ni Jesus adunay mas dako nga
gahum kay sa iyang gibuhat tungod kay sila nakahimo sa pagpatay kaniya." Ang
pahayag ________________.

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Tun-i ug dugang pa ang mahitungod sa Ebanghelyo. Itingob kon unsa ang gitudlo sa mosu
nod nga mga Kasulatan:

Mateo 4:23; 9:35; 24:14

Marcos 1:14

Mga Buhat 20:24

Roma 1: 1-3, 9; 15: 16, 19

II Mga Taga Corinto 4: 4

Mga Taga-Efeso 1:13; 6:15

I Mga Taga Tesalonica 2: 2,9

II Mga Taga Tesalonica 1: 8

1 Timoteo 1:11

I Pedro 4:17

Pinadayag 14: 6
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KAPITULO 8
IKADUHANG GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA
BALAANG ESPIRITU
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Paghatag sa Bibliyanhong reperensiya nga nagpadayag sa kalabutan sa Espiritu Santo
ngadto sa gahum.
Pag-ila sa mga nag-unang katuyoan sa gahum sa Espiritu Santo.
Pag-ila sa mga gasa sa Espiritu Santo.
Paghatag ug usa ka pakisayran sa Biblia nga naglista sa bunga sa Balaang Espiritu.
Paglista ug Kasulatanhong mga sumbanan alang sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu
Santo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo;
apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masuluban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
PASIUNA
Si Jesus mihimo sa importante nga saad ngadto sa iyang mga sumusunod mahitungod sa
espirituhanong gahum:
Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo;
apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masuluban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
Ang gahum sa Ebanghelyo, ug ang gahum sa Espiritu Santo mao ang duha ka importante nga
mga prinsipyo sa pagsabot sa Bibliyanhong konsepto sa gahum. Ang pagsinati sa duha gikina
hanglan aron sa pagdawat sa espirituhanong gahum. Kamo nakakat-on na sa kamahinungda
non sa gahum sa Ebanghelyo. Apan adunay laing importante nga kasinatian sa espirituhanon
nga kamo kinahanglan gayud nga makadawat. Kini mao ang gahum sa Espiritu Santo nga
gisaad ni Jesus. Kini nga kapitulo naghisgot niining importante nga prinsipyo. Kini nga kapi
tulo maoy pasiuna lamang sa Espiritu Santo. Sa pagtuon niini nga hilisgutan diha sa kahilad
man, pagbaton sa Harvestime International Institute nga kurso sa, " Ministeryo Sa Balaang
Espiritu."
ANG SAAD SA GAHUM
Si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod nga siya. . .
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. . . mag-ampo sa Amahan, ug siya magahatag kaninyo ug lain nga Maglilipay,
aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan;
Bisan ang Espiritu sa kamatuoran; nga ang kalibutan dili makadawat, tungod
kay kini dili makakita kaniya, ni makaila kaniya; apan kamo nakaila kaniya;
kay siya nagapuyo uban kaninyo, ug sa sulod ninyo. (Juan 14: 16-17)
Ang Espiritu nga gisulti ni Jesus mao ang ikatulo nga persona sa Trinidad sa Dios, ang Bala
ang Espiritu. Ang Balaang Espiritu "mosul-ub" o sa literal "mobisti" sa mga Tinun-an sa
espirituhanong gahum:
Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo;
apan managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masuluban sa gahum gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
ANG KALABUTAN SA BALAANG ESPIRITU NGADTO SA GAHUM
Timan-i nga kining dako nga espirituhanong gahum mao ang masinati human sa pagdawat sa
Espiritu Santo:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug mga kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta.
(Buhat 1: 8)
Ang gahum espiritu:
Apan ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum,
ug sa gugma, ug sa kabuotan. (II Timoteo 1: 7)
Ug mibalik si Jesus sa gahum sa Espiritu ngadto sa Galilea; ug nasangyaw ang
iyang kabantugan sa tibook kayutaan nga nagalibot. (Lucas 4:14)
Ang "espiritu sa gahum" mao ang Balaang Espiritu:
Giunsa sa Dios pagdihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit
sa yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
MGA KATUYOAN NIINI NGA GAHUM
Ang Balaan nga Espiritu moministeryo sa daghang gamhanan nga mga paagi diha sa mga
kinabuhi sa mga magtotoo. Ang Balaan nga Espiritu:
Nagapuyo diha kaniya: (I Mga Taga Corinto 6:19) Kita sa tinuod lang mao ang templo o
puloy-anan sa Espiritu Santo.
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Naghiusa kaniya sa espiritu sa Dios ug sa uban nga mga magtotoo: (I Mga Taga Corinto
6:17) Adunay dakong gahum sa panaghiusa ingon sa gipakita diha sa istorya sa torre sa Babel
(Tan-awa sa Genesis 11; ilabi na matikdi ang bersikulo 6).
Nangaliyupo alang kaniya: (Roma 8:26) Kining gamhanang tigpataliwala nag-ampo alang
kanato sumala sa kabubut-on sa Dios.
Naggiya kaniya: (Juan 16:13) Ang Balaang Espiritu makapahimo kanato sa paglakaw diha
sa gahum ug dili kalibog. Siya naggiya kanato ngadto sa dapit sa gahum, ang hingpit nga
kabubut-on sa Dios.
Nagpaambit sa gugma ni Kristo ngadto kaniya ug pinaagi kaniya: (Roma 5: 5) Kamo
makakat-on ug dugang pa mahitungod sa gahum sa gugma sa sunod nga kapitulo.
Nagpadayag ug Bibliyanhong kamatuoran ngadto kaniya: (I Mga Taga Corinto 2:10)
Ang gamhanan nga espirituhanong pagpadayag moabot pinaagi sa Espiritu Santo.
Naghupay kaniya: (Buhat 9:31 ug Juan 14:17, 26) Siya mohupay kanato sa mga panahon sa
kasub-anan.
Nagpahisama kaniya ngadto sa dagway ni Kristo: (II Mga Taga Corinto 3:18) Kita walay
gahum sa pagbag-o sa atong mga kaugalingon ngadto sa dagway ni Kristo. Ang kinaugali
ngon nga plano sa kalamboan gitakda ngadto sa kapakyasan. Apan pinaagi sa gahum sa Espi
ritu Santo, kita mahisama sa dagway ni Jesus.
Nagtudlo kaniya: (Juan 14:26) Ang labing dako nga magtutudlo nagapuyo sa sulod kanato
sa dihang kita nasul-oban sa gahum sa Espiritu Santo. Ang kahibalo gamhanan, ug ang Bala
ang Espiritu nagpaambit sa espirituhanong kahibalo.
Nagdasig kaniya sa tinuod nga pagsimba: (Juan 4:24) Ang pagdayeg ug pagsimba mao ang
gamhanan nga espirituhanon nga mga estratihiya. Sa pipila sa Daang Tugon nga mga gubat
sila ang nag-unang paagi nga gigamit batok sa mga kaaway sa Dios.
Nagpalagsik kaniya: (Roma 8:11) Ang samang gahum nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa
mga patay mao ang namuhat kanato sa pagpalagsik kanato. Kini nagpasabot nga kita gisuloban sa sama-sa-pagkabanhaw nga gahum samtang ania pa niining may kamatayon nga
mga lawas.
Nagbalaan kaniya: (II Tesalonica 2: 13-14) Kita dili kinahanglan nga mosulay sa pagpuyo
sa usa ka balaan nga kinabuhi pinaagi sa kinaugalingong-paningkamot. Ang gahum sa Espiri
tu Santo mobalaan sa atong mga hunahuna ug mga lihok. Siya makapahimo sa balaan nga
pagkinabuhi.
Nag-usab kaniya: (Tito 3: 5) Ang gahum gikinahanglan sa pagpaepekto sa kabag-ohan ug
ang Espiritu Santo naghatag ug gahum alang sa positibo nga kausaban.
Nagkonbiktar kaniya sa sayop: (Juan 16: 8-11) Kamo makakat-on sa ulahi niini nga kurso
nga ang sala moresulta sa espirituhanong kapakyasan sa gahum.
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Ang Balaan nga Espiritu mokonbiktar sa sayop ug modala kanato sa paghinulsol. Kini maka
pahimo sa pagpadayon sa pagdagayday sa gahum sa Dios.
Naghatag ug pasalig sa kaluwasan: (Roma 8:16) Ang pagkahibalo sa inyong posisyon nag
hatag kaninyo sa gahum. Ang Balaang Espiritu nagpasalig sa inyong posisyon sa Dios.
Naghatag kaniya sa kagawasan: (Roma 8: 2) Ang kagawasan naghatag sa labing dako nga
oportunidad alang sa gahum. Ang Balaan nga Espiritu naghatag sa kagawasan pinaagi kang
Jesu-Kristo.
Namulong pinaagi kaniya: (Marcos 13:11) Kita dili limitado sa atong kaugalingong abili
dad sa pagsulti. Ang Balaan nga Espiritu mosulti sa pulong sa Dios nga may gahum ug aw
toridad sa Dios pinaagi kanato.
Nagpasundayag sa gahum sa Dios: (I Mga Taga Corinto 2: 4) Ang Balaang Espiritu
makahimo sa pagpasundayag sa gahum sa Dios sa tanan nga dapit sa kinabuhi.
Nagpalig-on kaniya: (Efeso 3:16) Sa diha nga kamo maluya, ang kusog sa Dios ipadayag.
ANG LABING DAKO NGA KATUYOAN
Kining tanan importante nga mga katuyoan, apan adunay nag-unang katuyoan sa gahum sa
Espiritu Santo. Ang tanan nga mga katuyoan sa Balaang Espiritu gitumong sa pagtuman
niining mas dako nga katuyoan. Ang labing dako nga katuyoan sa Espiritu Santo gipadayag
sa saad ni Jesus:
Apan kamo makadawat ug gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug mga kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa
tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta.
(Buhat 1: 8)
Ang gahum nga mahimong mga saksi alang kang Jesus mao ang tinuod nga ebidensiya sa
Espiritu Santo. Kini nakita diha-diha dayon sa kinabuhi ni Apostol Pedro. Sa wala pa ang
kasinatian sa Balaang Espiritu, si Pedro sa kahadlok milimod nga kaila niya si Jesus. Human
sa pagdawat sa pagkasinul-oban sa gahum sa Espiritu Santo, si Pedro mitindog ug mihatag ug
usa ka gamhanan nga pagsaksi sa Ebanghelyo nga miresulta sa kaluwasan sa 3,000 ka mga
tawo. Kini mao ang gahum sa Balaang Espiritu diha sa unang simbahan nga miresulta sa
pagkaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan. Ang libro sa Mga Buhat mao ang usa ka talaan
sa mga gamhanan nga pagsaksi nga maoy ebidensya sa bautismo sa Espiritu Santo.
ANG BAUTISMO SA BALAANG ESPIRITU
Kining pagsul-ob sa gahum moabot pinaagi sa usa ka kasinatian nga gitawag ug "ang bautis
mo sa Espiritu Santo."
Si Jesus naghisgot niini nga bautismo:
Kay si Juan sa pagkamatuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismo
han sa Espiritu Santo sa dili madugay sukad karon. (Buhat 1: 5)
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Si Pedro misulti niini nga bautismo:
Unya nahinumdom ako sa pulong sa Ginoo nga siya miingon, si Juan sa pagka
matuod, nagbautismo sa tubig; apan kamo pagabautismohan sa Espiritu Santo.
(Buhat 11:16)
ANG PISIKAL NGA ILHANAN
Ang tinuod nga ebidensiya sa bautismo sa Espiritu Santo mao ang espirituhanon nga gahum,
apan kini nga kasinatian giubanan sa pisikal nga ilhanan. Adunay tulo ka mga dapit sa Bagong Tugon diin kita gisultihan kon unsay nahitabo sa dihang ang mga tawo nabautismohan sa
Espiritu Santo. Kini naglakip sa unang paghatag sa Espiritu Santo nga narekord sa Buhat 2:
2-4; sa balay ni Cornelio diha sa Buhat 10: 44-45; ug sa diha nga ang mga kinabig sa Efeso
nakadawat sa Espiritu Santo ingon sa gitala diha sa Buhat 19: 6.
Sa pagtandi niini nga mga tudling, usa ka pisikal nga ilhanan maoy komon sa tanang tulo:
Kadtong nakadawat sa Espiritu Santo nagsulti sa ubang pinulongan kay sa ilang lumad nga
pinulongan. Kini dili mga pinulongan nga ilang nakat-onan. Sila mga pinulongan nga gihatag
pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. Ang "mga pinulongan" sa Balaan nga Espiritu mahimong
aktuwal nga mga pinulongan nga gigamit sa yuta:
Ug sila nahingangha ug nahibulong, nga nag-ingon sa usa ug usa: Ania karon,
dili ba mga taga-Galilea silang tanan nga nagasulti?
Ug naunsa nga ginapatalinghugan ta sa tagsatagsa ka tawo diha sa atong
kaugalingon nga sinultihan, diin kita natawo? (Buhat 2: 7-8)
Ang mga dila o pinulongan mahimo usab nga diha sa pinulongan nga wala mailhi sa tawo.
Kini mao ang gitawag nga "wala mailhi nga pinulongan":
Kay siya nga nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili
sa Dios: kay walay bisan kinsa nga makasabot; apan sa espiritu nagasulti siya
ug mga tinago. (I Mga Taga Corinto 14: 2)
MGA KATUYOAN SA MGA PINULONGAN
Ang pinulongan nga gihatag pinaagi sa Espiritu Santo nag-alagad sa gamhanan nga mga
katuyoan diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo. Ang uban sa mga katuyoan alang sa mga
pinulongan makaplagan sa I Mga Taga Corinto 14 mao ang:
-Pag-ampo sa Dios: Bersikulo 2
-Kaugalinong pagpalig-on: Ang paglig-on dili maoy pagtuboy sa kaugalingon, apan
nagpasabot pagdasig, pag-uswag, ug paglambo. Bersikulo 4
-Sa Dihang hubaron, naglig-on sila sa Simbahan: Bersikulo 12
-Pagpangamuyo: Bersikulo 14. Tan-awa usab ang Roma 8: 26-27
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-Pagdayeg: bersikulo 15, 17
-Pagtuman sa tagna: Bersikulo 21. Tan-awa usab ang Isaias 28: 11-12
-Ilhanan sa mga dili-magtotoo: Bersikulo 22. Tan-awa usab ang Buhat 2
GASA SA BALAANG ESPIRITU
Si Jesus mibiya sa iyang mga sumusunod sa usa ka responsibilidad sa pagpakaylap sa Ebang
helyo ngadto sa kinatumyan sa yuta:
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Mateo 28: 19-20)
Ang gahum sa Espiritu Santo gihatag aron sa pagtabang sa mga tinun-an sa pagtuman niini
nga buluhaton (Buhat 1: 8).
Kabahin niini nga gahum sa Espiritu Santo mao ang espirituhanong mga gasa nga gihatag sa
Espiritu Santo ngadto sa mga magtotoo aron sa pagsangkap kanila sa pag-alagad sa epektibo
nga paagi. Ang buluhaton hilabihan ka dako nga matuman sa natural nga mga abilidad.
Kining mga espirituhanong gasa dili sama sa natural nga mga talento. Ang natural nga mga
talento ug mga abilidad gihatag sa panahon sa pisikal nga pagkatawo ug / o sa natural nga
mga paningkamot. Sila mahimo usab nga gamiton sa ministeryo, apan sila dili sama sa espiri
tuhanong mga gasa.
Ang espirituhanon nga mga gasa maoy gamhanan nga mga abilidad nga gihatag sa Espiritu
Santo nga makapahimo sa mga tahas sa ministeryo. Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang
hinatag sa Dios nga mga abilidad. . .
Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa ministerio, alang sa
paglig-on sa lawas ni Kristo;
Hangtud nga kitang tanan makadangat sa paghiusa sa pagtoo, ug sa pag-ila sa
Anak sa Dios, ngadto sa pagkahamtong nga tawo, ngadto sa sukdanan sa gitason sa kahupnganan ni Kristo;
Aron kita dili managpabilin nga mga bata, nga ginaliyoliyo ngadto ug nganhi,
ug ginapalid sa tanan nga hangin sa pagtulon-an. . .
Kondili managsulti kita sa kamatuoran diha sa gugma, managtubo kita sa tanan
nga mga butang ngadto kaniya, nga mao ang ulo, si Kristo. (Efeso 4: 12-15)
Ang nag-unang mga tudling nga nagtala sa espirituhanon nga mga gasa nga magamit sa mga
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magtotoo pinaagi sa Espiritu Santo mao ang: Roma 12: 1-8; I Mga Taga Corinto 12: 131; Taga-Efeso 4: 1-16; I Pedro 4: 7-11.
Ania ang usa ka listahan sa espirituhanon nga mga gasa. (Ang Biblia wala maglista kanila
pinaagi sa mga kategoriya nga gihatag dinhi. Kini nga paggrupo gibuhat alang sa katuyoan sa
pagtuon lamang.)
Espesyal nga mga Gasa

Pamulong nga mga Gasa

Mga Apostoles
Mga Propeta
Mga Ebanghelista
Mga Pastor
Mga Magtutudlo

Panagna
Pagtudlo
Pagtambag
Pulong sa kaalam
Pulong sa kahibalo

Pag-alagad nga mga Gasa

Ilhanan nga mga Gasa

Pag-ila sa mga Espiritu
Pagpangulo
Pagdumala
Pagtoo
Kalooy

Paghatag
Pagtabang
Pag-alagad
Pagkamaabiabihon

Mga Milagro
Pag-ayo
Mga pinulongan
Paghubad sa mga pinulongan

Ang Harvestime International Institute nga kurso, " Ang Ministeryo sa Balaang Espiritu,"
nagpatin-aw sa matag usa niini nga mga gasa nga detalyado. Kini makatabang kaninyo sa
pagdiskobre sa inyong espirituhanong mga gasa. Ang hustong paggamit sa espirituhanon
nga mga gasa maoy tinuod nga yawi sa epektibo nga espirituhanon nga gahum. Kon wala
sila, kini sama sa pagpaningkamot sa pagbuhat sa trabaho sa natural nga kalibutan nga wa
lay husto nga mga himan.
BUNGA SA BALAANG ESPIRITU
Ang pagkasinul-oban sa gahum sa Espiritu Santo makapahimo usab kaninyo sa pagpuyo sa
sama kang Kristo nga kinabuhi. Kini matuman pinaagi sa mga hiyas sa Espiritu Santo sa
inyong kinabuhi. Kini nga mga hiyas gitawag ug espirituhanong bunga. Ang bunga sa Bala
ang Espiritu nagpasabot sa kinaiya sa Espiritu Santo nga makita sa kinabuhi sa usa ka magto
too. Ang Dios nagtinguha nga ang tanan nga mga bunga makita sa inyong kinabuhi. Ania
ang listahan sa mga bunga sa Espiritu Santo:
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub,
pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo.
Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay
Kasugoan nga kabatok. (Galacia 5: 22-23)
Ang bunga sa Espiritu Santo gihisgotan nga detalyado sa kursong, " Ang Ministeryo Sa
Balaang Espiritu ." Kini nga mga hiyas naghatag kaninyo sa espirituhanon nga gahum nga
mahimong sama ni Jesus.
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PAGDAWAT SA PAGTUGA SA GAHUM
Sama sa gisaad ni Jesus, ang Espiritu Santo gihatag sa Amahan samtang ang mga tinun-an
naghulat sa Jerusalem (Buhat 2). Ang Balaan nga Espiritu gihatag na, apan ang matag mag
totoo kinahanglan nga modawat niini nga gahum pinaagi sa personal nga kasinatian sa bau
tismo sa Espiritu Santo.
Ania ang Bibliyanhong mga sumbanan alang sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo:
MOHINULSOL UG MOPABAUTISMO:
Kamo kinahanglan nga mosinati una sa gahum sa Ebanghelyo pinaagi sa paghinulsol gikan sa
sala ug sa pagdawat kang Jesu Kristo ingon nga inyong personal nga Manluluwas. Kini gisug
yot usab nga kamo magpabautismo sa tubig:
Ug si Pedro miingon kanila: Maghinulsol kamo ug managpabautismo ang
tagsatagsa kaninyo sa ngalan ni Jesu-Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala,
ug kamo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo. (Buhat 2:38)
MOTOO NGA KINI ALANG KANINYO:
Kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak, ug sa tanan nga atua sa
halayo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios.
(Buhat 2:39)
MOTINGUHA NIINI:
. . . Si Jesus mitindog ug misinggit nga nag-ingon, kon adunay tawo nga giuhaw,
umari siya kanako, ug uminom.
Siya nga motoo kanako, sumala sa giingon sa Kasulatan, gikan sa iyang sulod
modagayday ang mga sapa sa buhi nga tubig.
(Apan niini nagsulti siya sa Espiritu, nga pagadawaton niadtong mga mitoo
kaniya; kay ang Espiritu Santo wala pa gihatag; tungod kay si Jesus wala pa
himayaa) (Juan 7: 37-39.)
MOAMGO NGA KINI USA KA GASA:
Ang Balaan nga Espiritu gihatag na. Kini gihatag ngadto sa Simbahan sa Adlaw sa Pente
costes nga natala diha sa Mga Buhat 2. Tungod kay kini usa ka gasa, kamo walay mahimo sa
pag-angkon niini. Sugdi sa pagdayeg ug pagpasalamat sa Dios alang sa gasa sa Espiritu
Santo.
MOTUGYAN SA DIOS:
Samtang kamo modayeg sa Dios alang sa gasa sa Espiritu Santo, isulti nga madungog ang
inyong pagdayeg sama sa ilang gihimo sa Adlaw sa Pentecostes diha sa Mga Buhat 2.
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Samtang kamo sa madungog modayeg sa Dios kamo mahimo nga makasinati una sa pagyu
ngit sa mga ngabil. Ihatag o itugyan ang inyong dila ngadto sa Espiritu Santo ug siya mosulti
pinaagi kaninyo sa mga pulong nga langyaw sa inyong pagsabot. Ang nagayungit nga mga
ngabil sa dili madugay molambo ngadto sa usa ka pinulongan samtang kamo mopadayon sa
pagdayeg sa Dios:
Hinonoa, sa lumalangyaw nga mga ngabil ug uban sa laing dila siya mosulti
niining katawhan. (Isaias 28:11)
Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sa pagsulti sa nagkalain
laing mga sinultihan, ingon sa gihatag kanila sa Espiritu aron ikasulti.
(Buhat 2: 4)
MOHANGYO UG PAG-AMPO SA UBANG MGA MAGTOTOO:
Ang Balaan nga Espiritu madawat usab pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sa mga mag
totoo. Buhat 8, 9, ug 19 mipakita kon sa unsang paagi nga ang mga magtotoo nga puno sa
Espiritu makatabang kaninyo nga masinati ang bautismo sa Espiritu Santo.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Ihatag ang usa ka Bibliyanhong reperensiya nga nagpadayag sa kalabutan sa Espiritu
Santo ngadto sa gahum.__________________________________________________
3. Unsa ang nag-unang katuyoan sa gahum sa Espiritu Santo?
_____________________________________________________________________

4. Ihatag ang usa ka pakisayran sa Biblia nga naglista sa bunga sa Balaang Espiritu.
_____________________________________________________________________

5. Ilista ang unom ka Bibliyanhong mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa
pagdawat sa gahum sa Balaang Espiritu:
_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

_____________________________

______________________________

6. Gamita ang mosunod nga mga pakisayran sa paglista sa mga gasa sa Espiritu Santo
nga anaa sa mga magtotoo: Roma 12: 1-8; I Mga Taga Corinto 12: 1-31; Taga-Efeso
4: 1-16; I Pedro 4: 7-11.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Basaha ang Buhat 8: 14-17. Ang mga tawo sa Samaria nakadawat sa kaluwasan
pinaagi sa ministeryo ni Felipe. Sila nakadawat sa bautismo sa Balaang Espiritu
pinaagi sa pangalagad ni Pedro ug Juan.
Ang pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo lahi nga kasinatian sa pagdawat sa kalu
wasan. Kini nagpakita sa gahum sa Ebanghelyo, ug sa gahum sa Espiritu Santo nga
nagapamuhat nga managsama diha sa ministeryo.
Tan-awa usab sa Buhat 19: 1-6. Matikdi ang pangutana ni Pablo: "Nakadawat na ba
kamo sa Espiritu Santo sukad kamo mitoo? "
2. Pagbaton sa Harvestime International Institute sa kursong nga nag-ulohang " Minis
teryo Sa Balaang Espiritu. "Kini maoy detalyado nga pagtuon sa gamhanan nga minis
teryo sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang tinuod nga yawi sa
espirituhanong gahum mao ang pag-ila sa inyong espirituhanong mga gasa ug sa pag
palambo sa espirituhanong bunga sa inyong kinabuhi. Kini nga kurso motabang kanin
yo niining mga butanga.
Kon kamo mikuha sa kurso sa Institute sa ilang gisugyot nga han-ay, nan kamo nag
tuon na sa " Ministeryo Sa Balaang Espiritu. " Ribyuha kini pag-usab uban sa katuyo
an sa pag-ila sa mga paagi sa Espiritu Santo sa pagsangkap sa mga magtotoo alang sa
gamhanan nga ministeryo.
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KAPITULO 9
IKATULONG GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA GUGMA
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa "gugma."
Pagpaila sa pulong nga "gugmang putli."
Pag-ila sa gugma ingon nga labing dako nga prinsipyo sa espirituhanon nga gahum.
Pag-ila sa una ug ikaduha nga labing dako nga mga sugo.
Pagpasabot kon sa unsang paagi nga ang kalibutan masayud nga kita mga magtotoo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug karon magapabilin ang pagtoo, ang paglaum, ang gugma, kining totolo; apan
ang labing dako niini mao ang gugma (nga putli). (I Mga Taga Corinto 13:13)
PASIUNA
Sa miagi nga kapitulo kamo nagtuon mahitungod sa gahum sa Espiritu Santo. Kamo nakakaton nga ang espirituhanon nga bunga maoy pagpakita sa gahum nga gihimo sa Espiritu Santo
diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Usa niining espirituhanon nga mga bunga mao ang sama
kang Kristo nga kalidad sa gugma. Kini mao ang unang bunga sa talaan sa mga taga-Galacia
5: 22-23:
Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma. . . (Galacia 5:22)
ANG LABING DAKO NGA GAHUM
Basaha ang I Mga Taga Corinto 13: 1-13 sa dili pa mopadayon niini nga leksyon. Ang pulong
nga "gugma nga putli" niini nga tudling nagpasabot sa gugma. Kini nga kapitulo nag-tumbok
sa usa sa mga labing dako nga mga prinsipyo sa espirituhanon nga gahum, ang gahum sa gug
ma. Ang gahum sa gugma mas labaw pa kay sa:
Mga pinulongan nga gihatag sa Espiritu Santo: Sa pipila ka adlaw kini nga mga pinulo
ngan mohunong. Bisan kon mosulti kamo sa mga pinulongan nga nailhan o wala mailhi sa
mga tawo, kini walay gahum nga mensahe kon walay gugma. (Bersikulo l ug 8)
Kahibalo ug pagsabot: Ang kahibalo gamhanan, apan unya sa pipila ka mga adlaw ang kahi
balo mahanaw. Ang gugma magpabilin. (Bersikulo 2 ug 8)
Gasa sa pagtagna: Unsa ka gamhanan ang gasa sa pagtagna - nga makahimo sa pagsulti sa
direkta nga mensahe gikan sa Dios ug sa pagtagna sa umaabot nga mga panghitabo. Apan ang
mga panagna sa pipila ka adlaw mohunong. (Bersikulo 2, 8-12)
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Pagtoo: Bisan kon kamo adunay igo nga pagtoo sa pagpabalhin sa mga bukid kini walay
pulos kon kamo walay gugma. (Bersikulo 2)
Paghatag: Bisan unsa ka daghan ang inyong ihatag ngadto sa uban, kini walay kaayohan
gawas kon gihatag diha sa gugma. (Bersikulo 3)
Pagkamartir: Bisan kon kamo mamatay alang sa kawsa sa Ebanghelyo, kini walay pulos
nga halad gawas kon gibuhat diha sa gugma. (Bersikulo 3)
Paglaum: Ang paglaum importante tungod kay kon wala kini ang kinabuhi puno sa pagkawa
lay paglaum. Apan ang gugma mas importante pa kay sa paglaum. (Bersikulo 13)
Kamo nakakat-on ug makakat-on pa ug daghan mahitungod sa espirituhanong gahum niini
nga kurso. Apan hinumdumi kini: Ang tanan nga ubang mga prinsipyo sa espirituhanong
gahum, ang tanan nga espirituhanon nga mga gasa, ang tanan nga ministeryo kinahanglan
magalihok pinaagi sa gahum sa gugma, o sila mahimong walay pulos. Sa diha nga ang tanan
mapakyas, ang gahum sa gugma molampos.
ANG KATIN-AWAN UG KINAIYA SA GUGMA
Ang gugma maoy usa ka pagbati sa lawom nga pagmahal, pag-atiman, ug pagtagad nga naug
mad diha sa inyong kinabuhi pinaagi sa Balaang Espiritu. Kini dili usa ka matang sa gugma
nga inyong mapalambo sa inyong kaugalingon. Kini maoy usa ka diosnon nga matang sa
gugma nga maugmad lamang pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo:
. . . Ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu
Santo nga gihatag kanato. (Roma 5: 5)
Timan-i nga ang mga kinaiya niining diosnong gugma gihatag sa I Mga Taga Corinto 13:
BERSIKULO 4:
Ang gugma mapailubon
Ang gugma mapuanguron.
Ang gugma dili masina sa uban.
Ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, dili mopaburot.

BERSIKULO 5:
Ang gugma dili manggagawi ug kalaw-ayan (dautang panggawi ngadto sa uban).
Ang gugma dili mangita sa iyang kaugalingon (dili hakog).
Ang gugma dili masuk-anon (dili dali masuko).
Ang gugma dili magtagad ug dautan sa uban o maghunahuna ug dautan sa kinatibuk-an.
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BERSIKULO 6:
Ang gugma dili magakalipay sa kasal-anan (dili malipay sa pagbuhat ug sayop o sa pagkadu
ngog sa sayop nga gibuhat sa uban).
Ang gugma malipayon diha sa kamatuoran (dili bakak ug tabi).
BERSIKULO 7:
Ang gugma moantus sa tanang butang (bisan pa sa lisud nga mga butang).
Ang gugma motoo sa tanang butang (motoo sa uban).
Ang gugma molaum sa tanang butang (dili mohunong sa paglaum sa Dios o sa uban, bisan pa
sa mga sirkumstansya).
Ang gugma molahutay sa tanang butang.
BERSIKULO 8:
Ang gugma dili gayud mapakyas (sa walay pagtagad sa mga sirkumstansya).
UNSAY GITUDLO SA BIBLIA MAHITUNGOD SA GUGMA
Aron masabtan ang gahum sa gugma, kamo kinahanglan gayud nga masayud kon unsa ang
gitudlo sa Biblia mahitungod niini nga hilisgutan. Ang espirituhanong bunga sa gugma,
kining gamhanang pwersa, dili mao ang matang sa sekswal o kalibutanon nga gugma nga
gihulagway sa kalibutan. Kini mao ang "tiunay" nga gugma, nga nagpasabot nga kini maoy
usa ka balaan nga gugma. Ang tiunay nga gugma mao ang matang sa gugma nga inyong
ipakita ngadto sa uban:
Sanglit nag-ulay man kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulondon sa
kamatuoran pinaagi sa Espiritu ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw
sa mga igsoon, maghigugmaay kamo sa usag usa uban sa kinasingkasing nga
mainiton gayud. (I Pedro 1:22)
Ang una ug labing mahinungdanon nga sugo mao nga kamo mohigugma sa Dios:
Ug higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios uban sa bug-os mong kasing
kasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong salabutan, ug sa bug-os
mong kusog; kini mao ang unang sugo. (Marcos 12:30)
(Tan-awa usab sa Deuteronomio 6: 5; Lucas 10:27; I Juan 2: 5,15; 3: 11-17; 4: 7-20; 5: 2;
II Juan 1: 5-6)
Ang inyong gugma alang sa Dios masulayan sa inyong pagkamasinugtanon ngadto kaniya:
Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Kon ang tawo nahigugma kanako, iyang
pagabantayan ang akong pulong: ug higugmaon siya sa akong Amahan, ug
kami moanha kaniya, ug mohimo sa among puloy-anan uban kaniya.
(Juan 14:23)
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Apan ang nagabantay sa iyang pulong, sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios
nahingpit: Tungod niini mahibaloan nato, nga kita anaa kaniya. (I Juan 2: 5)
Ang ikaduha nga labing dako nga sugo mao ang gugma sa uban:
Ug ang ikaduha mao kini, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kauga
lingon. Walay laing sugo nga labaw pa niini. (Marcos 12:31)
Si Jesus gusto nga inyong higugmaon ang uban sama sa iyang paghigugma kaninyo:
Usa ka bag-o nga sugo akong ihatag nganha kaninyo, nga maghigugmaay kamo
ang usa sa usa; maingon nga ako nahigugma kaninyo, nga kamo usab maghigug
maay ang usa sa usa. (Juan 13:34)
Maingon nga ang Amahan nahigugma kanako, ako nahigugma usab kaninyo;
managpabilin kamo diha sa akong gugma.
Kini mao ang akong sugo, nga maghigugmaay kamo ang usa sa usa, sama sa
akong paghigugma kaninyo. (Juan 15: 9,12)
Ug akong gipaila kanila ang imong ngalan, ug nagsaysay niini; nga ang gugma
diin gihigugma mo kanako maanaa kanila, ug ako maanaa kanila. (Juan 17:26)
Kini pinaagi sa gugma nga kamo maila ingon nga magtotoo:
Tungod niini ang tanang tawo makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo
maghigugmaay ang usa sa usa. (Juan 13:35)
Kita nasayud nga kita nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi,
tungod kay kita nahigugma sa mga igsoon. Siya nga wala mahigugma sa iyang
igsoon, nagapabilin sa kamatayon. (I Juan 3:14)
Kon kamo dili mahigugma sa ubang mga magtotoo, ang gugma sa Dios wala diha kaninyo:
Siya nga nagaingon nga anaa siya sa kahayag, ug nagadumot sa iyang igsoon nga
lalaki, anaa sa kangitngit bisan hangtud karon.
Siya nga nagahigugma sa iyang igsoon nagapabilin diha sa kahayag, ug walay
kahigayonan sa pagkapangdol diha kaniya. (I Juan 2: 9-10)
(Kini importante kaayo nga kamatuoran Tun-i kini ug dugang sa Juan 13:34; 14:.15,21,23,31;
15: 9-17; 17:26; 21: 15-17).
Ang gugma sa ubang mga magtotoo moresulta sa espirituhanon nga panaghiusa nga maoy
usa ka gamhanan nga pwersa. Sa diha nga sila nagkahiusa sa pag-ampo, ang Pentecostes nahi
tabo (Buhat 2). Sila "usa sa kasingkasing ug hunahuna" ug uban sa gahum nagpadayon sa pag
pamatuod (Buhat 4: 32-33). Sila mihalad sa ilang kaugalingon ngadto sa panaghiusa sa pakigambitay ug daghan ang mga ilhanan ug mga katingalahan ang nabuhat (Mga Buhat 2: 42-43).
95

Kamo mohigugma sa inyong mga kaaway;
Apan magaingon ako kaninyo nga mga nanagpatalinghug, Higugmaa ninyo ang
inyong mga kaaway, buhata ang maayo ngadto kanila nga nagadumot kaninyo.
Panalangini ninyo ang mga nanagpanghimaraut kaninyo, ug manag-ampo kamo
alang kanila nga nagapasipala kaninyo.
Ug kon kamo magbuhat ug maayo kanila nga nagabuhat ug maayo kaninyo,
unsay mga pasalamat ang mainyo? Kay bisan pa ang mga makasasala nagabu
hat sa mao usab.
Apan higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo. . .
(Lucas 6: 27,28,33,35)
Kamo nakadungog na sa ginaingon, Higugmaa ang imong isigkatawo, ug paga
dumtan mo ang imong kaaway.
Apan magaingon ako kaninyo, Higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, panala
ngini sila nga nagapanghimaraut kaninyo, buhati ug maayo sila nga nanagdumot
kaninyo, ug mag-ampo alang kanila nga nagtamay kaninyo, ug nagalutos
kaninyo. (Mateo 5: 43-44)
Ang inyong gugma modagaya, nga nagpasabot nga kini sa kanunay magadugang:
Ug kini ang ginaampo ko, nga ang inyong gugma magatubo ug labi pa gayud sa
kahibalo ug sa tanan nga paghukom. (Filipos 1: 9)
Ug ang Ginoo magadugang ug magapadagaya sa inyong gugma sa usa ug usa,
ug ngadto sa tanan nga mga tawo. . . (I Mga Taga Tesalonica 3:12)
Kamo mopagamot ug mopasukad diha sa gugma:
Aron si Kristo magapuyo diha sa inyong mga kasingkasing pinaagi sa pagtoo;
aron nga kamo, gipagamot ug gipaugmad diha sa gugma,
Mangalig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, kon unsa ang
gilapdon, ug gitas-on, ug giladmon ug gihabugon;
Ug sa pagkasayud sa gugma ni Kristo, nga nagalabaw sa kahibalo, aron kamo
mapuno sa tanang kahupnganan sa Dios. (Efeso 3: 17-19)
Kon kamo magpakapuno sa kahingpitan sa Dios ug sa iyang gahum, kamo kinahanglan ga
yud nga adunay gugma. Kini importante sa gahum tungod kay kini motangtang sa kahadlok:
Walay kahadlok diha sa gugma; apan ang gugma nga hingpit nagasalikway sa
kahadlok, kay ang kahadlok may castigo. Siya nga may kahadlok wala pa
mahingpit diha sa gugma. (1 Juan 4:18)
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Kamo molakaw diha sa gugma:
Ug managgawi kamo sa gugma, ingon nga si Kristo nahigugma kanato, ug nag
tugyan sa iyang kaugalingon alang kanato nga hatag, ug halad ngadto sa Dios
alang sa pahumot nga maamyom. (Efeso 5: 2)
Kamo "moantus" o may kalabutan sa uban diha sa gugma:
Nga may bug-os nga pagpaubos ug kaaghup uban ang pagkamapailubon, maginantusay ang usa sa usa diha sa gugma. (Efeso 4: 2)
Kamo mobantay sa inyong kaugalingon diha sa gugma:
Managpadayon kamo sa inyong kaugalingon diha sa gugma sa Dios…(Judas 21)
. . . Paninguhaa ang pagkamatarung, pagkadiosnon, pagtoo, paghigugma,
pagpailub, ug pagkaaghup. (1 Timoteo 6:11)
Ang pagtoo, diin importante kaayo sa gahum, nagapamuhat pinaagi sa gugma:
. . . Kondili ang pagtoo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. (Galacia 5: 6)
Ang inyong buhat alang sa Ginoo mahimong paghago diha sa gugma:
Nga sa walay hunong nagahinumdum sa inyong buhat sa pagtoo, ug sa paghago
sa gugma. . . (I Mga Taga Tesalonica 1: 3)
Kay ang Dios walay pagkadili matarung nga mahikalimot sa inyong buhat ug sa
gugma nga inyong gipakita alang sa iyang ngalan, sa pagkaagi nga kamo nagaala
gad sa mga balaan, ug sa gihapon naga-alagad. (Hebreohanon 6:10)
Samtang kita nagkaduol sa katapusan nga panahon dinhi sa yuta, ang gugma sa kadaghanan
dili molahutay. kini "mabugnaw," nga nagpasabot nga ang mga tawo wala nay pagtagad:
Ug mosanay ang kadautan, ug mobugnaw ang gugma sa kadaghanan.
(Mateo 24:12)
Apan kita gihatagan sa kasiguroan nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa
gugma sa Dios:
Kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kaguol ba, o
ang kasakit, o ang paglutos, o ang gutom, o ang kahubo, o ang katalagman, o
ang espada?
Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga
manolonda, bisan mga punoan, o mga kagahum, o mga butang karon, o mga
butang umalabot,
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O kahabugon, o giladmon, o bisan kinsa nga uban nga mga binuhat, sila dili
arang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa kang Kristo
Jesus nga atong Ginoo. (Roma 8:35, 38-39)
ANG LABING DAKO NGA GUGMA
Ang labing dako nga gugma mao ang gugma sa Dios alang sa makasasala nga kalibutan.
Iyang gipakita ang maong gugma pinaagi sa pagpadala ni Jesus aron mamatay:
Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga gihatag niya ang iyang bugtong Anak,
aron ang bisan kinsa nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi nga
walay katapusan. (Juan 3:16)
Si Jesus mipakita niining dakong gugma samtang iyang gihatag sa kinabubut-on ang iyang
kinabuhi sa krus:
Gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa; nga ang usa ka tawo nagahatag
sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. (Juan 15:13)
Kay halos alang sa usa ka matarung nga tawo may tawo nga magpakamatay:
bisan tuod alang sa usa ka tawong maayo nga may uban nga mangahas sa
pagpakamatay.
Apan ang Dios nagpasundayag sa iyang gugma alang kanato, nga samtang kita
mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. (Roma 5: 7-8)
Kini mao ang gamhanan nga pwersa sa gugma - ang gugma sa Dios - nga gitinguha sa Espi
ritu Santo nga mapalambo sa inyong kinabuhi:
. . . Ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu
Santo nga gihatag kanato. (Roma 5: 5)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang gugma?
_____________________________________________________________________

3. Unsa ang una ug ikaduha nga labing dako nga mga sugo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Sa unsa nga paagi nga ang kalibutan masayud nga kita mga magtotoo?
_____________________________________________________________________
5. Kompletoha kini nga mga pulong:
"Ang tanan nga ubang mga prinsipyo sa espirituhanong gahum, ang tanan nga espiri
tuhanon nga mga gasa, ang tanan nga ministeryo kinahanglan maglihok pinaagi sa
gahum sa ____________________________ o sila walay pulos. "

6. Unsa ang labing dako nga prinsipyo sa espirituhanong gahum?
_____________________________________________________________________

7. Unsay kahulogan sa pulong nga "gugma nga putli" I Corinto 13?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Si David misulat ug daghan mahitungod sa gugma. Tan-awa ang Salmo 18:
1; 31:23; 40:16; 97:10; 116: 1; 119: 97, 113, 119, 127, 132, 159.163, 165, 167; 122:
6; 145: 20.
2. Tun-i ang basahon sa I Juan. Ang dakong tema niini nga basahon mao ang gugma.
3. Ania ang I Mga Taga Corinto 13 sa Amplified Version sa Biblia nga naghatag ug
dugang nga kahulogan sa mga pulong nga gigamit niini nga teksto:

Kon ako (makahimo) sa pagsulti sa mga dila sa mga tawo ug (bisan pa) sa mga
anghel, apan walay gugma (kanang pangatarungan, tinuyo, ang espirituhanon
nga debosyon ingon sa dinasig sa gugma sa Dios alang sa ug sa sulod kanato),
ako usa lamang ka masaba nga agong o piyangpiyang nga nagatagingting.
Ug kon ako adunay matagnaong mga gahum - nga mao, kanang gasa sa paghu
bad sa balaang kabubut-on ug katuyoan; ug makasabot sa tanang mga tinago
nga mga kamatuoran ug mga misteryo ug nanag-iya sa tanan nga mga kahibalo,
ug kon ako adunay (igo) nga pagtoo aron nga ako makapabalhin sa mga bukid,
apan walay gugma (gugma sa Dios sa sulod nako), ako walay bisan unsa - usa ka
walay pulos.
Bisan kon ipanghatag ko ang tanan nga ako (sa mga kabus sa paghatag) ug pag
kaon, ug kon itugyan ko ang akong lawas aron pagasunogon (o aron nga ako ma
himaya), apan walay gugma (gugma sa Dios sa sulod nako), ako walay ginansya.
Ang gugma mainantuson ug mapailubon ug maayo; ang gugma dili gayud masi
na ni mopaburot uban sa pangabugho; dili andakan o mohimaya sa walay pulos,
dili mopakita sa iyang kaugalingon nga mapahitas-on.
Kini dili mapahitas-on - arogante ug mopaburot uban sa garbo; kini dili bastos
(walay maayong pamatasan), ug dili molihok nga pasaway. Ang gugma (diosnon
nga gugma sa sulod nato) dili mamugos sa iyang kaugalingon nga katungod o sa
iyang kaugalingon nga paagi, kay kini wala nangita sa iyang kaugalingon; kini
dili talandogon o saputon o masuk-anon; kini dili motipig ug dautan nga gibuhat
niini - walay pagtagad sa nag-antus ug sayop.
Kini dili magakalipay sa inhustisya ug pagkadili-matarung, kondili nagakalipay
sa diha nga ang matarung ug kamatuoran mopatigbabaw.
Ang gugma moantus sa bisan unsa nga butang ug sa tanang butang nga
moabot, andam sa pagtoo sa labing maayo sa matag tawo, ang iyang paglaum
walay paglubad ilalum sa tanang mga kahimtang ug kini molahutay sa tanan
nga mga butang (sa walay pagkaluya).
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Ang gugma dili gayud mapakyas - dili molubad o mahimong karaan o matapos.
Sama sa pagtagna (nga mao, ang gasa sa paghubad sa mga balaan nga kabubuton ug katuyoan), kini matuman ug mahanaw; ingon sa mga dila, sila pagalagla
gon ug mohunong; ingon sa kahibalo, kini mahanaw (kanang, kini mawad-an
ug bili ug mapulihan sa kamatuoran).
Kay ang atong kahibalo tipik (dili kompleto ug dili hingpit), ug ang atong
tagna (ang atong pagtulon-an) tipik (dili kompleto ug dili hingpit).
Apan sa diha nga ang bug-os ug hingpit (kinatibuk-an) moabot, ang mga dili
kompleto ug dili hingpit mahanaw - mahimong kinaraan, walay nahot ug
mapulihan.
Sa diha nga ako bata pa, ako nakigsulti sama sa bata, naghunahuna ko nga sama
sa bata, ako nangatarungan nga sama sa bata; karon nga ako nahimong usa ka
tawo, ako tapos na sa binata nga mga paaagi ug gibiyaan sila.
Kay karon kita nagtan-aw sa salamin nga naghatag lamang sa lubog (hanap)
nga pagdan-ag (sa kamatuoran ingon sa usa ka tigmo o gumonhap), apan (sa
diha nga ang kahingpitan moabot) kita makakita sa kamatuoran ug nawong sa
nawong! Karon ako nasayud sa bahin (dili hingpit); apan unya makaila ako ug
makasabot sa hingpit ug tin-aw, bisan pa sa samang paagi ingon nga ako nahi
mong bug-os ug sa tin-aw nga nailhan ug nasabtan (sa Dios).
Ug sa ingon ang pagtoo, paglaum, gugma magapabilin; (pagtoo, konbiksyon ug
pagsalig mahitungod sa relasyon sa tawo ngadto sa Dios ug sa balaan nga mga
butang; paglaum, malipayon ug masaligon nga pagpaabot sa walay katapusan
nga kaluwasan; gugma, ang tinuod nga pagmahal alang sa Dios ug sa tawo,
nagatubo gikan sa gugma sa Dios alang sa ug sa sulod nato), kining tutolo, apan
ang labing dako niini mao ang gugma.
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KAPITULO 10
IKAUPAT SA GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG PAGDIHOG SA
GAHUM
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:









Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa katuyoan sa sagrado nga dihog diha sa Daang Tugon.
Paghatag ug mga pananglitan kon giunsa paggamit ang balaan nga dihog diha sa
Daang Tugon.
Paghatag sa kahulogan sa ngalan nga "Kristo."
Pagtingob sa mga katuyoan sa pagdihog sa gahum.
Pagpasabot sa kaimportante sa pagdiskobre sa inyong piho nga dihog sa ministeryo.
Pagpasabot kon unsaon pagdawat sa dihog sa gahum.
Pag-ila sa tinubdan sa espirituhanong dihog.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo, ug kamo
wala magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magatudlo kaninyo: apan mai
ngon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug
mao ang kamatuoran, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo,
kamo magpabilin diha kaniya. (1 Juan 2:27)
PASIUNA
Kini nga kapitulo nagtagad mahitungod sa dihog sa Dios nga mohatag ug gahum sa mga lala
ki ug mga babaye alang sa epektibo nga ministeryo. Kini naghatag usab ug mga giya alang sa
pagdawat niining pagdihog sa gahum.
ANG BATASAN SA PAGDIHOG
Ang "pagdihog" sa pagkatinuod nagpasabot sa paggamit sa lana ngadto sa usa ka tawo o bu
tang. Kini nga batasan gisugdan sa Daang Tugon nga mga panahon. Ang dihog sa orihinal
tulo ka mga matang: Ordinaryo, medikal, ug sagrado.
Ordinaryong dihog nalangkit sa personal nga pamostura aron humot simhuton. Kamo maka
basa sa paggamit niini diha sa Ruth 3: 3, Salmo 104: 15, ug Mga Proverbio 27: 9. Ang mga
bisita gidihogan ingon nga usa ka timaan sa pagtahud (Lucas 7:46) ug ang mga patay gian
dam alang sa paglubong pinaagi sa pagdihog (Marcos 14: 8; 16: 1).
Medikal nga dihog gigamit sa pagtabang sa mga masakiton ug mga samaran. Pananglitan,
tan-awa sa Lucas 10:34.
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Sagrado nga dihog: Ang ikatulong matang sa pagdihog mao ang hilisgutan niini nga kapitu
lo. Kini mao ang pagdihog nga sagrado o espirituhanon ang mga katuyoan. Kini gigamit aron
ipahinungod ang mga butang o mga tawo ngadto sa Dios.
DAANG TUGON NGA MGA PANANGLITAN
Ang unang higayon sa pagdihog alang sa espirituhanon nga mga katuyoan natala diha sa
Daang Tugon makita sa Genesis 28:18. Human si Jacob makakita ug dako nga panan-awon
gikan sa Dios, siya. . .
. . . Mibangon sayo sa pagkabuntag, ug gikuha niya ang bato nga iyang giunla
nan, ug kini gipatindog ingon sa usa ka haligi nga handumanan, ug iyang gibu
boan ug lana ang ibabaw niini.
Ug gitawag niya ang ngalan sa dapit nga Bethel (balay sa Dios).
(Genesis 28:18-19)
Ang Dios sa ulahi misulti niini nga panghitabo ug miingon:
Ako mao ang Dios sa Bethel, nga didto gidihog mo ang haligi nga handumanan,
ug diin ikaw nagbuhat ug usa ka panaad kanako. . . (Genesis 31:13)
Sa ulahi, ang Dios naghatag sa mga instruksyon mahitungod sa pagdihog sa mga pari, mga
hari, ug mga propeta aron igahin sila alang sa espirituhanon nga mga katuyoan. Ang mga su
lod sa Tabernakulo nga pagsimba usab pagadihogan. Kamo makatuon ug dupang pa mahitu
ngod niini diha sa "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo.
Ang katuyoan sa pagdihog niini nga mga tawo ug mga butang mao ang paggahin kanila sa
espesyal nga pagpahinungod sa pag-alagad sa Dios. Ang balaan nga lana maoy gigamit alang
niining espirituhanon nga mga katuyoan:
Ug buhaton mo kini nga lana nga balaan nga igdidhog, usa ka pahumot nga bi
nuhat sumala sa kahibalo sa magbubuhat sa mahumot (pahumot); kini mamahi
mo nga usa ka balaan nga lana nga igdidihog.
Ug magsulti ka sa mga anak sa Israel, nga nagaingon: Kini mao ang balaan nga
lana nga igdidihog alang kanako ngadto na sa inyong mga kaliwatan.
(Exodo 30: 25,31)
ANG PAGDIHOG NI JESUS
Sa pagsunod sa sulondan nga gisugdan sa Dios, si Jesus gidihogan alang sa pag-alagad. Si
Jesus miingon:
Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako sa pag
mantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; siya nagpadala kanako sa
pag-ayo sa mga masulob-ong kasingkasing; sa pagwali sa kagawasan sa mga
bihag, ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kaga
wasan sa mga gipiutan,
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Sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. (Lucas 4: 18-19)
Kini maoy katumanan sa tagna nga gihatag sa Isaias 61: 1.
Kini giila sa mga Tinun-an nga. . .
. . . Ang Dios midihog kang Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit
sa Yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
ANG TINUBDAN SA DIHOG
Ang gahum sa espirituhanong pagdihog wala sa lana mismo. Ang gahum wala magagikan sa
tawo nga nagabuhat sa pagdihog o sa mga abilidad sa mga dumadawat. Ang gahum sa pagdi
hog miagay gikan sa tinubdan, ang Dios nga Amahan. Matikdi nga si Jesus miingon "Ang
Espiritu sa Ginoo ania sa ibabaw kanako kay siya midihog kanako. "
Si Pablo miingon:
Karon siya ang nagapalig-on kanamo uban kaninyo diha kang Kristo, ug ang
nagdihog kanamo, ang Dios. (II Mga Taga Corinto 1:21)
Ang Dios mao ang tinubdan sa dihog ni Kristo. Siya mao gihapon ang tinubdan sa dihog.
Ang lana maoy usa lamang ka natural nga simbolo nga gigamit sa pagrepresentar niini nga
dihog. Si Jesus migamit sa batasan sa pagdihog, apan dili kanunay uban sa lana. Ang usa ka
buta nga tawo nga giayo ni Jesus mitaho:
Siya mitubag ug miingon: Ang tawo nga ginganlan si Jesus nagmasag lapok, ug
gidihogan ang akong mata, ug miingon kanako: Umadto ka sa danawan sa Siloe, ug
manghilam-os: ug ako miadto ug nanghilam-os, ug nakadawat ako sa igtatan-aw.
(Juan 9:11)
Kini nga bersikulo nagpamatuod nga dili ang butang nga gigamit apan hinoon ang gahum lu
yo sa batasan sa pagdihog maoy epektibo. Bisan tuod ang mga lalaki ug mga babaye simboli
kong gidihogan sa lana pinaagi sa tawo, ang tinuod nga pagdihog sa gahum gikan sa Dios.
Ang Dios miingon kang Haring David:
Hikaplagan ko si David nga akong alagad; uban sa akong lana nga balaan
gidihogan ko siya. (Salmo 89:20)
Mga katuigan sa wala pa siya gidihogan sa tawo, si David gidihogan na sa Dios:
Ug si Nathan miingon kang David. . . Mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios
sa Israel, ako nagdihog kanimo nga hari sa ibabaw sa Israel. . . (II Samuel 12: 7)
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ANG MGA KATUYOAN SA DIHOG
Ang dihog sa espiritu sa Dios importante kaayo sa kinabuhi ug ministeryo sa magtotoo. Ania
ang pipila ka mga katuyoan sa dihog:
PAG-ALAGAD:
Sa diha nga ang dihog sa Dios miabot kang Saul, siya nausab ngadto sa usa ka bag-ong tawo
sa pag-alagad sa Israel ingon nga hari:
Unya si Samuel mikuha sa garrapa sa lana, ug nagbubo niana sa ibabaw sa iyang
ulo, ug mihalok kaniya ug miingon: Dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo
aron mahimong principe sa iyang panulondon?
Ug ang Espiritu sa Ginoo moabot kanimo nga puno sa gahum, ug ikaw magapa
nagna uban kanila, ug mabalhin ka ngadto sa usa ka laing tawo.
(I Samuel 10: 1,6)
Si Jesus gidihogan sa Dios alang sa pag-alagad:
Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako sa pag
mantala sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus; siya nagpadala kanako sa pagayo sa mga masulob-ong kasingkasing; sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag,
ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan sa
mga gipiutan,
Sa pagmantala sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. (Lucas 4: 18-19)
. . . Ang Dios midihog kang Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa
gahum; nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gi
sakit sa Yawa; kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
Kini nga mga bersikulo naghatag ug listahan sa mga katuyoan sa dihog sa pag-alagad. Ang
dihog makapahimo kaninyo sa:
-Pagwali sa Maayong Balita.
-Pag-alagad ngadto sa mga kabus.
-Pag-ayo sa masulob-ong kasingkasing.
-Pag-ayo sa masakiton sa pisikal. (Tan-awa usab sa Santiago 5: 14-15 ug Marcos
6:13).
-Pagwali ug kaluwasan ngadto sa mga ginapos sa espirituhanon.
-Pagpabuka sa mga mata niadtong adunay espirituhanon nga pagkabuta.
-Pagpagawas sa mga gipiutan, nasamdan sa kaaway.
-Pagwali sa nahamut-ang tuig sa Ginoo. (Tan-awa sa II Corinto 6: 2).
-Paglakaw nga nagabuhat ug maayo.
-Pag-ayo sa tanan nga gisakit sa Yawa.
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RESPONSABILIDAD:
Ang Dios midihog sa mga magtotoo sa espirituhanong mga responsibilidad. Bisan unsa nga
iyang gisalig kaninyo, bisan dako o gamay, kini dili tungod sa inyong kaugalingong mga abi
lidad. Kini dili tungod sa inyong edukasyon, personalidad, o katilingbanong posisyon. Kamo
nakadawat sa espirituhanong responsibilidad pinaagi sa pagdihog:
Ug si Jehova misulti ngadto kang Aaron: Ania karon, gihatagan ko usab kini
ug katungdanan sa akong halad-nga-binayaw, bisan sa tanang mga butang nga
gibalaan sa mga anak sa Israel: kanimo gihatag ko kini tungod sa hinungdan sa
pagdihog, ug ngadto sa imong mga anak nga lalaki, pinaagi sa usa ka pahat sa
walay katapusan. (Numeros 18: 8)
INSTRUKSYON:
Ang dihog nagtudlo kaninyo:
Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo, ug kamo
wala magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magatudlo kaninyo: apan mai
ngon nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug
mao ang kamatuoran, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo,
kamo magpabilin diha kaniya. (1 Juan 2:27)
Kini wala magpasabot nga kamo dili modawat sa Kasulatanhong pagtulon-an gikan sa uban.
Ang Dios nagpahimutang ug mga magtutudlo sa Simbahan alang niini nga katuyoan (Efeso
4:11). Ang Balaan nga Espiritu midihog kanila sa pagtudlo sa Pulong sa Dios. Apan kon
kamo dili makabaton sa oportunidad sa pagdawat sa ministeryo sa maong mga tawo nga gipi
li sa Dios, ang dihog sa Espiritu Santo sa gihapon motudlo kaninyo.
Kini nga dihog makatabang kaninyo sa pagtimbang-timbang sa kamatuoran sa mga pagtulonan nga inyong madungog sa uban. Kini usab nagpadayag kaninyo sa mga kamatuoran nga
kamo dili makasabot ug sa tin-aw nag-abli sa pagpadayag sa nasulat nga Pulong sa Dios
nganha kaninyo.Timan-i nga ang dihog nagtudlo kanato sa "tanan nga mga butang." Adunay
gahum diha sa dihog nga nagtudlo kaninyo sa tanan nga dapit sa kinabuhi ug ministeryo.
PAGPABILIN:
Ang dihog sa Dios makapahimo kaninyo sa pagpabilin diha kang Jesus. Matikdi kini nga
bahin sa bersikulo nga natun-an lang:
Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo. . . ug
maingon nga kini nagatudlo kaninyo, managpabilin kamo diha kaniya.
(1 Juan 2:27)
Usa ka butang ang pagdawat kang Jesus ingon nga Manluluwas. Usa ka laing butang ang
pagkat-on kon unsaon sa pagpabilin diha kaniya ug sa paglakaw sa pagkamasinugtanon sa
iyang Pulong ug sa iyang kabubut-on. Ang dihog nagtudlo kaninyo kon unsaon sa pagbuhat
niini.
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KAGAWASAN:
Ang yugo sa pagkaulipon gilaglag pinaagi sa dihog. Ang yugo gigamit sa tibook karaang
kalibutan sa paghiusa sa mga mananap sa pagtrabaho sa kaumahan. Kini sila sa gihapon
gigamit sa sama nga katuyoan sa daghang mga nasud karon. Si Jesus misulti mahitungod sa
yugo sa dihang siya miingon:
Umari kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan, ug papahulayon
ko kamo.
Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug magtuon kanako; kay ako
maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing; ug kamo makakaplag ug pahulay
sa inyong mga kalag.
Kay ang akong yugo masayon, ug ang akong lulan magaan. (Mateo 11: 28-30)
Kitang tanan ilalum sa usa ka yugo sa pipila ka matang. Kamo mahimong ilalum sa yugo ni
Satanas o sa Dios. Ang yugo sa pagkaulipon ni Satanas tulo ka matang:
1. Ang yugo sa sala:
Ako mao si Jehova nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa
Egipto, aron kamo dili na maulipon nila; ug gibunggo ko ang barra sa inyong
yugo, ug kamo gipalakaw nga matul-id. (Levitico 26:13)
Ang "yugo sa Ehipto" nagpasabot sa yugo sa sala. Kini nga yugo kinahanglan mabungkag
kon kamo mopayugo uban ni Jesus.
2. Ang yugo sa kaugalingon:
Si Pablo nakigbisog sa yugo sa kaugalingon:
Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaloi: kay ang akong buot pagabuhaton,
kana dili ko mabuhat; kondili ang akong ginadumtan, kana maoy ginabuhat ko.
(Roma 7:15)
3. Ang yugo sa tawo:
Ang yugo sa tawo mao ang pagkaulipon nga gibutang sa ibabaw ninyo sa uban:
Kay sila nagbugkos sa bug-at nga mga lulan ug sa mabug-at nga palas-anon, ug
ibutang sila sa ibabaw sa mga tawo; apan sila sa ilang kaugalingon dili gani mo
tandog niana bisan sa usa sa ilang mga tudlo. (Mateo 23: 4)
Ang yugo sa tawo naglakip sa pagkaulipon sa sala, tradisyon, denominasyon, o imposibleng
mga sumbanan sa kinaiya nga gipahamtang sa uban. Unsaon kini nga mga kuta sa pagbung
kag diha sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga tawo nga inyong gialagaran? Sila ma
bungkag pinaagi sa dihog:
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Ug kini mahitabo niadtong adlawa, nga ang iyang palas-anon pagakuhaon
gikan sa imong abaga, ug ang iyang yugo gikan sa imong liog, ug ang yugo
mahimong pagabalion tungod sa pagdihog. (Isaias 10:27)
Kamo dili makaguba sa yugo ni Satanas diha sa inyong kaugalingon nga gahum. Kamo dili
makabuhat niini pinaagi sa inyong kaugalingon nga mga pulong sa kaalam. Ang matag yugo,
matag pagkaulipon sa tawo, maguba pinaagi sa pagdihog.
KALIPAY:
Si Jesus gidihogan sa lana sa kalipay:
Apan mahitungod sa Anak: Siya nagaingon. . . Gihigugma mo ang pagkamata
rung, ug gidumtan ang kasal-anan busa ang Dios, bisan ang imong Dios, nag
dihog kanimo uban sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mga kauban.
(Hebreohanon 1: 8-9)
Kadtong nahigugma sa pagkamatarung ug gidumtan ang pagkadautan pagadihogan sa sama
niini nga hingpit nga kalipay. Ang dihog sa Dios makahatag ug hingpit nga kalipay sa inyong
kinabuhi. Ang kalipay sa Ginoo mao ang kalig-on nga mohatag ug gahum sa inyong pag-ala
gad sa Dios.
ESPESIPIKONG MGA DIHOG
Ang mga katuyoan sa dihog nga inyo lang natun-an alang sa tanan nga mga magtotoo. Apan
usab gidihogan sa Dios ang mga tawo alang sa piho nga mga ministeryo ug espesyal nga mga
buluhaton. Ang uban gidihogan ingon nga mga ebanghelista, ang uban mga magtutudlo. Ang
uban mga pastor samtang ang uban mga propeta. Adunay daghang nagkalain-laing mga dihog
nga gihatag sa Dios ngadto sa mga magtotoo.
Si Jesus adunay piho nga dihog gikan sa Dios nga mamatay alang sa mga sala sa katawhan.
Ang ngalan nga "Kristo" nagpasabot sa "usa nga dinihogan." Ang ngalan nga Jesus nagpasa
bot nga "Manluluwas." Sa diha nga ang ngalan nga "Jesu-Kristo" gigamit nga managsama,
kini nagpasabot nga siya mao ang usa nga dinihogan sa Dios aron mahimong Manluluwas
sa Kalibutan. Sa wala pa ang iyang kamatayon, usa ka babaye midihog ni Jesus uban sa
bililhon nga lana. Si Jesus miingon:
Kay sa pagbubo niya niining haplas sa akong lawas, gibuhat niya kini alang sa
akong paglubong. (Mateo 26:12)
Si Jesus nasayud nga siya gidihogan sa Dios nga mamatay alang sa mga sala sa katawhan.
Walay lain nga aduna niining piho nga dihog.
Sa tibook rekord sa Biblia, ang Dios nagdihog sa mga tawo alang sa piho nga mga ministeryo
(Tan-awa sa II Cronicas 22: 7). Kon ang mga tawo misulay sa pagdawat sa usa ka piho nga
ministeryo nga walay dihog sa Dios sa pagbuhat sa ingon, mga problema moresulta. Basaha
ang istorya ni Miriam ug Aaron diha sa Numeros 12 ingon nga panig-ingnan niini.

106

Si Miriam ug si Aaron naghunahuna nga sila adunay sama nga dihog kang Moises ug makapa
ngulo sa Israel nga ingon ka maayo. Ilang nakaplagan nga lahi. Laing ehemplo makita diha sa
Numeros 16 sa istorya ni Core nga misulay sa pag-angkon sa dihog Moises.
Kadaghanan sa panagbangi diha sa Lawas ni Kristo gikan sa mga tawo nga naningkamot sa
pagbalhin ngadto sa mga dapit sa ministeryo nga wala sila nakadawat sa dihog. Usa ka tawo
gidihogan sa Dios diha sa espesyal nga paagi ug sa wala madugay ang tanan misundog sa
iyang ministeryo. Apan ang mga tigsundog wala makabaton sa sama nga gamhanang mga
resulta. Sila naghunahuna kon unsa ang sayop. Sila nagbuhat sa tanan nga mga butang sama
sa laing tawo, apan dili pareho ang resulta. Ang tubag makita diha sa pagdihog sa gahum.
Ang dihog sa Dios anaa sa usa ka tawo alang sa piho nga buluhaton, apan wala sa uban.
Tungod niini, ang usa milampos samtang ang uban napakyas.
Usa sa mga sala sa unod nga gilista sa Galacia 5:20 mao ang gitawag nga "mga pangabugho."
Ang mga pangabugho maoy matang sa kasina nga gipakita pinaagi sa pagsundog sa uban.
Ang Dios dili mopanalangin sa mga pangabugho. Ang Dios nagapangita niadtong mga tawo
nga mogawas gikan sa sala sa pangabugho ngado sa pagpadayag pinaagi sa pagdihog sa
gahum.
UNSAON SA PAGDAWAT SA DIHOG
Unsaon ninyo pagdawat kini nga dihog sa gahum?
ILHA ANG TINUBDAN:
Sama sa inyong natun-an niini nga leksyon, ang tinubdan sa dihog sa espirituhanong gahum
mao ang Dios. Kamo dili makasalig sa inyong edukasyon, personalidad, o kahimtang sa
katilingban. Kamo wala modawat sa inyong dihog sa laing tawo.
Walay bisan unsa nga inyong mahimo aron sa pag-angkon sa dihog. Kamo dili makapagana
niini pinaagi sa emosyon. Ang Dios mao lamang ang tinubdan sa espirituhanon nga dihog.
Aron makadawat sa maong dihog, Kamo kinahanglan nga moila una sa tinubdan diin kini
nagadagayday.
NAKASINATI SA BAG-ONG PAGKATAWO:
Tungod kay kini espirituhanon nga gahum nga nagadagayday gikan sa tinubdan sa Dios,
kamo kinahanglan nga matawo pag-usab sa espirituwal sa pagdawat niini. Ang rason alang
niini mao ang:
. . . Ang kinaiyanhon nga tawo dili magadawat sa mga butang sa Espiritu sa
Dios: kay sila mga binuang ngadto kaniya: siya dili arang makaila kanila, kay
sila pagatugkaron sa espirituhanong paagi. (I Mga Taga Corinto 2:14)
Kini nga dihog sa gahum nagadagayday gikan sa Espiritu sa Dios. Ang kalibutanon (makasa
sala) nga tawo dili makadawat niini. Kamo dili makadawat niini gawas kon kamo espirituha
non nga tawo.
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BASAHA ANG PULONG SA DIOS UG PAG-AMPO:
Tungod kay ang Dios mao ang tinubdan sa dihog, kamo kinahanglan nga magpabilin kaniya
pinaagi sa pag-ampo (diin kamo makig-istorya kaniya) ug ang Pulong sa Dios (nga pinaagi
niini siya nakigsulti kaninyo). Ang inyong mas dugang pa nga pagpabilin sa iyang Pulong,
ug kini nagapabilin diha kaninyo, mas labaw nga dihog ang modagayday sa inyong kinabuhi.
BUNGGOA ANG YUGO:
Kamo nakakat-on niini nga kapitulo nga ang usa sa mga katuyoan sa pagdihog mao ang pag
bunggo sa mga yugo sa pagkaulipon. Hangyoa ang Dios sa pagbungkag sa tanang mga yugo
sa sala, sa kaugalingon, o sa mga gipatuman sa tawo. Kamo kinahanglan makasinati sa dihog
nga nagadugmok sa yugo sa inyong kaugalingon nga kinabuhi sa dili pa kini modagayday
diha kaninyo ngadto sa uban.
DAWATA ANG ESPIRITU SANTO:
. . . Ang Dios midihog ni Jesus nga taga-Nazaret sa Espiritu Santo ug sa gahum;
nga milakaw sa pagbuhat ug maayo, ug nagaayo sa tanang mga gisakit sa Yawa;
kay ang Dios uban kaniya. (Buhat 10:38)
Kini nga bersikulo naghulagway kon sa unsa nga paagi nga ang dihog sa Dios may kalabutan
sa gamhanang buhat sa Espiritu Santo diha sa inyong kinabuhi. Aron makasinati sa pagdihog
sa gahum, kamo kinahanglan makadawat sa Espiritu Santo. Kamo nagtuon na mahitungod
niini diha sa Kapitulo 8 sa "Ang Gahum Sa Espiritu Santo."
AYAW PAGTUTOK SA INYONG KAKULANGON:
Daghang mga tawo nagapuyo sa ilang kaugalingon nga mga kakulangon imbis nga sa mga
abilidad nga anaa kanila pinaagi sa pagdihog sa gahum. Si Haring David sa makausa mii
ngon:
Ug ako niining adlawa maluya, bisan pa dinihog nga hari. . . (II Samuel 3:39)
Si David nakaila nga sa iyang kaugalingon siya mahuyang, bisan pa siya mao ang hari. Ang
gahum nga iyang nasinati mao ang dihog. Kini miliso sa iyang kahuyang ngadto sa kalig-on.
Siya wala motutok sa iyang mga kakulangon, apan sa iyang abilidad pinaagi sa pagdihog sa
gahum. Kini mao ang hinungdan kon ngano nga siya nakahimo sa pag-ingon:
Kay pinaagi kanimo ako makaasdang sa usa ka panon sa kasundalohan; ug
pinaagi sa akong Dios ako nakalukso sa ibabaw sa usa ka kuta. (Salmo 18:29)
Ang mga tinun-an maoy mga tawo nga orihinal mahadlokon ug dili matinoohon. Silang tanan
mitalikod kang Jesus sa iyang panahon sa panginahanglan. Ang usa milimod pa nga nakaila
kaniya. Kini sila mao gihapon nga grupo ang gitugyanan ni Jesus sa misyon sa pag-abot sa
kalibutan sa Ebanghelyo. Si Jesus wala motutok sa ilang mga kakulangon. Siya wala motanaw sa ilang kakulang sa edukasyon o sa katilingbanong kahimtang. Siya wala motan-aw sa
talaan sa ilang mga nangagi nga mga kapakyasan. Iyang nakita kon unsa ang ilang mahimo sa
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diha nga sila motugot sa pagdihog sa gahum sa ilang mga kinabuhi. Siya nakakita kanila
ingon nga sila human sa pagdawat sa Espiritu Santo.
Hunong pagtan-aw sa inyong kaugalingon. Ilha nga ang Espiritu sa Dios anaa sa sulod ninyo.
Kini maoy iyang buhat, iyang ministeryo, iyang mga milagro, iyang pagdihog. Hangyoa
siya nga tugotan ang dihog nga modagayday diha kaninyo. Sugdi ang pag-abot sa uban diha
sa ministeryo, ug kamo magsugod sa pagbati nga ang gahum nagdagayday diha kaninyo.
Ang Dios dili modihog kaninyo aron molingkod nga dili aktibo sa simbahan. Ang pagdihog
sa gahum gihatag alang sa piho nga mga katuyoan nga inyong gitun-an sa Kapitulo 6. Ang
labaw ninyo nga paggiya sa inyong kusog ngadto niini nga mga katuyoan, ang labaw nga
pagdihog sa gahum modagayday diha kaninyo
.
PAGDISKOBRE SA ESPESIPIKONG DIHOG:
Aron matino ang inyong piho nga dihog sa ministeryo, kamo kinahanglan makakaplag sa
espirituhanon nga mga gasa sa Dios nga gihatag kaninyo. Pagkonsulta sa Harvestime Inter
national Institute nga kursong, " Ministeryo Sa Balaang Espiritu ," alang sa direksyon niini
nga dapit.
ANG KATUNGDANAN SA DINIHOGAN
Ingon nga gidihogan sa Dios kamo gibutang sa atubangang linya sa espirituhanong pakiggu
bat. Ang Biblia nagpadayag nga kadtong gidihogan uban sa gahum sa Dios makasinati ug pag
supak gikan sa mga kaaway:
Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga
punoan nanagsabotsabot sa tingob batok kang Jehova, ug batok sa iyang
dinihog, nga nagaingon:
Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, ug igasalibay ang ilang mga igtatag
kos nga pisi gikan kanato. (Salmo 2: 2-3)
Si David miingon:
Nga gipakaulawan sa imong mga kaaway, oh Jehova; nga nanagpakaulaw sila sa
mga lakang sa imong dinihog. (Salmo 89:51)
Apan ang Dios miingon sa mga tawo nga mosupak sa iyang dinihogan nga:
. . . Siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa: Ang Ginoo magahimo
kanila nga yubitonon,
Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut, ug samukon sila sa
iyang kapungot. (Salmo 2: 4-5)
Ang Dios mao ang inyong kusog sa diha nga moatubang sa maong pagsupak:
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Si Jehova mao ang ilang kusog, ug siya ang dalangpanan sa kaluwasan sa iyang
dinihog. (Salmo 28: 8)
Karon nahibalo ako nga si Jehova nagaluwas sa iyang dinihog; siya makadu
ngog kaniya gikan sa iyang balaan nga langit sa kusog sa kaluwasan sa iyang
toong kamot. (Salmo 20: 6)
Pagbantay sa inyong isulti mahitungod sa uban nga mga dinihogan nga mga magtotoo. Tag
da kadtong mga dinihogan nga anaa sa ibabaw ninyo uban sa pagtahod. Ang Dios nagtagad
sa pagdihog sa gahum nga seryoso kaayo. Siya nagpasidaan:
. . . Ayaw paghilabti ang akong mga dinihog, ug ayaw pagbuhat sa akong mga
manalagna ug dautan. (1 Cronicas ko 16:22)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang katuyoan sa sagrado nga pagdihog sa Daang Tugon?
_____________________________________________________________________

3. Paghatag ug pipila ka mga panig-ingnan kon sa unsang paagi nga ang balaan nga pag
dihog gigamit diha sa Daang Tugon.
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang kahulogan sa ngalan nga "Kristo"?
_____________________________________________________________________
5. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa mga katuyoan sa pagdihog sa
gahum.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Ngano nga mahinungdanon ang pagdiskobre sa inyong piho nga dihog sa ministeryo?
_____________________________________________________________________
7. Sa unsa nga paagi nga kamo makadawat sa pagdihog sa gahum?
_____________________________________________________________________

8. Kinsa ang tinubdan sa espirituhanon nga dihog?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Tun-i ug dugang pa ang mahitungod sa pagdihog sa espirituhanon nga mga katuyoan
diha sa Daang Tugon:
-Pagdihog sa mga sacerdote: Levitico 8: 12,30; Exodo 28:41; 29: 7; 30:30
-Pagdihog sa tabernakulo ug sa mga kasangkapan niini: Exodus 30: 22-29; 40: 9-11
-Pagdihog sa mga hari; Adunay daghan nga mga talaan niini. Alang sa mga panang
litan tan-awa ang I Samuel 9:16; 10: 1; 16: 1,12,13; II Samuel 2: 7; I Mga Hari 1:
33-34
-Pagdihog sa mga manalagna: I Mga Hari 19:16; I Mga Cronicas 16:22
2. Si Satanas sa makausa dinihogan sa Dios. Basaha ang mahitungod niini diha sa
Ezequiel 28:14.
3. Tungod kay kamo dinihogan sa Dios wala magpasabot nga kamo gawasnon na gikan
sa silot sa sala. Tan-awa ang Salmo 89:38.
4. Ang Dios motan-aw sa nawong sa iyang dinihog ug naghunahuna kanila (Salmo 84:
9). Siya nagpakita ug kalooy ngadto kanila (Salmo 18:50).
5. Si Haring David nakasabot sa kaimportante sa dili pagdaut sa dinihogan sa Dios. Tanawa 1 Samuel 24 ug 26 ug II Samuel 1: 16,21.
6. Kini nga kapitulo naglista sa mga katuyoan sa pagdihog ingon nga kini naghatag ug
gahum sa mga magtotoo alang sa ministeryo.Timbang-timbanga ang inyong kauga
lingon nga ministeryo nga may kalabutan ngadto niini nga mga katuyoan. Pila ang
makita diha sa inyong ministeryo?

-Pagwali sa Maayong Balita.
-Pag-alagad ngadto sa mga kabus.
-Pag-ayo sa masulob-ong kasingkasing.
-Pag-ayo sa masakiton sa pisikal. (Tan-awa usab sa Santiago 5: 14-15 ug Marcos
6:13).
-Pagwali ug kaluwasan ngadto sa mga ginapos sa espirituhanon.
-Pagpabuka sa mga mata niadtong adunay espirituhanon nga pagkabuta.
-Pagpagawas sa mga gipiutan, nasamdan sa kaaway.
-Pagwali sa nahamut-ang tuig sa Ginoo. (Tan-awa sa II Corinto 6: 2).
-Paglakaw nga nagabuhat ug maayo.
-Pag-ayo sa tanan nga gisakit sa Yawa.
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KAPITULO 11
IKALIMANG GAHUM NGA PRINSIPYO: GAHUM, PAGTOO, UG
MGA BUHAT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa pagtoo.
Pag-ila sa mga lebel sa pagtoo.
Pag-ila sa mga matang sa pagtoo.
Pagpasabot kon unsaon pagpatubo sa pagtoo.
Pagtingob sa relasyon tali sa gahum, pagtoo, ug mga buhat.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug si Esteban, puno sa pagtoo ug sa gahum, nagbuhat ug daghang mga kati
ngalahan ug mga milagro taliwala sa mga katawhan. (Buhat 6: 8)
PASIUNA
Sa Mateo 17, misulay ang mga tinun-an sa paghingilin sa demonyo gikan sa usa ka bata, apan
napakyas. Sa diha nga ilang gidala siya kang Jesus, siya nakahimo sa pag-ayo kaniya.
Ang mga tinun-an nangutana kang Jesus, "Nganong wala man kami makapagula kaniya?" Si
Jesus mitubag. . .
... Tungod sa inyong pagkakulang sa pagtoo: Kay sa pagkatinuod, magaingon
ako kaninyo, nga kong kamo adunay pagtoo nga ingon sa usa ka liso sa mustasa,
makaingon kamo niining bukid, mobalhin ka sa unahan nga dapit; ug kini mo
balhin; ug walay magamakuli alang kaninyo.(Mateo 17:20)
Niini nga hitabo si Jesus mipakigbahin ug usa ka importante nga prinsipyo sa espirituhanong
gahum: Ang gahum kinahanglan ipalihok sa pagtoo aron sa pagbuhat sa mga buhat sa Dios.
Ang pagtoo maoy tubag sa tawo ngadto sa gahum sa Dios:
. . . Ang tanan nga mga butang mahimo ngadto kaniya nga motoo. (Marcos 9:23)
Kini nga kapitulo naghisgot sa relasyon tali sa gahum, pagtoo, ug mga buhat.
KATIN-AWAN
Ang pagtoo nagpasabot sa pagsalig ug pasalig sa usa ka butang. Ang motoo nagpasabot nga
adunay pagsalig. Ang mga pulong nga "pagtoo, motoo, ug mosalig" nagkahulogan sa samang
butang diha sa Kasulatan.
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Ang Biblia nagpatin-aw sa pagtoo ingon nga:
. . . ang bahandi sa mga butang nga ginapaabot, ang ebidensya sa mga butang
nga dili makita. (Hebreohanon 11: 1)
Ang Amplified nga Biblia midugang sa kahulogan niini:
Karon ang pagtoo mao ang pasalig, ang pagkumpirma, ang titulo sa mga butang
nga atong ginalauman, ingon nga pamatuod sa mga butang nga dili nato makita
ug ang kombiksyon sa ilang mga reyalidad - ang pagtoo nasabot ingon nga tinu
od nga kamatuoran sa unsay wala ipadayag ngadto sa mga maayong panghuna
huna o palamati. (Hebreohanon 11: 1)
Ang pagtoo naghatag ug pasalig nga ang mga butang nga gisaad sa umaabot mga tinuod ug
nga ang dili makita nga mga butang tinuod.
Ang pagtoo dili sama sa "hunahuna ibabaw sa butang" nga gitudlo sa pipila ka mga relihiyon.
Ang "Hunahuna ibabaw sa butang "nagtudlo nga ang tawo makabuntog sa tanan nga mga
problema sa tinuod nga kalibutan (ang kalibutan sa butang) pinaagi sa paggamit sa iyang hu
nahuna, rason, o kabubut-on. Kini nga mga pagtulon-an nakasentro sa tawo. Sila mosalig sa
kaugalingon ug dili sa Dios. Ang "Hunahuna ibabaw sa butang" dili basi sa Pulong sa Dios.
Ang pagtoo nakasentro Dios, dili sa tawo nakasentro. Ang pagtoo dili usa ka butang nga mahi
mo sa tawo pinaagi sa kinaugalingon nga paningkamot sa iyang kaugalingong hunahuna.
Ang pagtoo nga gisulti sa Biblia naghisgot dili sa natural nga pagtoo nga mao ang pagsalig sa
mga butang diha sa natural nga kalibutan nga inyong nakat-onan pinaagi sa kasinatian nga
kasagaran masaligan. Pananglitan, ang pagtoo nga ang lingkoranan nga inyong gilingkoran
makasuporta kaninyo.
BIBLIYANHONG MGA MATANG SA PAGTOO
Adunay lain-laing mga matang sa pagtoo nga gihubit sa Kasulatan:
MAKALUWAS NGA PAGTOO:
Busa, sanglit namatarung man kita pinaagi sa pagtoo, may pakigdait kita sa Dios
pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo. (Roma 5: 1)
Ang makaluwas nga pagtoo naglakip sa tinuod nga paghinulsol gikan sa sala. Kamo kinahang
lan nga makadungog, motoo, ug personal nga modawat sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang ma
kaluwas nga pagtoo nagkinahanglan ug personal nga tubag ngadto sa Dios.
Ang pagtoo maoy gasa sa Dios ngadto sa mga tawo aron sila maluwas:
Kay tungod sa gracia kamo naluwas pinaagi sa pagtoo; ug dili sa inyong
kaugalingon, kini gasa sa Dios ... (Efeso 2: 8)
Kamo dili maluwas nga walay pagtoo:
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Siya nga motoo ug magpabautismo maluwas, apan siya nga dili motoo mahi
mong panghimarauton. (Marcos 16:16)
Kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya: Kay siya nga
moduol sa Dios angay nga motoo nga siya nagalungtad ug nga siya mao ang
magbabalus sa mga nagapangita kaniya. (Hebreohanon 11: 6)
MAKABALAAN NGA PAGTOO:
Gilansang ako sa krus uban kang Kristo, bisan pa niana ako mabuhi; apan dili
ako, kondili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako: ug ang kinabuhi nga karon
akong ginakinabuhi sa lawas akong ginakinabuhi pinaagi sa pagtoo sa Anak sa
Dios, nga nahigugma kanako, ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako.
(Galacia 2:20)
Ang makabalaan nga pagtoo makapahimo kaninyo sa pagpuyo sa balaan nga kinabuhi human
sa pagdawat kang Jesus ingon nga Manluluwas. Kamo kinahanglan makasinati sa makaluwas
nga pagtoo aron makadawat sa makabalaan nga pagtoo.
MAKAPANALIPOD NGA PAGTOO:
Ang pagtoo maoy usa sa mga hinagiban alang sa pagdepensa batok sa inyong espirituhanong
kaaway, si Satanas:
Dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtoo, nga sa makabaton kamo
niini arang ninyong mapalong ang tanang mga udyong sa dautan. (Efeso 6:16)
Si Satanas moatake sa inyong pagtoo pinaagi sa pagpadala sa mga pana sa pagkawalay pag
too sa inyong hunahuna. Ang pagtoo sa Dios naghatag ug espirituhanong depensa niini nga
mga pag-atake.
ANG GASA SA PAGTOO:
Adunay espirituhanon nga gasa sa pagtoo nga gihatag sa Espiritu Santo:
Kay sa usa gihatag pinaagi sa Espiritu. . . pagtoo. (I Corinto 12: 8-9)
Ang tawo uban sa espirituhanon nga gasa sa pagtoo adunay espesyal nga abilidad sa pagtoo
sa Dios. Siya nakaila sa Dios nga mobuhat sa imposible. Siya nagpasundayag niini nga pag
too bisan kon ang uban nga naglibut kaniya dili motoo.
ANG BUNGA SA PAGTOO:
Ang pagtoo maoy usa ka butang nga inyong mapalambo sa inyong kaugalingon. Kini espiritu
hanon nga bunga nga naugmad diha sa inyong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo:
Kay ang bunga sa espiritu mao ang. . . pagtoo. (Galacia 5:22)
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Ang pagtoo ingon nga bunga usa ka kinaiya. Kini mao ang kinaiya sa pagtoo ngadto sa
Dios. Kini naugmad pinaagi sa proseso sa iyang kinabuhi sa sulod ninyo nga nagdala sa
espirituhanon nga pagtubo.
Samtang ang matag usa wala makabaton sa espirituhanong gasa sa pagtoo, ang bunga sa pag
too kinahanglan nga makita diha sa kinabuhi sa tanan nga mga magtotoo. Kini gikinahanglan
nga kalidad aron makasinati sa espirituhanong gahum.
MGA LEBEL SA PAGTOO
Ang Biblia nagpadayag nga adunay nagkalain-laing lebel sa pagtoo. Si Jesus misulti sa mga
tawo nga wala mogamit sa ilang pagtoo ingon nga walay pagtoo (Mateo 17:17). Siya misulti
niadtong adunay diutay nga pagtoo (Mateo 6:30; 8:26;14:31; Lucas 12:28) ug niadtong adu
nay dako nga pagtoo (Mateo 8:10; 15:28; Lucas 7: 9).
Ang Biblia nagtudlo nga ang matag tawo adunay usa ka gidak-on sa pagtoo nga gihatag
kaniya ingon nga usa ka gasa gikan sa Dios:
. . . Sumala sa gibahinbahin sa Dios sa tagsatagsa ka tawo sa sukdanan sa pagtoo.
(Roma 12: 3)
Apan sa unsang paagi nga kamo makadugang niini nga sukod sa pagtoo sa mga lebel nga
motugot sa pagdagayday sa gahum sa Dios?
UNSAON SA PAGPAUSWAG SA PAGTOO
Ang Biblia nagsulti kon unsaon pagdugang ang pagtoo:
Busa ang pagtoo magaabot pinaagi sa pagpatalinghug, ug pagpatalinghug sa
Pulong sa Dios.(Roma 10:17)
Kamo makadugang o makapauswag sa inyong pagtoo pinaagi sa pagpamati sa Pulong sa
Dios. Ang makaluwas nga pagtoo moabot pinaagi sa pagpaminaw sa Pulong sa Dios. Kamo
kinahanglan nga una makadungog sa Pulong sa Dios aron makahinulsol sa sala ug makada
wat ni Jesus ingon nga Manluluwas. Kamo dili makasinati sa espirituhanong gahum gawas
kon kamo nakasinati na sa makaluwas nga pagtoo.
Human kamo maluwas, ang Bibliyanhong pagtudlo ug pagwali nagpadayon sa pagdugang sa
inyong pagtoo. Ang mas dugang pa nga pagpatalinhug ninyo sa Pulong sa Dios mas magadu
gang pa sa inyong pagoo. Kini nga pagtoo magpadayon sa pagpahiuyon kaninyo ngadto sa
larawan ni Jesus pinaagi sa proseso sa pagkabalaan.
Ang pagkabalaan maoy pagkinabuhi sa balaan nga kinabuhi. Kamo kinahanglan magpuyo sa
pagkamatarung aron makasinati sa espirituhanong gahum. Ang pagpadayon sa nailhan nga
sala makapugong sa dagayday sa gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi.
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Ang pagtoo nga nagadugang, mas sayon nga magkinabuhi sa balaan nga kinabuhi ug sa pag
panalipod batok sa espirituhanon nga mga pag-atake sa kaaway. Ang walay gahum nga mga
Kristohanon pildiro nga mga Kristohanon.
Ang diutay lang nga gidaghanon sa pagtoo gamhanan kaayo:
Ug si Jesus miingon kanila ... Kay sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga
kong kamo adunay pagtoo nga ingon sa usa ka liso sa mustasa, makaingon kamo
niining bukid, mobalhin ka sa unahan nga dapit; ug kini mobalhin; ug walay
magamakuli alang kaninyo.(Mateo 17:20)
PAGTOO, MGA BUHAT, UG GAHUM
Mas sayon ilhon kon sa unsang paagi ang pagtoo makaapekto sa dagan sa gahum sa Dios
diha sa inyong kinabuhi. Kon wala ang pagtoo, kamo anaa sa kakuyaw nga nagpatalinghug
lamang sa mga pulong nga walay pagsinati sa ilang gahum:
Kay alang kanato giwali ang Maayong Balita, ingon man ngadto kanila: apan
ang pulong nga giwali wala magpulos kanila, nga wala ubani sa pagtoo diha
kanila nga nakadungog kini. (Hebreohanon 4: 2)
Apan usab adunay importante nga relasyon tali sa pagtoo, mga buhat, ug sa gahum. Aron
makasinati sa gahum, kamo kinahanglan nga adunay pagtoo. Aron maipakita ang gahum
kamo kinahanglan adunay pagtoo. Aron ang pagtoo ug gahum mahimong epektibo sa pag
sangyaw sa Ebanghelyo, sila kinahanglan ipakita pinaagi sa mga buhat. Si Santiago misulat:
Mga igsoon ko, unsa ba ang kapuslanan, kong ang usa ka tawo nagaingon nga
siya may pagtoo, apan walay mga buhat? Makaluwas ba kaniya kanang pag
tuhoa?
Ingon man usab ang pagtoo, kong walay mga buhat, patay man sa iyang
kaugalingon.
Apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtoo, ug ako may mga buhat:
Ipakita mo kanako ang imong pagtoo nga walay mga buhat, ug ako magapakita
kanimo sa akong pagtoo pinaagi sa akong mga buhat.
Kay ingon nga ang lawas nga walay espiritu patay, mao nga ang pagtoo nga
walay buhat patay usab. (Santiago 2: 14,17-18,26)
Ang pagtoo ug mga buhat adunay duol nga kalabutan nga ingon sa espiritu ug sa lawas.
Si Esteban puno sa pagtoo ug gahum nga nakapahimo kaniya sa pagbuhat sa dagkong mga
buhat:
Ug si Esteban, puno sa pagtoo ug sa gahum, nagbuhat ug daghang mga kati
ngalahan ug mga milagro taliwala sa mga katawhan. (Buhat 6: 8)
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Ang mga buhat sa pagtoo mabuhat uban sa gahum;
Busa usab kami mag-ampo sa kanunay alang kaninyo, aron ang atong Dios isi
pon kamo nga takus sa iyang pagtawag, ug pagahingpiton ang tanang tinguha
sa kaayohan, ug ang buhat sa pagtoo nga may gahum. (II Tesalonica 1:11)
Ang Dios gusto nga mobuhat sa mga buhat sa pagtoo nga may gahum diha kaninyo, ug pina
agi kaninyo. Sa diha nga kamo mogamit sa pagtoo, kini misumpay sa gahum sa Dios uban sa
inyong mga buhat. "Ang tanang mga butang mahimo," si Jesus miingon, "kaniya nga mitoo!"
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ihatag ang Bibliyanhong katin-awan sa pagtoo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ilha ang mga lebel sa pagtoo nga gisulti ni Jesus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Ilista ang Bibliyanhong matang sa pagtoo nga gihisgutan niini nga leksyon.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Unsaon sa pagtoo pagpauswag?
_____________________________________________________________________

6. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan niini nga kapitulo mahitungod sa kalabutan
tali sa gahum, sa pagtoo, ug sa mga buhat.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Pagtuon ug dugang pa sa gahum sa pagtoo pinaagi sa pagbasa sa Hebreohanon 11 nga
gitawag nga "Pagtoo nga Kapitulo" sa Biblia. Itingob kon unsa ang inyong makatonan bahin sa gahum sa pagtoo gikan niini nga mga panig-ingnan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Usa sa labing dako nga panig-ingnan sa pagtoo diha sa Biblia mao si Abraham.
-Si Abraham gipakamatarung tungod sa pagtoo: Santiago 2:23
-Ang iyang pagtoo naghatag kaniya ug hingpit nga pagsalig sa mga saad sa Dios:
Roma 4: 18-21
-Ang Dios nakakaplag sa kasingkasing ni Abraham nga matinumanon: Nehemias 9: 8
-Ang mga magtotoo nga mosunod sa iyang panig-ingnan mao ang mga tawo sa
pagtoo usab: Roma 4: 11-12
Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan bahin kang Abraham gikan niini nga mga bersikulo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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KAPITULO 12
IKAUNOM SA GAHUM NGA PRINSIPYO: GAHUM SA NGALAN NI
JESUS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:







Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa kaimportante sa mga ngalan sa kapanahonan sa Biblia.
Pag-ila sa labing dako nga ngalan nga labaw sa tanang uban.
Pag-ila sa kahulogan sa ngalan nga "Jesus."
Pagpasabot kon giunsa pagngalan si Jesus.
Pag-ila sa Bibliyanhong mga lagda alang sa paggamit sa ngalan ni Jesus.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Tungod niini ang Dios usab nagbayaw kaniya sa kahitas-an, ug gihatag kaniya
ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan:
Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa
langit, ug mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta;
Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang sa
himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 9-11)
PASIUNA
Kamo nakakat-on sa gahum ug awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto ni Jesu-Kristo ug
giunsa ni Jesus pagtugyan kining sama nga gahum ug awtoridad ngadto sa mga magtotoo.
Usa niining gamhanan nga espirituhanon nga mga prinsipyo mao ang paggamit sa iyang
kaugalingon nga ngalan. Kini nga kapitulo nagtumong sa gahum diha sa ngalan ni Jesus.
ANG KAMAHINUNGDANON SA MGA NGALAN
Sa kapanahonan sa Biblia ang mga ngalan adunay importansya nga wala karon. Sa daghang
modernong kultura, ang ngalan sagad gigamit lamang ingon nga personal nga lebel. Sa pana
hon sa Biblia, ang dakong kahulogan gilakip sa ngalan sa tawo. Ang ngalan nga gihatag sa
gad gitino sa pipila ka mga sirkumstansya sa panahon sa pagkatawo (Genesis 19:22). Usahay
ang ngalan nagpahayag sa paglaum o sa tagna (Isaias 8: 1-4; Oseas 1: 4).
Tungod sa kamahinungdanon sa mga ngalan sa kapanahonan sa Biblia, ang Dios miusab sa
ngalan sa pipila ka tawo. Siya miusab sa ngalan ni Abram ngadto sa Abraham nga may kala
butan sa iyang destinasyon:
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Ni ang imong ngalan dili na paganganlan nga Abram, kondili ang imong ngalan
Abraham; alang sa usa ka amahan sa daghang mga nasud gibuhat ko ikaw.
(Genesis 17: 5)
Ang ngalan nga Abraham nagkahulogan ug "amahan sa dakong panon sa katawhan." Ang
Dios usab miusab sa ngalan ni Sarai ngadto sa Sara ug Jacob ngadto sa Israel alang sa susama
nga mga rason. Sa Bag-ong Tugon kining sama nga sundanan nagpadayon. Si Simon gitawag
nga "Pedro" ug si Saul nahimong "Pablo." Ang ilang mga ngalan nagdan-ag sa ilang mga
destinasyon sa plano sa Dios.
Tungod sa kamahinungdanon sa kahulogan sa mga ngalan, ang Dios mipili sa espesyal kaayo
nga ngalan alang sa iyang bugtong Anak.
ANG NGALAN NI JESUS
Ang ngalan ni Jesus gihatag ngadto sa Anak sa Dios sa diha nga siya mianhi sa kalibutan sa
dagway sa tawo. Kini gihatag diha sa pagkamasulundon sa sugo sa usa ka manolonda ngadto
kang Jose, nga bana ni Maria, ang inahan sa Jesus:
Ug siya magaanak ug usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon mo ang iyang
ngalan Jesus: kay siya ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga
sala. (Mateo 1:21)
Ang ngalan ni "Jesus" nagpasabot nga "Manluluwas." si Jesus adunay ubang mga ngalan
usab. Sagad siya gitawag nga Jesu- Kristo, si Kristo Jesus, Ginoong Jesus, ug Ginoo. Kini
usab gihiusa ngadto sa titulo nga "Ginoong Jesu-Kristo." Ang "Kristo" nagpasabot nga
"Usa nga dinihogan."
Si Jesus sa makausa gitawag nga "Emmanuel," nga nagpasabot "ang Dios uban kanato." Si
Jesus mitawag sa iyang kaugalingon nga "Ang Anak sa Tawo "ug sa kanunay siya gitawag
nga" Ang Anak sa Dios "diha sa mga sinulat sa Bag-ong Tugon. Si Juan nagtawag kaniya nga
"Ang Pulong" ug "Ang Kordero sa Dios."
Adunay daghang ubang mga titulo nga gihatag ngadto kang Jesus, sama sa "tinapay sa kina
buhi," ang "kahayag sa kalibutan," ug uban pa. Ang kompleto nga listahan sa mga ngalan ug
mga titulo gihatag diha sa Harvestime International Institute sa kurso nga, " Espirituhanong
Mga Estratihiya: Usa ka Manwal Sa Espirituhanong Pakiggubat. " Ang matag usa sa mga
ngalan nga gihatag kang Jesus importante sa pagsabot sa iyang posisyon ug ministeryo.
Apan ang atong Ginoo sa kasagaran gitawag sa ngalan nga "Jesus" sa tibook Bag-ong Tu
gon. Alang niini nga ngalan nga atong itumong kini nga kapitulo sa gahum diha sa ngalan.
Kini mao ang ngalan ni Jesus, usahay inubanan sa iyang uban nga mga ngalan, nga gigamit
diha sa pagpasundayag sa gahum sa Dios pinaagi sa mga magtotoo diha sa basahon sa Mga
Buhat.
GIUNSA PAGBATON ANG MGA NGALAN
Adunay tulo ka mga paagi nga ang dagkong mga tawo makabaton sa ilang mga ngalan:
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PINAAGI SA PAGKATAWO:
Ang ubang mga tawo natawo nga adunay dako o inila nga ngalan. Sila natawo ingon sa usa
ka principe, prinsesa, o anak sa usa ka dakong lider sa tribo. Sila mahimo nga natawo ngadto
sa usa ka pamilya nga adunay ngalan nga inila sa dakong bahandi o sa politikanhong gahum.
Sila nakapanunod sa ilang dako o inila nga ngalan pinaagi sa ilang mga ginikanan.
PINAAGI SA KALAMPUSAN:
Ang ubang mga tawo mihimo sa dako o inila nga ngalan pinaagi sa ilang personal nga mga
kalampusan. Sila mahimong inila nga magsusulat, imbentor, politiko, ug mga lider.
PINAAGI SA PAGHATAG:
Ang ubang mga tawo makadawat sa inila nga ngalan tungod kay kini gihatag ngadto kanila.
Sila gihatagan ug dako nga ngalan sa laing tawo. Pananglitan, ang usa ka kabus nga babaye
nga makabaton sa ngalan sa usa ka dato nga politiko sa diha nga siya makigminyo kaniya.
Ang usa ka hari o lider sa tribo tingali mohatag sa usa ka titulo nga mahinungdanon sa usa sa
mga tawo sa iyang gingharian o tribo.
GIUNSA NI JESUS PAGBATON ANG IYANG NGALAN
Si Jesus nakabaton sa iyang ngalan sa tanang tulo ka mga paagi nga ang mga dagkong tawo
nakabaton sa ilang mga ngalan sa yuta:
PINAAGI SA PAGKATAWO:
Si Jesus nakabaton sa iyang ngalan pinaagi sa pagkatawo, pinaagi sa panulondon gikan sa
iyang Amahan:
Ang Dios, nga sa nagkalainlaing panahon ug sa mga nagkalainlaing mga paagi
misulti sa miagi nga panahon ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga mana
lagna.
Nga niining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak,
nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa
usab gibuhat niya ang mga kalibutan;
Kinsa mao ang kahayag sa iyang himaya, ug ang mao gayud nga dagway sa
iyang pagkamao, ug sa nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa
iyang gahum, sa diha nga siya nakabuhat sa iyang kaugalingon sa paghinlo sa
atong mga sala, milingkod sa tuong kamot sa Halangdon sa Kahitas-an;
Sanglit nahimo man siyang labaw pa sa mga manolonda, ingon nga siya pinaagi
sa iyang panulondon nakabaton ug labing halangdon nga ngalan kay kanila.
(Hebreohanon 1: 1-4)
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Si Jesus nakapanunod sa usa ka ngalan nga mas dako pa kay sa bisan unsa nga uban nga mga
binuhat sa tibook uniberso. Ang iyang ngalan mas labaw pa kay kang bisan kinsa nga hari,
presidente, o lider sa tribo. Kini mao ang mas labaw pa kay sa ngalan sa bisan unsa nga mano
londa sa Langit.

PINAAGI SA KALAMPUSAN:
Si Jesus usab nakabaton sa iyang ngalan pinaagi sa kalampusan tungod kay gibuntog niya ang
tanan nga mga gahum sa kaaway;
Ug gihuboan ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat niya sila nga usa ka
talan-awon nga dayag gayud, nga niini gidaug niya sila niini. (Colosas 2:15)
PINAAGI SA PAGHATAG:
Si Jesus usab nakadawat sa iyang ngalan pinaagi sa paghatag niini diha kaniya:
Tungod niini ang Dios usab nagbayaw kaniya sa kahitas-an, ug gihatag kaniya
ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan:
Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa
langit, ug mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta;
Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang sa
himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 9-11)
ANG LABING HALANGDONG NGALAN
Ang ngalan ni Jesus mao ang labing gamhanan nga ngalan sa uniberso. Kini mao ang labaw
sa tanang uban pang ngalan:
Tungod niini ang Dios usab nagbayaw kaniya sa kahitas-an, ug gihatag kaniya
ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan: . . (Filipos 2: 9)
. . . Ibabaw sa tanang pamunoan, ug pagbulot-an, ug gahum, ug sa kaginoohan,
ug sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niining panahona sa kalibu
tan karon, kondili usab niadtong umalabot. (Efeso 1:21)
GAHUM DIHA SA NGALAN
Si Jesus mibiya sa iyang mga sumusunod sa dakong misyon sa pag-abot sa kalibutan sa men
sahe sa Ebanghelyo. Siya usab mibilin kanila ug espesyal nga gahum aron makahimo sila sa
pagtuman sa misyon. Iyang gihatagan sila ug awtoridad sa paggamit sa iyang kaugalingong
ngalan:
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Ug miadto ug misulti kanila si Jesus, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta.
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20)
Sa diha nga ang usa ka tawo mohatag sa iyang kaugalingon nga ngalan ngadto sa lain, kini
nagpasabot nga ang duruha kanila gihiusa sa suod nga panaghiusa. Ang usa ka panig-ingnan
mao nga sa dihang gihatag sa Dios ang iyang ngalan ngadto sa Israel:
Si Jehova magapalig-on kanimo ug usa ka katawhan nga balaan alang sa iyang
kaugalingon, ingon sa iyang gipanumpa kanimo, kong pagabantayan mo ang
mga sugo ni Jehova nga imong Dios, ug magalakaw ka sa iyang mga dalan.
Ug ang tanan nga mga katawhan sa yuta makakita nga ikaw ginatawag tungod
sa ngalan ni Jehova; ug sila mangahadlok kanimo. (Deuteronomio 28: 9-10)
Ang ipagamit o ipasulti ang ngalan sa usa ka tawo maoy pagbaton sa iyang mga awtoridad:
Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga tawo sa Anathoth, nga nagapangita
sa imong kinabuhi, nga nag-ingon, dili ka managna sa ngalan ni Jehova, aron
ikaw dili mamatay pinaagi sa among kamot;
Busa mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon: Ania karon, silotan ko
sila. . . (Jeremias 11: 21-22)
Ang dautan nga mga tawo nagtinguha sa pagpatay kang Jeremias tungod kay siya nanagna sa
ngalan sa Ginoo, ug sila nasayud nga ang iyang panagna adunay awtoridad sa Dios luyo niini.
Usa sa labing dako nga mga yawi sa espirituhanong gahum mao ang ngalan ni Jesus. Kita ka
sagaran mapakyas sa ministeryo tungod kay kita nagsalig sa atong kaugalingon nga abilidad
sa pagluwas sa usa ka tawo. Kini dili atong ngalan, posisyon, o awtoridad nga nagdala sa ga
hum. Ang atong gahum anaa sa ngalan ni Jesus.
Ang pag-awit lamang sa ngalan nga pasublisubli mas labaw ug gamay kay sa usa ka rituwal.
Kini mahimong kawang lamang nga pagbalik-balik nga susama sa gibuhat sa mga Fariseo ug
sa mga escriba sa kapanahonan sa Biblia. Ang ngalan ni Jesus dili magikanhong pulong. Ka
mo kinahanglan gayud nga adunay pagtoo diha sa ngalan. Ang mga tinun-an mipasabot ug
maayo niini human sa usa ka gamhanan nga pag-ayo nga natala diha sa Mga Buhat 3. Si Ped
ro miingon:
. . . Ug ang iyang ngalan pinaagi sa pagtoo, ang iyang ngalan naghimo
niini nga tawo nga baskog. (Buhat 3:16)
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Kita mokanta sa ngalan ni Jesus sama sa usa ka rituwal, apan ang atong pagtoo diha sa ngalan
nahimong mahuyang. Unsaon kini pagtul-id? Unsaon nato sa pagbalhin unahan sa pagsubli
lamang sa ngalan ni Jesus ngadto sa pagtoo diha sa ngalan nga moresulta sa gahum? Ang Bib
lia nagsulti:
Busa ang pagtoo magaabot gikan sa pagpatalinghug, ug pagpatalinghog sa
Pulong sa Dios. (Roma 10:17)
Ang inyong pagtoo sa ngalan ni Jesus mapauswag pinaagi sa pagpatalinghog sa giingon sa
Pulong sa Dios mahitungod sa iyang ngalan. Pinaagi sa Pulong inyong masabtan ang awto
ridad luyo sa ngalan ug sa Bibliyanhong mga lagda alang sa husto nga paggamit sa iyang
ngalan.
SA NGALAN NI JESUS
Ang ngalan ni Jesus gigamit. . .
ALANG SA KALUWASAN:
Ang labing dako nga gahum diha sa ngalan ni Jesus mao ang gahum sa kaluwasan gikan sa
sala. Pinaagi lamang sa iyang ngalan nga ang kaluwasan moabot:
Ug siya magaanak ug usa ka anak nga lalaki, ug pagatawgon mo ang iyang nga
lan nga Jesus: kay siya ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga
sala. (Mateo 1:21)
Walay kaluwasan sa bisan unsa nga lain: kay walay lain nga ngalan sa ilalum sa
langit nga gihatag taliwala sa mga tawo, diin kita mangaluwas. (Buhat 4:12)
Siya nga motoo kaniya dili pagahukman sa silot; apan siya nga dili motoo gina
hukman na, tungod kay wala man siya motoo sa ngalan sa bugtong Anak sa
Dios. (Juan 3:18)
Kamo dili mahimong mapasaylo sa inyong mga sala sa bisan unsang lain nga mga paagi lamang pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kamo dili makaangkon ug dalan ngadto sa Dios gawas
kon pinaagi ni Jesus:
Si Jesus miingon kaniya, Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabu
hi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako.
(Juan 14: 6)
Diha sa pagpresentar sa Ebanghelyo importante nga hatagan ug gibug-aton nga ang kaluwa
san moabot lamang pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ang pagsugid sa ngalan ni Jesus importante sa
kaluwasan:
Kay kong igasugid mo sa imong baba si Ginoong Jesus, ug motoo ka sa
imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
ikaw maluwas.
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Kay uban sa kasingkasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa
baba ang pagsugid gibuhat ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 9-10)
Ang gahum nga mahimong usa ka anak sa Dios mao ang pinaagi sa ngalan ni Jesus:
Apan sa tanang midawat kaniya (Jesus), kanila naghatag siya ug gahum nga
mahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga mitoo sa iyang ngalan.
(Juan 1:12)
PAGKABALAAN:
Dili lamang kamo gihinloan gikan sa sala ug gipakamatarung pinaagi sa ngalan ni Jesus, ka
mo usab gibalaan. Ang pagkabalaan moabot pinaagi sa gahum sa Dios nga nagpadayon sa
pagpamuhat diha kaninyo human sa kaluwasan aron makahimo kamo sa pagpuyo sa balaan
nga kinabuhi. Sa I Mga Taga Corinto 6 si Pablo naghisgot sa mga kadautan sa sala. Siya
miingon. . .
Ug kaniadto ang uban kaninyo sama niana; apan kamo gihinloan na, apan kamo
gibalaan na, kamo gimatarung na sa ngalan ni Ginoong Jesus, ug pinaagi sa
Espiritu sa atong Dios. (I Mga Taga Corinto 6:11)
Kaniadto, kining mga taga-Corinto nagpuyo sa makasasala nga mga binuhatan. Karon sila
mabuhi na sa balaan nga kinabuhi pinaagi sa pagkabalaan nga miabot sa ngalan ni Jesus.
SA PAG-AMPO:
Hangtud karon wala pa kamo makapangayo ug bisan unsa pinaagi sa akong
ngalan; pangayo, ug kamo makadawat, aron ang inyong kalipay mahingpit.
(Juan 16:24)
Ang "hangtud karon" nagpasabot nga "kutob karon." Hangtud sa panahon nga si Jesus misulti
niini nga mga pulong, ang iyang mga sumusunod wala mangayo bisan unsa sa iyang ngalan.
Niini nga punto siya nagtukod ug bag-o nga relasyon uban kanila. Siya misulti kanila sa pag
pangayo sa Dios alang sa mga butang diha sa iyang ngalan:
. . . Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga bisan unsay
inyong pangayoon sa Amahan diha sa akong ngalan, siya mohatag niini kaninyo.
(Juan 16:23)
Unsa ka gamhanan nga saad! Bisan unsa nga atong pangayoon sa iyang ngalan, kita makada
wat.
Apan kini nga saad batonan uban sa ubang mga prinsipyo sa pag-ampo nga gitudlo sa Biblia.
Kita dili gayud makapahimulag sa usa ka bersikulo sa usa ka hilisgutan nga wala naghunahu
na sa tanan nga gitudlo sa hilisgutan sa Pulong sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nga kamo dili
makapangayo nga hinakog:
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Kamo nangayo, ug wala makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, aron
kamo mag-usik-usik niini sa inyong mga pangibog. (Santiago 4: 3)
Kamo kinahanglan usab nga magpuyo nga matarung sa atubangan sa Dios. Kong kamo naka
sala, kamo mokumpisal ug moampo alang sa kapasayloan:
Isugid ninyo ang inyong mga sayop sa usa ug usa, ug mag-ampo ang usa alang sa
usa, nga kamo mangaayo. Ang mapangamuyoon nga pag-ampo sa usa ka mata
rung nga tawo dakog kahimoan. (Santiago 5:16)
Kamo dili magpadayon sa pagpuyo diha sa sala ug maghunahuna nga tungod lang kay manga
yo kamo sa ngalan ni Jesus nga kamo pagahatagan sa inyong mga hangyo. Ang mga pag-am
po sa matarung nga mga lalaki ug mga babaye may kapuslanan sa Dios:
Kon kamo pabilin kanako, ug ang akong mga pulong magapabilin diha kaninyo,
kamo mangayo ug bisan unsang butang nga buot ninyo, ug kini pagabuhaton
alang kaninyo. (Juan 15: 7)
Kini nagpasabot nga kon kamo nagpabilin diha kang Kristo kamo makapangayo ug kini paga
buhaton. Kon kamo naglakaw sa pagkamasulundon ngadto sa Pulong sa Dios, nan kamo ma
kapangayo sa ngalan ni Jesus.
Ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus mao usab ang pagpailalum sa kabubut-on sa Dios. Si Jesus
nag-ampo:
Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: bisan pa niana, dili ang
akong kabubut-on, kondili ang imo matuman. (Lucas 22:42)
Sa kahuyang sa tawhanong unod, si Jesus dili buot nga mag-antus. Gusto niya nga ang kopa
sa pag-antus kuhaon, apan siya nagpasakop sa iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa
Dios.
Sa pipila ka mga butang nga tin-aw nga gihubit diha sa Kasulatan, kita nasayud sa kabubuton sa Dios ug kon unsaon sa pag-ampo. Sa ubang mga butang atong ikapahayag ang atong
kabubut-on, sama sa gibuhat ni Jesus, unya ipasakop ang atong kabubut-on ngadto sa iyang
kabubut-on - ang tanan diha sa ngalan ni Jesus.
Ang mga hangyo nga gihimo sa ngalan ni Jesus ilalum sa labaw’ng hataas nga kabubut-on sa
Dios. Kita mangayo sumala sa tawhanong pangatarungan ug dili sa kanunay makaila sa mas
taas nga katuyoan sa Dios:
Kay akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang inyong
mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova.
Kay ingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga
dalan labi pang hataas kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna
kay sa inyong mga hunahuna. (Isaias 55: 8-9)

130

Kamo dili sa kanunay mahibalo sa kabubut-on sa Dios ug kon unsaon sa pag-ampo. Sa diha
nga kamo dili segurado sa kabubut-on sa Dios, kini maayo nga panahon nga moampo sa pinu
longan sa Espiritu Santo. Ang Balaan nga Espiritu nangamuyo alang kanato sumala sa kabu
but-on sa Dios:
Ingon man usab ang Espiritu nagatabang sa atong mga kaluyahon; Kay kita
wala mahibalo kon unsa ang atong kinahanglan nga iampo alang sa atong
gikinahanglan; apan ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapangamuyo
gayud alang kanato uban sa pag-agulo nga dili arang malitok .
Ug siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu,
tungod kay siya nagpangamuyo man alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on
sa Dios. (Roma 8: 26-27)
Ang uban dili mouyon niining Bibliyanhong pagtulon-an. Sila moingon nga kamo mahimong
mangayo ug bisan unsa sa ngalan ni Jesus ug kini pagabuhaton. Sa diha nga kamo mapahitas
–on nga moampo sa walay pagtugyan sa inyong mga hangyo ngadto sa Dios, siya motubag sa
inyong mga hangyo, apan tingali dili kini diha sa inyong labing maayo nga mga interes.
Iyang gibuhat kini sa nasud sa Israel:
Ug siya mihatag kanila sa ilang gipangayo; apan gipadad-an ug kaluya ang ilang
kalag. (Salmo 106: 15)
Kamo kinahanglan usab nga makaamgo nga sa diha nga kamo mangayo ug butang alang sa
laing tawo nga ang ilang kabubut-on mosulod ngadto sa sitwasyon. Walay bisan kinsa, nga
pinaagi sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus, mahimong iduso ang usa ka butang sa laing tawo nga
ang tawo dili gusto. Ang Dios wala mokuha sa kabubut-on sa tawo. Ang kabubut-on sa ubang
tawo ug ang pagkawalay pagtoo makaapekto sa inyong pag-ampo alang kanila.
Sa Juan 17 si Jesus nag-ampo sa usa ka dakong pag-ampo mahitungod sa mga tawo nga giha
tag kaniya sa Dios ingon nga mga tinun-an. Kining tanan nga mga tawo nakadawat sa mao ra
gihapon nga pagbansay. Sila nakakita sa mao usab nga mga milagro. Sila nakadawat sa mao
gihapon nga Pulong sa Dios. Apan usa kanila nawala. Si Judas sa gihapon adunay kabubuton sa iyang kaugalingon, ug bisan pa sa tanang niyang nadungog ug nakita, siya misalikway
sa Pulong sa Dios diha sa pagkawalay pagtoo.
Si Jesus naghisgot sa gahum sa pag-uyon sa uban sa pag-ampo diha sa iyang ngalan:
Pag-usab ako moingon nganha kaninyo, nga kon ang duha kaninyo magakauyon
dinhi sa yuta mahitungod sa bisan unsa nga ilang pangayoon, kini pagabuhaton
kanila sa akong Amahan nga anaa sa Langit.
Kay diin gani ang duha o tulo nga nanagkatigom sa akong ngalan, ako anaa sa
ilang taliwala. (Mateo 18: 19-20)
Ingon nga bahin sa pag-ampo, ang pasalamat kinahanglan nga ihatag sa ngalan ni Jesus:
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Magahatag ug mga pagpasalamat sa kanunay tungod sa tanang mga butang
ngadto sa Dios ug sa Amahan sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo.
(Efeso 5:20)
Kamo kinahanglan usab nga mohatag ug mga pasalamat sa ngalan ni Jesus:
Busa pinaagi kaniya kita maghalad sa mga halad sa pagdayeg sa Dios kanunay,
nga mao, ang bunga sa mga ngabil nga nagaila sa iyang ngalan.
(Hebreohanon 13:15)
Kamo makakat-on ug dugang mahitungod sa gahum sa pag-ampo sa mosunod nga kapitulo.
SA TANANG MGA DAPIT SA MINISTERYO:
Ang ngalan ni Jesus gamiton sa tanan nga mga dapit sa ministeryo:
Ug miadto ug misulti kanila si Jesus, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta.
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 18-20)
Ug kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga motoo; sa akong ngalan sila
mohingilin sa mga yawa; sila mosulti sa bag-ong sinultihan;
Makahupot sila sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo,
dili kini makadaut kanila; sila mopandong sa ilang mga kamot sa ibabaw sa
mga masakiton, ug sila mamaayo. (Marcos 16: 17-18)
Sumala niini nga mga bersikulo, ang mosunod nga mga ministeryo pagabuhaton sa ngalan ni
Jesus:
Mga Ilhanan ug mga Katingalahan:
Ang tanan nga gamhanan nga mga ilhanan ug mga katingalahan pagabuhaton sa ngalan ni
Jesus. Ang mga tinun-an nag-ampo:
. . . Ginoo, tan-awa ang ilang mga hulga; ug ihatag sa imong mga ulipon, ang
bug-os nga kaisug sa pagsulti sa imong Pulong.
Pinaagi sa pagpatuy-od sa imong kamot sa pag-ayo; ug nga ang mga ilhanan ug
mga katingalahan pagabuhaton sa ngalan sa imong balaang Anak nga si Jesus.
(Buhat 4: 29-30)

132

Pagwali ug Pagtudlo:
Si Jesus miingon nga ang tanan nga gahum ug awtoridad gihatag ngadto kaniya ug pinaagi
niini nga gahum nagsugo sa pagwali ug pagtudlo sa Ebanghelyo sa iyang ngalan:
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga akong
gisugo kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan
hangtud sa katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20)
. . . Sa ingon niini nahisulat, nga si Kristo kinahanglan gayud magaantus, ug
mabanhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw:
Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha
sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, sugod sa Jerusalem.
(Lucas 24: 46-47)
Tungod kay sila nakaila sa gahum diha sa ngalan ni Jesus, ang mga kaaway sa mensahe sa
Ebanghelyo gipasidan-an sa mga tinun-an nga. . .
. . . sila dili na managsulti sukad karon, kang bisan kinsa niining ngalana. Ug
ilang gipatawag sila, ug gisugo sila nga dili na mosulti ni motudlo sa ngalan ni
Jesus. (Buhat 4: 17-18)
Apan si Pedro mitubag:
. . . dili kami makapugong sa pagsulti sa mga butang nga among nakita ug
nadungog. (Buhat 4:20)
Ang Tinun-an nakasaksi sa gahum sa Dios. Ang mga butang nga ilang nakita ug nadungog sa
ngalan ni Jesus mao ang gamhanan nga pwersa nga nagapalakaw kanila sa pagtuman sa ilang
mga ministeryo.
Kamo dili lamang magtudlo sa ngalan ni Jesus, kamo motudlo mahitungod niana nga ngalan:
Apan sa mitoo sila kang Felipe nga nagwali sa mga butang nga mahitungod
sa gingharian sa Dios, ug sa ngalan ni Jesu-Kristo, sila nanagpabautismo ang
mga lalaki ug mga babaye. (Buhat 8:12)
Pagbautismo:
Ang bag-ong mga kinabig pagabautismohan sa tubig sa ngalan sa Amahan, sa Anak nga si
Jesus, ug sa Espiritu Santo:
Busa panglakaw kamo, ug panudloan ang tanan nga mga nasud, nga magabau
tismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo;
(Mateo 28: 19)
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Sa diha nga sila nakadungog niini, sila gipangbautismohan sa ngalan sa Ginoong
Jesus. (Buhat 19: 5)
Diha sa basihan sa maong ngalan, ang mga magtotoo makadawat sa gasa sa Espiritu Santo:
Ug si Pedro miingon kanila: Maghinulsol kamo ug managpabautismo ang tagsa
tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesus-Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala, ug
kamo makadawat sa gasa (Bautismo) sa Espiritu Santo. (Buhat 2:38)
Pagpagula sa mga Yawa:
Ang mga yawa o mga demonyo mao ang mga anghel ni Satanas. Sila kanhi mga anghel sa
Dios nga miduyog kang Satanas sa pagrebelde batok sa Dios. Sila karon kabahin na sa kasun
dalohan ni Satanas nga aktibo sa yuta sa daghang dautan nga mga dalan.
Ang mga demonyo makasulod sa mga dili-magtotoo ug sa pagkatinuod sa pagpanag-iya
kanila. ang demonyohanong mga gahum makahimo sa paglupig sa mga magtotoo, apan dili
sa pagpanag-iya kanila. Ang ilang gahum gikan kang Satanas mabungkag pinaagi sa ngalan
ni Jesus:
Ug kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga mitoo; sa akong ngalan sila
mohingilin sa mga yawa. . . (Marcos 16:17)
Sa diha nga si Pablo giatubang sa gipanag-iya sa yawa nga babaye, siya miingon sa espiritu:
. . . ako nagasugo kanimo sa ngalan ni Jesu-Kristo nga mogula gikan sa
kaniya. Ug siya migula sa mao nga takna. (Buhat 16:18)
Ang detalyado nga pagtulon-an sa mga demonyo ug unsaon sa pagpahigawas niadtong anaa
sa ilalum sa ilang mga gahum ug impluwensya gihatag diha sa Harvestime International
Institute nga kurso, "Espirituhanong Mga Estratihiya: Usa ka Manwal sa Espirituhanong
Pakiggubat ."
PAGPANGALAGAD DIHA SA BALAANG ESPIRITU:
Ang Balaan nga Espiritu gihatag sa ngalan ni Jesus:
Apan ang Manlalaban, ang Espiritu Santo, nga igapadala sa Amahan sa akong
ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang, ug modala sa tanan nga mga
butang ngadto sa inyong handumanan, bisan unsa nga akong giingon nganha
kaninyo. (Juan 14:26)
Ang pagsulti sa bag-ong mga pinulongan pinaagi sa Espiritu Santo gigamit ingon nga usa ka
panig-ingnan sa iyang nagkalain-laing mga pagministeryo niini nga bersikulo:
Ug kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga mitoo; sa akong ngalan. . . sila
mosulti sa bag-ong sinultihan. . . (Marcos 16:17)
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Ang tanan nga gamhanang mga gasa sa Espiritu Santo ipalihok sa ngalan ni Jesus. Ang gasa
sa mga pinulongan usa lamang sa daghang espirituhanong mga gasa. Kini gigamit dinhi
ingon nga representante sa tanang mga pagpangalagad sa Balaang Espiritu tungod kay kini
mao ang unang nasinati sa diha nga ang Espiritu Santo gihatag.
PAGPANG-AYO:
Ang ngalan ni Jesus gamiton sa pag-ayo sa mga masakiton:
Ug kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga mitoo; sa akong ngalan. . . ilang
ipandong ang mga kamot sa mga masakiton, ug sila mamaayo.
(Marcos 16: 17-18)
Nagmasakiton ba ang uban kaninyo? Tawgon niya ang mga anciano sa iglesia;
ug manag-ampo sila uban kaniya, nga hidhiran siya sa lana sa ngalan sa
Ginoo. . . (Santiago 5:14)
Sa diha nga si Jesus namatay sa krus, Siya nag-antus dili lamang alang sa inyong sala, apan
pinaagi sa iyang pag-antus ug kamatayon, siya nakabaton sa inyong kaayohan:
Apan siya ginasamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangos tungod sa
atong mga kasal-anan: ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw kaniya; ug
uban sa iyang mga labod kita nangaayo. (Isaias 53: 5)
Aron matuman ang gisulti pinaagi kang Isaias nga manalagna, nga nag-ingon,
Siya gayud nagkuha sa atong mga kaluyahon, ug nagdala sa atong mga balatian.
(Mateo 8:17)
Kinsa sa iyang kaugalingon nagdala sa atong mga sala diha sa iyang kaugali
ngong lawas sa kahoy, aron kita, nga patay ngadto sa sala, kinahanglan mabuhi
ngadto sa pagkamatarung: tungod sa iyang mga samad kita nangaayo.
(I Pedro 2:24)
Nganong sayon ang pagdawat sa kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa iyang ngalan, apan lisud
alang kanato ang pagtoo sa kaayohan pinaagi sa iyang ngalan?
Sa diha nga ang mga tinun-an nakatagbo ug usa ka bakul nga tawo sa ganghaan sa templo, si
Pedro miingon:
. . . Salapi ug bulawan walay ako; apan ang ania kanako igahatag ko kanimo: Sa
ngalan ni Jesu-Kristo nga Nazaretnon, tumindog ug lumakaw ka. (Buhat 3: 6)
Si Pedro nasayud sa gahum diha sa ngalan ni Jesus. Siya nahibalo nga adunay pag-ayo sa
ngalan. Siya nasayud nga siya adunay awtoridad sa paggamit sa ngalan - "Ang ania kanako"
Ang gahum luyo sa ngalan nga gitugyan ngadto kaniya ni Jesus.
Ang mga pundo importante sa buhat sa ministeryo, apan ang kakulang sa mga pundo dili
makapahunong sa tinuod nga pagpangalagad sa gahum sa Dios.
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Si Pedro ug si Juan walay salapi o bulawan, apan nagpadayon sila sa pag-alagad sa gahum
pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kini nga mga tawo walay badyet sa pagmantala sa ilang minister
yo sa ciudad sa Jerusalem. Apan ang tibook ciudad nakahibalo niini pinaagi sa pagpakita sa
gahum sa Dios. Kamo makabasa mahitungod niini sa Buhat 3 ug 4.
Sa daghang modernong mga ministeryo, ang gibug-aton gibutang sa pagpangalap ug pundo
kay sa gahum sa ngalan ni Jesus. Ang kahinungdanon sa panalapi sa ministeryo giila, apan
ang mas dako nga gibug-aton kinahanglan anaa sa pagpasundayag sa gahum sa Dios. Ang
gahum pinaagi sa ngalan ni Jesus dili apektado sa pagkaanaa o pagkawala sa mga panalapi.
PAGPANALIPOD:
Ug kini nga mga ilhanan mosunod kanila nga mitoo; sa akong ngalan. . . maka
hupot sila sa mga bitin; ug kong makainom sila sa butang nga makahilo, dili kini
makadaut kanila. (Marcos 16: 17-18)
Ang Apostol nga si Pablo napaakan sa makapatay nga bitin ug kini wala makasakit kaniya.
Inyong mabasa ang mahitungod niini diha sa Buhat 28.
SA TANANG BUTANG:
Ang Biblia nagsulti nga ang tanan nga inyong buhaton pagabuhaton sa ngalan ni Jesus:
Ug bisan unsa ang inyong pagabuhaton, sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan
sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga magpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan
pinaagi kaniya. (Colosas 3:17)
Kon buhaton ninyo ang tanan sa ngalan ni Jesus, bisan ang yano nga tahas sa pag-alagad ma
himong usa ka gamhanan nga espirituhanong kasinatian. Kamo makasilhig sa mga salog sa
simbahan sa ngalan ni Jesus. Kamo makaandam ug pagkaon alang sa inyong pamilya diha sa
ngalan ni Jesus. Unsay inyong buhaton dili ingon ka importante sa kon giunsa ninyo pagbu
hat niini. Kini ba gibuhat sa ngalan ni Jesus?
PAG-ANTUS ALANG SA NGALAN
Kon sila naglutos kanako, sila usab magalutos kaninyo. . . kining tanan nga mga
butang ilang buhaton kaninyo tungod sa akong ngalan, tungod kay wala sila
makaila kaniya nga nagpadala kanako. (Juan 15: 20-21)
Sa diha nga ang mga tinun-an nag-antus tungod sa Ebanghelyo:
. . . sila mibiya sa atubangan sa Sanhedrin nga mga malipayon nga sila
giisip nga takus sa pag-antus sa kaulawan tungod sa iyang ngalan.
Ug sa matag-adlaw sa templo, ug sa matag panimalay, sila wala mohunong sa
pagtudlo ug sa pagwali kang Jesu-Kristo. (Buhat 5: 41-42)
Ang mga tinun-an mga tawo nga mitahan sa ilang mga kinabuhi tungod sa ngalan sa Ginoo:
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Kini daw maayo alang kanamo, nga nanagtigom sa panaghiusa, aron sa pagpa
dala sa gipili nga mga tawo nganha kaninyo uban sa atong mga hinigugma nga si
Bernabe ug si Pablo,
Mga tawo, nga nanagtugyan sa ilang kinabuhi tungod sa ngalan sa atong
Ginoong Jesu-Kristo. (Buhat 15: 25-26)
Bisan tuod si Jesus misaad sa panalipod samtang niapil sa ministeryo, wala kini magpasabot
nga ang mga tinun-an wala mag-antus. Si Pedro, Pablo, ug si Silas, ang tanan nabilanggo. Ki
ni nga mga tinun-an gibato ug gikulata, ug si Pablo sa makausa gibiyaan nga himalatyon sa
mga kaaway sa Ebanghelyo. Sa diha nga ang ilang mga pag-alagad nahuman, kadaghanan sa
mga tinun-an namatay ingon nga mga martir tungod sa Ebanghelyo. Ang sama nga Pedro nga
giluwas gikan sa bilanggoan sa ulahi namatay tungod sa Ebanghelyo.
Hebreohanon 11 nagsulti sa mga istorya sa mga dagkong lalaki, ug mga babaye nga giluwas
pinaagi sa pagtoo. Apan kini usab nagrekord sa mga istorya sa mga tawo nga namatay sa pag
too alang sa Ebanghelyo sa diha nga ang ilang mga pag-alagad natapos. Si Pedro nagsulti
kanato:
Kong kamo gipasipalahan tungod sa ngalan ni Kristo, mga bulahan kamo; kay
ang espiritu sa himaya ug sa Dios anaa sa ibabaw ninyo: sa ilang bahin siya gipa
kadautan, apan sa inyong bahin siya pagahimayaon. (I Pedro 4:14)
Kamo makakat-on ug dugang mahitungod sa gahum sa pagpakig-ambit sa iyang mga pagantus sa Kapitulo 17.
PAGHARI PINAAGI SA NGALAN
Pinaagi sa ngalan ni Jesus, kamo mahimong kabahin sa gingharian sa Dios:
Nga nagapasalamat sa Amahan, nga naghimo kanatong mga takus nga
umalambit sa panulondon sa mga balaan diha sa kahayag;
Nga mao ang nagluwas kanato gikan sa gahum sa mga kangitngit, ug nagbalhin
kanato ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang Anak. (Colosas 1: 12-13)
Ingon nga kabahin sa gingharian ni Jesus, kamo makadawat sa panulondon sa gahum sa
paghari diha sa kinabuhi:
Kay kon pinaagi sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon naghari sa usa; labi
pa gayud sila nga nakadawat sa kadagaya sa grasya ug sa gasa nga pagkamata
rung nga magahari niini nga kinabuhi pinaagi sa usa, si Jesu-Kristo.
(Roma 5:17)
Kamo maghari sa kinabuhi pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kamo maghari sa mga negatibo nga
mga kahimtang sa kinabuhi pinaagi sa ngalan ni Jesus. Kamo maghari ibabaw sa tanan nga
mga gamhanan nga pwersa sa kaaway pinaagi sa ngalan ni Jesus!
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ANG KATAPUSANG PAKISAYRAN
Ang katapusan nga Bibliyanhong reperensiya sa ngalan ni Jesus makita diha sa basahon sa
Pinadayag. Kini naghisgot sa adlaw nga ang mga magtotoo anaa sa presensya sa ilang
Manluluwas sa bag-ong langit ug yuta;
Ug didto wala nay pagtunglo; apan ang trono sa Dios ug sa Kordero anaa diha
niana; ug ang iyang mga ulipon manag-alagad kaniya:
Ug sila makakita sa iyang nawong; ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga
agtang. (Pinadayag 22: 3-4)
-Kana nga ngalan atong gimahal. . .
-Kana nga ngalan atong gigamit sa awtoridad sa pag-alagad ug diin kita nag-ampo. . .
-Kana nga ngalan diin kita naghari alang sa kinabuhi. . . .
-ANG NGALAN NI JESUS…Mahimong kabahin sa atong pagkatawo sa
kahangturan.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
2. Ipasabot ang kaimportante sa mga ngalan sa kapanahonan sa Biblia.
_____________________________________________________________________
3. Kinsa ang nagsugo ni Jose sa pagngalan kang Jesus?
_____________________________________________________________________
4. Unsa ang labing dako nga ngalan sa tibook uniberso?
_____________________________________________________________________
5. Sa unsa nga paagi nakabaton si Jesus sa iyang ngalan?
_____________________________________________________________________
6. Sa unsa nga paagi kamo makapalambo sa pagtoo diha sa ngalan ni Jesus ug sa gahum
niini?
_____________________________________________________________________
7. Basaha ang mosunod nga mga pahayag ug pun-an ang mga kulang nga letra aron sa
pagkompleto sa pulong.
a. Ang ngalan ni Jesus gikinahanglan alang sa k__ __ __ __ __ __ __ __.
b. Sa diha nga kita mag-ampo alang sa k __ __ __ __ __ __ __ sa mga sakit, kini
kinahanglan nga sa ngalan ni Jesus.
c. P __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ moabot pinaagi sa ngalan ni Jesus.
d. Kita m__ __ __ __ __ ug m__ __ __ __ __ __sa ngalan ni Jesus.
e. Ang paghinginlan sa mga y__ __ __ pagabuhaton sa ngalan ni Jesus.
f. Kita m__ __ __ __ __ __ __ __ __ sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa
Espiritu Santo.
8. Isulat ang TINUOD o SAYOP sa blangko diha sa atubangan sa matag pahayag.
a. _____Kita magpasalamat sa tanan nga mga butang sa ngalan ni Jesus.
b._____Ang Espiritu Santo gihatag sa ngalan ni Jesus.
c._____Ang pagpanalipod sa ngalan ni Jesus nagpasabot kita dili na moantus.
alang kaniya.
(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Ang mosunod nga lista naglakip sa mga pakisayran sa ngalan ni Jesus diha sa Bag-ong Tu
gon. Ipadayon ang inyong pagtuon sa gahum diha sa ngalan ni Jesus pinaagi sa paggamit
niini nga listahan.
Mateo: 1:21; 1:23; 1: 24,25; 10:22; 12: 18,21; 18: 5; 18: 19,20; 19:29; 28:19
Mark: 9: 38-41; 16: 17-18
Lucas: 10:17; 24: 46-47
Juan: 1:12; 2:23; 3:18; 14: 13-14; 14:26; 15:16; 15: 20-21; 16: 23,24,26; 20:31
Buhat: 2:21; 2:38; 3: 6; 3:16; 4: 7,8,10,12,17,18; 4: 29-30; 5: 28,40-42; 8:12; 9: 14-16; 9:
21,27,29; 10:43; 10:48; 15: 25-26; 16:18; 19: 5
Taga-Roma: 1: 5; 10:13
I Mga Taga Corinto: 1: 2; 1:10; 6:11
Taga-Efeso: 5:20
Filipos: 2: 9-11
Colosas: 3:17
II Mga Taga Tesalonica: 1:12
II Timoteo: 2:19
Hebreohanon: 1: 4; 6:10; 13:15
Santiago: 5:14
1 Pedro: 4:14
1 Juan: 2:12; 3:23; 5:13
Pagpadayag: 19: 12,13,16; 22: 3-4
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KAPITULO 13
IKAPITONG GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA
PAG-AMPO
MGA TUMONG:










Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon sa unsang paagi ang gahum sa pag-ampo ug pagpuasa nagpadagayday
sa gahum sa Dios.
Pagpatin-aw sa pag-ampo.
Pag-ila sa nagkalain-laing lebel sa pag-ampo.
Pag-ila sa nagkalain-laing matang sa pag-ampo.
Pag-ila sa mga babag sa pag-ampo.
Pagpatin-aw sa pagpuasa.
Pag-ila sa duha ka matang sa pagpuasa.
Pagpasabot sa katuyoan sa pagpuasa.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ang pag-ampo sa tawong matarung dakog kahimoan. (Santiago 5: 16b)
PASIUNA
Samtang kamo nagtuon mahitungod sa gahum sa ngalan ni Jesus kamo nakakat-on nga ang
mga magtotoo makagamit sa iyang ngalan sa pag-ampo aron makahangyo sa Amahan. Kini
nga leksyon modiskobre sa gahum sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Kini usab nagpakita sa
batasan nga may kalabutan sa pagpuasa. Ang pag-ampo ug pagpuasa maoy gamhanan nga
mga prinsipyo nga mobuhi sa gahum sa Dios diha sa kinabuhi sa mga magtotoo.
ANG KATIN-AWAN SA PAG-AMPO
Ang pag-ampo maoy pagpakigsulti sa Dios. Kini adunay lain-laing mga matang, apan kini
kasagaran mahitabo sa diha nga ang tawo makigsulti sa Dios ug ang Dios makigsulti sa
tawo. Ang pag-ampo gihulagway nga:

____________
* Ang ubang mga materyal niini nga leksyon kapareho sa usa ka kapitulo sa pag-ampo ug
pagpuasa sa " Espirituhanong Mga Estratihiya: Usa ka Manwal Sa Espirituhanong Pakig
gubat. "Kini nga mga buhat dili lamang mga hinagiban sa gubat, sila gahum nga prinsipyo.
Tungod niini nga rason, ang pipila sa materyal gisubli samtang ang bag-o nga materyal usab
gipresentar.
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Pagtawag sa ngalan sa Ginoo:
Pagtuaw ngadto sa Dios:
Pagduol sa Dios:
Pagtan-aw sa itaas:
Pagbayaw sa kalag:
Pagbayaw sa kasingkasing:
Pagbubo sa kasingkasing:
Pagbubo sa kalag:
Pagtuaw sa Langit:
Pagpangamuyo sa Ginoo:
Pagpangita sa Dios:
Pagpangita sa nawong sa Ginoo:
Paghimo sa pangamuyo:

Genesis 12: 8
Salmo 27: 7; 34: 6
Salmo 73:28; Hebreohanon 10:22
Salmo 5: 3
Salmo 25: 1
Lamentaciones 3:41
Salmo 62: 8
I Samuel 1:15
II Mga Cronicas 32:20
Exodo 32:11
Job 8: 5
Salmo 27: 8
Job 8: 5; Jeremias 36: 7

ANG PAG-AMPO NGA KINABUHI NI JESUS
Ang pag-ampo maoy usa ka gamhanan nga himan diha sa kinabuhi ni Ginoong Jesus:
SI JESUS MIHIMO SA PAG-AMPO INGON NGA PRAYORIDAD:
Siya nag-ampo sa bisan unsa nga panahon sa
adlaw o sa gabii:
Ang pag-ampo mas prayoridad kay sa pagkaon:
Ang pag-ampo mas prayoridad kay sa negosyo:

Lucas 6: 12-13
Juan 4: 31-32
Juan 4: 31-32

ANG PAG-AMPO MOUBAN SA BISAN UNSANG MAHINUNG DANON NGA
PANGHITABO:
Sa iyang pagpabautismo:
Atol sa unang ministeryo nga paglibot:
Sa wala pa mopili ug mga tinun-an:
Sa wala pa ug sa human na pagpakaon sa 5,000:
Sa pagpakaon sa 4,000:
Sa wala pa ang pagsugid ni Pedro:
Sa wala pa ang pagkausab sa dagway:
Sa pagbalik sa mga kapitoan:
Didto sa lubong ni Lazaro:
Sa pagpanalangin sa mga bata:
Sa pag-abot sa pipila ka mga Gresyanhon:
Sa wala pa ang iyang labing dako nga kaguol:
Alang kang Pedro:
Alang sa paghatag sa Espiritu Santo:
Sa dalan paingon sa Emmaus:
Sa wala pa ang iyang pagkayab:
Alang sa iyang mga sumusunod:
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Lucas 3: 21-22
Marcos 1:35; Lucas 5:16
Lucas 6: 12-13
Mateo 14: 19,23; Marcos 6: 41,46;
Juan 6: 11,14-15
Mateo 15:36; Marcos 8: 6,7
Lucas 9:18
Lucas 9: 28,29
Mateo 11:25; Lucas 10:21
Juan 11: 41-42
Mateo 19:13
Juan 12: 27-28
Mateo 26: 26-27; Marcos 14: 22-23;
Lucas 22: 17-19
Lucas 22:32
Juan 14:16
Lucas 24: 30-31
Lucas 24: 50-53
Juan 17

MGA LEBEL SA PAG-AMPO
Si Pablo nag-awhag sa mga magtotoo sa pag-ampo kanunay uban sa "tanan nga mga pagampo" (Mga Taga-Efeso 6:18). Ang laing hubad sa Biblia nag-ingon nga "pag-ampo sa tanan
nga matang sa pag-ampo” (Goodspeed Translation). Kini nagtumong sa nagkalain-laing lebel
ug matang sa pag-ampo.
Adunay tulo ka mga lebel sa mainiton nga pag-ampo: Pagpangayo, pagpangita, ug pagpanuk
tok:
Pangayo, ug kamo pagahatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtoktok, ug
kamo pagaablihan:
Kay ang tanan nga nagapangayo makadawat; ug ang nagapangita makakaplag,
ug kaniya nga nagatoktok, pagaablihan. (Mateo 7: 7-8)
Ang pagpangayo mao ang unang lebel sa pag-ampo. Kini sa yano lamang nagpresentar sa usa
ka hangyo ngadto sa Dios ug sa pagdawat sa diha-diha nga tubag. Aron makadawat, ang kon
disyon mao ang paghangyo:
. . . kamo wala makabaton, tungod kay kamo wala mangayo. (Santiago 4: 2)
Kita adunay gamhanang espirituhanon nga hinagiban sa pag-ampo, ug daghan ang wala moga
mit niini. Sila wala mangayo, ug tungod niini, sila wala makadawat.
Ang pagpangita maoy mas lawom nga lebel sa pag-ampo. Kini mao ang lebel sa pag-ampo
diin ang mga tubag dili ingon ka diha-diha nga sama sa lebel sa pagpangayo. Ang 120 nga
nagtigom sa lawak sa itaas diin sila nagpadayon sa pag-ampo mao ang usa ka panig-ingnan
sa pagpangita. Kini nga mga lalaki ug mga babaye nangita sa katumanan sa saad sa Balaang
Espiritu ug nagpadayon sa pagpangita hangtud nga ang tubag miabot (Buhat l-2).
Ang pagtuktok maoy mas lawom nga lebel pa. Kini mao ang pag-ampo nga mapadayonon sa
diha nga ang mga tubag madugay. Kini gihulagway sa sambingay nga gitudlo ni Jesus diha sa
Lucas 11: 5-10. Ang pagpanuktok nga lebel mao ang labing grabe nga lebel sa espirituhanon
nga pakiggubat sa pag-ampo. Kini gihulagway sa pagkamapadayon ni Daniel – siya nagpada
yon sa pagtuktok bisan pa sa kamatuoran nga siya wala makakita ug mga resulta (Daniel 10).
MGA MATANG SA PAG-AMPO
Adunay nagkalain-laing matang sa pag-ampo nga gihulagway diha sa modelo sa pag-ampo
nga gihatag sa Ginoo (Mateo 6: 9-13). Ang mga matang sa pag-ampo naglakip sa:
1. PAGSIMBA UG PAGDAYEG:
Kamo mosulod ngadto sa presensya sa Dios uban sa pagsimba ug pagdayeg:

143

Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat, ug ngadto
sa iyang mga sawang uban ang pagdayeg; ihatag ang mga pasalamat ngadto
kaniya, ug dayegon ninyo ang iyang ngalan. (Salmo 100: 4)
Ang pagsimba maoy paghatag sa kadungganan ug debosyon. Ang pagdayeg maoy pagpasala
mat dili lamang sa unsa ang gibuhat sa Dios apan alang sa unsa siya. Kamo mosimba sa Dios
sa espiritu ug sa kamatuoran;
Apan ang takna moabot, ug karon mao na, nga ang matuod nga mga magsisim
ba magasimba sa Amahan pinaagi sa Espiritu ug sa kamatuoran; kay mao kana
ang ginapangita sa Amahan nga mga magsisimba kaniya.
Ang Dios Espiritu man, ug ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsim
ba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. (Juan 4: 23-24)
Ang pagdayeg ug pagsimba mahimong uban sa:
Pag-awit:
Madungog nga pagdayeg:
Pagsinggit:
Pagbayaw sa mga kamot:
Pagpakpak:
Mga instrumento sa musika:
Pagtindog:
Pagyukbo:
Pagsayaw;
Pagluhod:
Paghigda:

Salmo 9: 2,11; 40: 3; Marcos 14:26
Salmo 103: 1
Salmo 47: 1
Salmo 63: 4; 134: 2; 1 Timoteo 2: 8
Salmo 47: 1
Salmo 150: 3-5
II Mga Cronicas 20:19
Salmo 95: 6
Salmo 149: 3
Salmo 95: 6
Salmo 149: 5

2. PASALIG:
Kini mao ang pag-ampo sa paghatag sa inyong kinabuhi ug kabubut-on sa Dios. Kini nagla
kip sa pag-ampo sa pagkanilain ug pagpahinungod.
3.

PETISYON:

Ang pag-ampo nga petisyon mao ang mga paghangyo. Ang mga hangyo kinahanglan nga su
mala sa kabubut-on sa Dios ingon sa gipadayag sa iyang nasulat nga Pulong. Ang mga peti
syon mahimong anaa sa mga lebel sa pagpangayo, pagpangita, o pagpanuktok. Pangamuyo
ang lain nga pulong alang niini nga matang sa pag-ampo. Ang pulong nga pangamuyo nagpa
sabot sa "pagpangaliyupo sa Dios o hugot nga apelar ngadto kaniya alang sa usa ka pangina
hanglan."
4. PAGSUGID UG PAGHINULSOL:
Ang pag-ampo sa pagsugid maoy paghinulsol ug pagpangayo sa kapasayloan sa sala:
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Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga
mopasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang
pagkadili makatarunganon. (Juan 1: 9)
5.

PAGPANGAMUYO:

Ang pagpangamuyo mao ang pag-ampo alang sa uban. Ang tigpataliwala maoy usa nga
mikuha sa dapit sa laing o naghangyo sa panginahanglan sa lain.
Ang Biblia nagrekord nga sa usa ka panahon ang Dios mitan-aw sa ibabaw sa yuta ug nakita
nga walay nagpataliwala:
Ug siya nakakita nga walay tawo, ug nahibulong nga walay nagpataliwala: busa
ang iyang bukton nagadala ug kaluwasan kaniya, ug ang iyang pagkamatarung,
mao ang nagpalig-on kaniya. (Isaias 59:16)
Sa diha nga nakita sa Dios nga walay nagpataliwala siya nagtagbo sa panginahanglan. Iyang
gipadala si Jesus:
Kay may usa ka Dios, ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, ang
tawo nga si Kristo Jesus. (1 Timoteo 2: 5)
. . . Si Kristo ang namatay, labi pa gayud ang gibanhaw gikan sa mga minatay,
ang atua usab sa tuong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo
alang kanato. (Roma 8:34)
Busa siya makahimo usab sa pagluwas kanila sa hingpit gayud nga moduol
ngadto sa Dios pinaagi kaniya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpanga
muyo alang kanila. (Hebreohanon 7:25)
Mga anak ko, kining mga butanga gisulat ko kaninyo, nga kamo dili magpaka
sala. Ug kon adunay si bisan kinsa nga makasala, may Manlalaban kita uban sa
Amahan, si Jesu-Kristo, ang matarung. (I Juan 2: 1)
Ang manlalaban sa usa ka korte sa hustisya mao ang motabang nga subay sa balaod o mag
tatambag nga nangamuyo sa ikamaayo sa usa. Ang pagpangamuyo sa espirituhanon nga
pakiggubat mao ang pag-ampo ngadto sa Dios alang sa laing tawo. Usahay kini nga pagpa
ngamuyo gibuhat uban sa salabutan. Kamo mangamuyo sa inyong kaugalingong lumad nga
pinulongan:
Busa, nagatambag ako, una sa tanan, mga pangamuyo, mga pag-ampo, mga
paghangyo, ug mga pasalamat, pagabuhaton alang sa tanan nga mga tawo.
Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa kagamhanan. . . (I Timoteo 2: 1-2)
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Sa uban nga mga panahon, ang pagpangamuyo gihimo pinaagi sa Balaan nga Espiritu. Kini
mahimong uban sa pag-agulo nga resulta gikan sa usa ka bug-at nga espirituhanong palas-a
non. Kini mahimo nga sa usa ka sinultihan nga dili masabtan. Kini mahimong pagpangamu
yo alang sa lain o ang Balaang Espiritu nangamuyo alang kaninyo. Sa diha nga kini mahita
bo, ang Espiritu Santo nagsulti pinaagi kaninyo sa pag-ampo direkta sa Dios ug sumala sa
kabubut-on sa Dios. Kamo wala makasabot niini nga matang sa pagpangamuyo:
Ingon man usab ang Espiritu nagatabang sa atong mga kaluyahon; kay kita
dili mahibalong moampo ingon sa atong gikinahanglgan; apan ang Espiritu sa
iyang kaugalingon nagapangamuyo gayud alang kanato uban sa pag-agulo nga
dili arang ikalitok. (Roma 8:26)
ANG MODELO SA PAG-AMPO
Atol sa yutan-ong ministeryo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa makausa miduol kaniya
uban sa usa ka makapaikag nga hangyo:
…Usa sa iyang mga tinun-an miingon kaniya, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo…
(Lucas 11: 1)
Ang mga tinun-an wala naghangyo kon sa unsaon sa pagwali o sa paghimo sa mga milagro.
Sila wala mangita sa mga leksyon kon unsaon sa pagtukod sa malungtarong mga relasyon.
Sila wala mangutana bahin sa mga katingalahan sa pisikal nga pagkaayo. Sila nangayo nga
matudloan kon unsaon sa pag-ampo. Unsay nagmugna niini nga tinguha? Kini mao ang maki
ta nga mga epekto sa pag-ampo sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus. Ang mga tinun-an naka
saksi sa gamhanang mga resulta niining espirituhanong paagi diha sa aksyon.
Basaha ang modelo sa pag-ampo sa sunod nga pahina, ug matikdi ang mga nagkalain-laing
matang sa pag-ampo nga atong gihisgotan:
Amahan namo nga anaa sa langit,
Pagabalaanon ang imong ngalan

Pagdayeg ug pagsimba

Paanhia ang imong gingharian,
Pagabuhaton ang imong kabubut-on
Dinhi sa yuta maingon sa langit.

Pasalig

Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw.

Petisyon

Ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab makapasaylo man
sa mga nakautang kanamo.

Pagsugid, Pagpangamuyo

Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Alang kanimo ang gingharian, ug ang gahum
ug ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.
(Mateo 6: 9-13)
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Petisyon

Pagdayeg ug pagsimbba

UNSAON SA PAG-AMPO
Tan-awa ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran diha sa inyong Biblia. Kini nga mga
Kasulatan nagtudlo kaninyo kon unsaon sa pag-ampo:
-Ang pag-ampo pagagihimoon ngadto sa Dios:
Salmo 5: 2
-Ang walay sulod nga pagbalik-balik gidili,
Mateo 6: 7; Daniel 6:10;
apan ang tim-os nga pagbalik-balik wala:
Lucas 11: 5-13; 18: 1-8
-Kamo nakasala pinaagi sa pagpasagad sa pag-ampo
alang sa uban:
I Samuel 12:23
-Pag-ampo uban sa pagsabot (sa nailhan nga pinulngan): Mga Taga-Efeso 6:18
-Pag-ampo diha sa Espiritu:
Roma 8:26; Judas 20
-Pag-ampo sumala sa kabubut-on sa Dios:
1 Juan 5: 14-15
-Pag-ampo sa tago:
Mateo 6: 6
-Kalidad kay sa gidaghanon gihatagan ug gibug-aton. Ang
pag-ampo dili malampuson tungod sa daghan nga pagsulti: Mateo 6: 7
-Pag-ampo kanunay:
Lucas 21:36; Efeso 6:18
-Pag-ampo nga mapadayonon:
Roma 12:12
-Pag-ampo sa walay paghunong;
I Tesalonica 5:17
-Pag-ampo ngadto sa Amahan sa ngalan ni Jesus:
Juan 15:16
-Uban sa mabinantayon nga kinaiya:
I Pedro 4: 7
-Sumala sa panig-ingnan sa modelo nga pag-ampo:
Mateo 6: 9-13
-Pag-ampo uban sa mapasayloon nga espiritu:
Marcos 11:25
-Pag-ampo uban sa pagkamapainubsanon:
Mateo 6: 7
-Usahay uban sa pag-ampo ug sa pagpuasa:
Mateo 17:21
-Pag-ampo nga mainiton gayud;
Santiago 5:16;
Colosas 4:12
-Pag-ampo uban sa pagpasakop ngadto sa Dios:
Lucas 22:42
-Gamita ang mga paagi sa pagbugkos ug pagbadbad
sa pag-ampo:
Mateo 16:19
UNSAY INYONG ANGAY NGA IAMPO
-Ang pakigdait sa Jerusalem:
Salmo 122: 6
-Mga mamomoo sa ting-ani:
Mateo 9:38
-Nga kamo dili itugyan ngadto sa pagtintal:
Lucas 22: 40-46
-Sila nga nagtamay kaninyo (sa inyong mga kaaway):
Lucas 6:28
-Tanan sa mga balaan:
Mga Taga-Efeso 6:18
-Ang masakiton:
Santiago 5:14
-Usag usa (nga nagdala sa usag usa ka palas-anon):
Santiago 5:16
-Alang sa tanang mga tawo, mga hari, ug mga anaa sa
kagamhanan:
I Timoteo 2:1-4
-Alang sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglan:
Mateo 6:11
-Alang sa kaalam:
Santiago 1: 5
-Alang sa pag-ayo:
Santiago 5: 14-15
-Alang sa kapasayloan:
Mateo 6:12
-Alang sa kabubut-on ug sa Gingharian sa Dios nga malig-on: Mateo 6:10
-Alang sa kahupayan gikan sa kagul-anan:
Santiago 5:13
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PAG-AMPO SA MGA SAAD
Kamo nangayo, ug dili makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, nga
kamo magausik-usik niini sa inyong mga pangibog. (Santiago 4: 3)
Ang Dios motubag sa pag-ampo sumala sa iyang mga saad. Sa diha nga kamo dili mangayo
basi niini nga mga saad, ang inyong pag-ampo dili matubag. Kini susama sa usa ka amahan
nga may pagtagad sa iyang mga anak. Walay ginikanan nga makahimo sa paghatag sa iyang
mga batan-on sa bisan unsa nga gusto nila o gipangayo. Siya naghimo niini nga tin-aw nga
siya mobuhat sa pipila ka mga butang ug dili sa pagbuhat sa ubang mga butang. Sulod niini
nga mga utlanan ang amahan mohatag sa hangyo sa iyang anak.
Kini sama sa Dios. Ang iyang mga saad giporma sa husto nga basihan alang sa pag-ampo.
Pagkat-on kon unsa ang gisaad sa Dios ug pag-ampo sumala sa mga saad sa Dios. Usa ka
maayo nga paagi sa pagbuhat niini mao ang pagtan-aw sa Biblia ug sa pagtimaan sa tanan
nga mga saad. Gamita ang inyong Biblia sa dihang kamo mag-ampo, ug ibasi ang inyong
mga pag-ampo niini nga mga saad.
MGA BABAG SA PAG-AMPO
Ania ang pipila ka mga butang nga makababag sa inyong mga pag-ampo:
-Sala sa bisan unsa nga matang:
-Mga diosdiosan diha sa kasingkasing:
-Usa ka dili mapasayloon nga espiritu:
-Kahakog, sayop nga mga motibo:
-Gahum nga kagutom, momanipula nga
mga pag-ampo:
-Sayop nga pagtratar sa kapikas sa kaminyoon:
-Kinaugalingong-pagkamatarung:
-Pagkadili matinoohon:
-Wala nagapabilin diha kang Kristo ug sa
iyang Pulong:
-Kakulang sa kalooy:
-Pagkaaron ingon, garbo, walay kahulogan nga
pagbalik-balik:
-Wala mangayo sumala sa kabubut-on sa Dios:
-Wala mangayo sa ngalan ni Jesus:
-Satanasnon ug demonyohang mga babag:
-Wala mangita una sa Gingharian: Kini lamang
sa diha nga kamo mangita una sa Gingharian sa
Dios nga kamo gisaaran sa ubang mga butang:
-Ang Dios adunay mas taas nga katuyoan sa pag
dili sa inyong gipangayo:
-Sa Dihang kamo wala masayud kon unsaon sa
pag-ampo ingon sa inyong gikinahanglan,
ang pag-ampo mababagan. Mao nga importante
nga tugotan ang Balaan nga Espiritu sa pag-ampo
pinaagi kaninyo:
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Isaias 59: 1-2; Salmo 66:18;
Isaias 1:15; Proverbio 28: 9
Ezequiel 14: 1-3:
Marcos 11:25; Mateo 5:23
Proverbio 21:13; Santiago 4: 3
Santiago 4: 2-3
I Pedro 3: 7
Lucas 18: 10-14
Santiago 1: 6-7:
Juan 15: 7:
Proverbio 21:13
Mateo 6: 5; Job 35:12-13
Santiago 4: 3
Juan 16:24
Daniel 10: 10-13; Efeso 6: 1

Mateo 6:33
II Mga Taga Corinto 12: 8-9

Roma 8:26

KANUS-A DILI MOAMPO
Importante nga makakat-on kon unsaon sa paghulat diha sa pag-ampo alang sa Ginoo sa giya
ug direksyon sa dili pa molihok. Apan parehong importante nga masayud kon kanus-a dili mo
ampo. Sa diha nga ang Dios mitawag kaninyo sa pagbuhat, kamo kinahanglan mobuhat - dili
magpadayon sa pag-ampo.
Pananglitan, sa mapait nga tubig sa Mara sa diha nga nagtu-aw si Moises kang Jehova, gipa
kita sa Dios kaniya kon unsa ang buhaton sa pagpatam-is sa mga tubig. Walay gikinahanglan
nga paghulat ug dugang sa Ginoo diha sa pag-ampo. Si Moises milihok kon unsa ang gipada
yag sa Dios. Ang sama tinuod ngadto kang Josue sa diha nga siya nag-ampo mahitungod sa
makalilisang nga kapildihan sa Israel didto sa Ai. Ang Dios nagpadayag nga adunay sala tali
wala sa mga katawhan sa Israel. Siya sa tinuod miingon kang Josue. . .
Timundog ka; nganong naghapa ka sa ingon niana? Ang Israel nakasala…
Tindog, putlion mo ang katawhan. (Josue 7: may bahin sa 10,11, ug 13)
Kini dili panahon sa pag-ampo. Kini mao ang panahon sa paglihok sa direksyon nga gihatag
sa pag-ampo. Ang ubang mga tawo mogamit sa pag-ampo ingon nga usa ka pasangil aron sa
paglikay sa kalambigitan ug sa paglihok kon unsa ang gisulti sa Dios kanila nga buhaton.
Ang uban mipadayon sa pag-ampo sa diha nga mitubag na ang Dios apan wala nila magusto
hi ang tubag. Ribyuha ang istorya ni Balaam diha sa Numeros 22. Matikdi ilabi na ang mga
bersikulo 18-19. Si Balaam walay katungod sa pag-adto sa Dios uban sa sama nga butang
tungod kay ang Dios sa tin-aw nagdili kaniya sa pagbuhat sa bisan unsa nga butang (tan- awa
sa bersikulo 12).
ANG PAGHIUSA PAG-AMPO UG PAGPUASA
Ang pag-ampo mas gamhanan sa diha nga inubanan sa pagpuasa. Ang pagpuasa, sa labing
yano nga kahulogan, mao ang pagpadayon nga walay kaon.
MGA MATANG SA PUASA:
Sumala sa Biblia adunay duha ka matang sa puasa. Ang hingpit nga pagpuasa mao nga sa
hingpit dili kamo mokaon o moinom. Ang panig-ingnan niini makaplagan diha sa Buhat 9:
9. Ang dili hingpit nga pagpuasa mao nga sa diha nga ang pipila ka kalan-on gidili. Ang
panig-ingnan niini anaa sa Daniel 10: 3.
PANGPUBLIKO UG PANGPRIBADO NGA PAGPUASA:
Ang pagpuasa maoy usa ka personal nga butang tali sa tawo ug sa Dios. Kini gibuhat nga pri
bado ug dili ipanghambog:
Ug kon managpausa kamo, dili kamo manig-ingon sa mga salingkapaw, nga
may masulob-on nga panagway; kay sila nanagbalhin sa ilang mga nawong,
aron sila makita sa mga tawo nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, magaingon ako
kaninyo, nga sila nakadawat na sa ilang balus.
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Apan ikaw, sa diha nga ikaw magpuasa, hisoan mo ang imong ulo, ug hilam-osan
mo ang imong nawong;
Aron ikaw dili makita ngadto sa mga tawo nga nagpuasa, kondili sa imong Ama
han nga anaa sa tago; ug ang imong Amahan, nga nagatan-aw sa tago, magaba
lus kanimo sa dayag. (Mateo 6: 16-18)
Ang mga Lider mahimong motawag sa usa ka pangpubliko nga pagpuasa ug mohangyo sa
tibook pakig-ambitay sa simbahan sa pagpuasa:
Patingoga ang trumpeta didto sa Sion, managbalaan kamo sa usa ka pagpuasa,
pagtawag ug usa ka maligdong nga pagkatigom. (Joel 2:15)
ANG MGA KATUYOAN SA PAGPUASA:
Adunay tino nga espirituhanong mga katuyoan alang sa pagpuasa. Importante nga kita maka
sabot niini, tungod kay kon kita magpuasa alang sa sayop nga mga rason, kini dili epektibo.
Tun-i ang matag usa sa mosunod nga mga pakisayran mahitungod sa mga katuyoan sa pagpu
asa. Sila nagpadayag sa dakong gahum sa pagpuasa sa espirituwal nga pakig-away. Kamo
magpuasa:
-Sa pagpaubos sa inyong kaugalingon:
-Sa paghinulsol alang sa sala:
-Alang sa pagpadayag:
-Sa paghubad sa mga higot sa kadautan, sa pag
bayaw sa bug-at nga palas-anon, sa pagpahiga
was sa dinaugdaug, ug sa pagbungkag sa tanang
pagkaulipon:
-Sa pagpakaon sa mga kabus, sa pisikal ug sa espirituwal:
-Aron pagadunggon sa Dios:

Salmo 35:13; 69: 10
Joel 2:12
Daniel 9: 2; 3: 21-22

Isaias 58: 6
Isaias 58: 7
II Samuel 12:16,22;
Jonas 3: 5, 10.

Ang pagpuasa dili makapausab sa Dios. Kini makapausab kaninyo. Ang Dios magatagad ka
ninyo basi sa inyong relasyon ngadto kaniya. Sa diha nga kamo mausab, nan ang paagi sa
Dios sa pagtagad kaninyo apektado. Kamo wala magpuasa sa pag-usab sa Dios, tungod kay
ang Dios dili mausab. Apan ang pagpuasa makapausab kon sa unsang paagi siya magtagad
kaninyo. Basaha ang basahon ni Jonas alang sa usa ka panig-ingnan.
GITAS-ON SA PAGPUASA:
Kon unsa ka dugay nga kamo magpuasa nag-agad kon unsa ang gipamulong sa Dios nganha
sa inyong espiritu. Siya mahimong mogiya kaninyo sa pagpuasa sa mubo o taas nga panahon.
Hinumdumi ang istorya ni Esau ug Jacob? Si Jacob sa sinugdan naghimo ug kalan-on alang
sa iyang kaugalingon apan midumili sa iyang kaugalingon aron sa pag-angkon sa katungod sa
pagkapanganay. Unsa ka mas maayo kon si Esau unta ang nagpuasa ug usa ka kan-anan!
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang duha ka mga prinsipyo nga mopadagayday sa gahum sa Dios diha sa kinabu
hi sa mga magtotoo?
_______________________________ ug

_______________________________

3. Unsa ang tulo ka mga lebel sa pag-ampo nga gihisgotan niini nga leksyon?
_____________________

___________________

_____________________

4. Ilista ang mga matang sa pag-ampo nga gihulagway diha sa modelo sa pag-ampo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Ilista ang pipila ka mga babag sa pag-ampo nga gihisgotan niini nga kapitulo.
_____________________________________________________________________

6. Ipatin-aw ang pag-ampo.
_____________________________________________________________________

7. Ipatin-aw ang pagpuasa.
_____________________________________________________________________

8. Unsa ang duha ka matang sa puasa?
________________________________ ug _________________________________

9. Itingob ang mga katuyoan sa pagpuasa.
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Ang mga tubag sa pag-ampo ihatag:
-Diha-diha dayon nga mga panahon
-Malangan nga mga panahon
-Sa mga panahon, nga lahi gikan sa atong mga tinguha
-labaw sa atong mga gilauman

Isaias 65:24; Daniel 9:21-23
Lucas 18: 7
II Corinto 12: 8-9
Jeremias 33: 3; Efeso 3:20

Hinumdomi: Ang pag-ampo ni Jesus didto sa Tanaman wala makapausab sa kabubut-on sa
Dios, apan ang kabubut-on sa Dios nahimong tin-aw pinaagi niini (Hebreohanon 5: 7-9). Ang
atong mga pag-ampo dili matubag, tungod lang kay sila wala gitubag sa paagi nga atong gus
to. Ang unsay atong makita nga ingon sa wala matubag nga pag-ampo sa kanunay nag-alagad
sa mas taas nga katuyoan.
2. Sa diha nga kita mag-ampo sumala sa sulondnan sa Pag-ampo sa Ginoo kini nagdasig sa
hustong mga kinaiya:
Sa diha nga kita mag-ampo...

Kita nagpakita sa ...

Amahan namo nga anaa sa langit,
Pagabalaanon ang imong ngalan
Paanhia ang imong gingharian,
Pagabuhaton ang imong kabubut-on
Dinhi sa yuta maingon sa langit.
Hatagi kami karon sa pagkaon namo sa matag-adlaw.
Ug pasayloa kami sa among mga utang,
Maingon nga kami usab makapasaylo man
sa mga nakautang kanamo.
Ug ayaw kami itugyan sa panulay,
Kondili luwasa kami gikan sa dautan.
Alang kanimo ang gingharian, ug ang gahum
ug ang himaya hangtud sa kahangturan. Amen.

Binata nga kinaiya
Matinahuron nga kinaiya
Mapaabuton nga kinaiya
Magpasakop nga kinaiya
Masaligon nga kinaiya
Mahinulsolon nga kinaiya
Mapasayloon nga kinaiya
Madaugon nga kinaiya
Masimbahon nga kinaiya

3. Basaha ang Santiago 5: 17-18. Kini usa ka modelo nga pag-ampo sa gahum ug pagtoo
tungod kay:
-Kini gibasi sa usa ka tino nga saad sa Dios:
I Mga Hari 18: 1
-Kini nituman sa mga kondisyon sa saad:
I Mga Hari 18: 2
-Siya milahutay bisan pa sa dili maayong mga taho:
I Mga Hari 18:43
4. Tun-i ang mosunod nga mga panig-ingnan sa gamhanan nga pag-ampo nga nasulat sa
Biblia:
Genesis:
Ang pag-ampo nga kasaysayan nagsugod:
Pag-ampo ug espirituhanong pag-uswag:
Pag-ampo ug ang halaran:
Pag-ampo alang sa usa ka manununod:
Pag-ampo, ang pinulongan sa usa ka pagtu-aw:
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4:26
5: 21-24
12-13
15
16

Pag-ampo ug pagpadayag:
Pag-ampo alang sa dautan nga dakbayan:
Pag-ampo human sa sayop:
Pag-ampo sa pagkamasinugtanon:
Pag-ampo alang sa usa ka pangasaw-onon:
Pag-ampo alang sa usa ka apuli nga asawa:
Pag-ampo nga makapausab sa mga butang:
Pag-ampo ingon nga usa ka panaad:
Pag-ampo mahitungod sa nasayop nga igsoon:
Pag-ampo, ang tinago nga kalayo:
Pag-ampo alang sa pagpanalangin sa mga banay:

17
18-19
20
22
24
25: 19-23
26
28
32
39-41; 45: 5-8; 50: 20,24
48-49

Exodo:
Pag-ampo nga gipahayag ingon nga agulo:
Pag-ampo ingon nga pakigssulti:
Pag-ampo ingon nga reklamo:
Pag-ampo sa pakigsaad uban gahum:
Pag-ampo ingon nga pagdayeg:
Pag-ampo sa katalagman:
Pag-ampo sa mga nanginahangalan:
Pag-ampo alang sa paglangan sa angay nga paghukom:
Unang pag-ampo ni Moises alang sa Israel:
Ikaduhang pag-ampo ni Moises:
Ikatulong pag-ampo ni Moises:
Pag-ampo ug pagkausab sa dagway:

1-2
3-4
5-7
8-10
15
17
22: 22-24
32
32: 9-14
32: 30-34
33: 12-23
34

Numeros:
Pag-ampo ingon nga panalangin:
Pag-ampo alang sa pagtipig ug pagpanalipod:
Pag-ampo alang sa pagtangtang sa paghukom:
Pag-ampo sa naluya nga kasingkasing:
Pag-ampo sa maaghup nga tawo:
Pag-ampo alang sa pagpatunhay sa balaan nga dungog:
Pag-ampo alang sa balaan nga aksyon batok sa rebelyon:
Pag-ampo alang sa kahupayan gikan sa kamatayon:
Pag-ampo ug tagna:
Pag-ampo alang sa bag-o nga lider:

6: 24-27
10: 35-36
11: 1-2
11: 10-35
12
14
16
21
23-24
27

Deuteronomio:
Pag-ampo alang sa pribilehiyo nga buluhaton:
Pag-ampo ngadto sa usa ka tawo nga haduol:
Pag-ampo alang sa kalig-on sa paghukom:
Pag-ampo ingon nga panalangin:
Pag-ampo ingon nga pagpasalamat:
Pag-ampo ingon nga awit:

3: 23-29
4: 7
9: 20,26-29
21: 6-9
26
32-33

Josue:
Pag-ampo ingon nga hagit:

5: 13-15
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Pag-ampo nga dili tubagon sa Dios:
7
Pag-ampo nga napasagdan, makalilisang nga mga resulta: 9:14
Pag-ampo nga makahimo ug milagro:
10
Mga Maghuhukom:
Pag-ampo alang sa giya:
Pag-ampo sa panahon sa gubat:
Pag-ampo alang sa mga ilhanan:
Pag-ampo sa katalagman:
Pag-ampo ingon nga paghangyo:
Pag-ampo alang sa wala pa matawo nga bata:
Pag-ampo sa nawong sa kamatayon:
Pag-ampo nga direktang gitubag:
Pag-ampo alang sa nawala nga banay:

1
4-5
6
10: 10-16
11: 30-40
13
16: 28-31
20: 23-28
21: 2-3

I Samuel:
Pag-ampo nga walay pulong:
Pag-ampo, matagnaong panglantaw:
Pag-ampo sa balaang puloy-anan:
Pag-ampo alang sa nasudnong kasamok:
Pag-ampo alang sa usa ka hari:
Pag-ampo ingon nga pagbindikar:
Pag-ampo sa naguol nga hari:
Pag-ampo sa nagsubo nga kasingkasing:
Pag-ampo ingon nga hinay nga hinagawhaw nga tingog:
Pag-ampo ingon nga sekreto sa kaisug:
Pag-ampo ingon nga pangutana:
Pag-ampo alang sa bungol nga igdulungog:
Pag-ampo alang sa pagpasig-uli sa inagaw sa gubat:

1
2: 1-10
3
7
8
12
14
15:11
16: 1-12
17
23
28: 7
30

II Samuel:
Pag-ampo ingon nga pagpanag-iya:
Pag-ampo alang sa mga ilhanan sa kadaugan:
Pag-ampo alang sa panalangin sa balay ug sa gingharian:
Pag-ampo alang sa usa ka masakiton nga bata:
Pag-ampo ingon nga pagpakaaron-ingnon:
Pag-ampo alang sa pagsabot sa kasakit:
Pag-ampo ingon sa usa ka salmo:
Pag-ampo ingon nga pagsugid sa garbo:

2: 1
5: 19-25
7: 18-29
12
5: 7-9
21: 1-12
22
24: 10-17

I Mga Hari:
Pag-ampo alang sa usa ka maalamon nga kasingkasing:
Pag-ampo sa pagpahinungod:
Pag-ampo alang kamot nga nakuyos:
Pag-ampo alang sa sirado nga kalangitan:
Pag-ampo alang sa pagkabanhaw sa anak nga lalaki:
Pag-ampo alang sa balaan nga kadungganan:
Pag-ampo ug paglahutay:
Pag-ampo alang sa kamatayon:
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3
8: 12-61
13: 6
17
17: 20-24
18: 16-41
18:45
19

II Mga Hari:
Pag-ampo alang sa patay nga bata:
4: 32-37
Pag-ampo alang sa panan-awon:
6: 13-17
Pag-ampo alang sa kaluwasan sa bugalbugalon nga mga kaaway: 19
Pag-ampo alang sa taas nga kinabuhi:
20: 1-11
1 Cronicas:
Pag-ampo alang sa espirituhanon nga kauswagan:
Pag-ampo ingon nga pagsalig:
Pag-ampo sa kahadlok:
Pag-ampo alang sa pagtukod sa pakigsaad:
Pag-ampo nga gitubag pinaagi sa kalayo:
Pag-ampo ingon sa usa ka gwardiya:
Pag-ampo ug paghatag:

4: 9-10
5:20
13:12
17: 16-27
21
23:30
29: 10-19

II Cronicas:
Pag-ampo sa nasugnong katalagman:
Pag-ampo ug reporma:
Pag-ampo ug apelar sa kasaysayan:
Pag-ampo ingon nga penitensya:

14:11
15
20: 3-13
33:13

Esdras:
Pag-ampo sa pagpasalamat:
Pag-ampo ug pagpuasa:
Pag-ampo ug pagsugid:

7: 27-28
8: 21-23
9: 5-10: 4

Nehemias:
Pag-ampo nga natawo sa kasakit:
Pag-ampo sa sigpit nga kanto:
Pag-ampo alang sa kaluwasan gikan sa kaulawan:
Pag-ampo nga midaug sa kasuko:
Pag-ampo ug pagpasig-uli:
Pag-ampo batok sa laraw:
Pag-ampo ug ang Pulong:
Pag-ampo ug pagkamaayo sa Dios:
Pag-ampo alang sa handumanan:

1: 4-11
2: 4
4: 1-6
4: 7-9
5
6: 9-14
8: 1-13
9
13: 14,22,29,31

Job:
Pag-ampo sa pagbiya:
Pag-ampo alang sa kalooy:
Pag-ampo alang sa pagkamatarung:
Pag-ampo batok sa inhustisya:
Pag-ampo alang sa kahayag sa pagka-imortal:
Pag-ampo ug kapuslanan:
Pag-ampo ug rason:
Pag-ampo nga gitubag pinaagi sa alimpulos:
Pag-ampo ingon nga pagsugid:
Pag-ampo ingon nga pangamuyo:
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1: 20-22
6: 8-9; 7: 17-21
9
10
14: 13-22
21: 14-34
23
38
40: 3-5; 42: 1-6
42: 7-10

Mga Salmo:
Pag-ampo nga natawo sa rebelyon:
3
Pag-ampo sa pagkabalaan:
4
Pag-ampo ingon nga pagbantay sa kabuntagon:
5
Pag-ampo alang sa balaan nga aksyon:
7
Pag-ampo sa pagdayeg alang sa balaan nga aksyon:
8
Pag-ampo alang sa pagpreserbar dinhi ug sa umaabot:
16
Pag-ampo sa krus:
22
Pag-ampo sa pag-atiman sa magbalantay sa carnero:
23
Pag-ampo alang sa pagpadayag sa balaan nga himaya:
24
Pag-ampo ingon nga motugbbaw ngadto sa Dios:
25
Pag-ampo sa matuohon nga kasingkasing:
27
Pag-ampo ingon nga usa ka cameo ni Kristo:
31
Pag-ampo sa makalilisang nga kalag:
32
Pag-ampo alang sa pagpanalipod batok sa mga kaaway:
35
Pag-ampo sa pagdayeg sa mahigugmaong-kalolot:
36
Pag-ampo sa usa ka langyaw:
39, 90, 91
Pag-ampo ug iyang mga kalampusan:
40
Pag-ampo sa lawom nga kasakit:
41
Pag-ampo ingon nga usa ka pultahan sa paglaum:
42-43
Pag-ampo alang sa balaan nga tabang:
44
Pag-ampo alang sa usa ka dalangpanan:
46
Pag-ampo sa usa ka masulub-on nga kasingkasing:
51
Pag-ampo sa tanang panahon:
55
Pag-ampo sa kasakit:
57
Pag-ampo sa pagsalig:
71
Pag-ampo alang sa Dios sa iyang kaugalingon:
73
Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa pagkadako sa Dios:96
Pag-ampo alang sa pag-ikyas gikan sa mga pagsulay:
102-103, 105
Pag-ampo ingon nga handumanan:
106
Pag-ampo alang sa mga katalagman sa dagat:
107
Pag-ampo nga nahisibo sa Kasulatan:
19, 119
Pag-ampo sa nagapangita sa kasingkasing:
139
Proverbio:
Ang libro nagtutok sa pag-ampo ingon nga agianan sa hinatag sa Dios nga kaalam.
Ecclesiastes:
Ang libro naghisgot sa pag-ampo nga may kalabutan sa kamatayon.
Awit ni Solomon:
Mga sekreto sa pag-ampo: Ang tibook nga libro.
Isaias:
Pag-ampo nga dili madungog sa Dios:
Pag-ampo ug paghinlo:
Pag-ampo alang sa usa ka ilhanan:
Pag-ampo sa kahimayaan:
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1:15; 16:12
6
7:11
12

Pag-ampo sa pagdayeg alang sa kadaugan:
25
Pag-ampo alang sa kalinaw:
26
Pag-ampo ug pagsalig:
41
Pag-ampo ug batasan:
55
Pag-ampo nga dili inila sa daghan:
59
Pag-ampo alang sa pagpasundayag sa diosnon nga gahum: 63-64
Jeremias:
Pag-ampo ingon nga pagsugid sa kakulang sa katakos:
Pag-ampo ingon nga pagbalata tungod sa pagpahilayo:
Pag-ampo ingon nga reklamo:
Pag-ampo nga paghilak ibabaw rebelyon:
Pag-ampo gikan sa bilanggoan:
Pag-ampo nga gidili:
Pag-ampo alang sa hustisya:
Pag-ampo sa pagkalibog:
Pag-ampo alang sa kahupayan gikan sa sala ug hulaw:
Pag-ampo alang sa balaan nga panimalos:
Pag-ampo alang sa kalibog sa mga kaaway:
Pag-ampo alang sa paglumpag sa dautan nga tambag:
Pag-ampo sa nagakaluya nga kasingkasing:
Pag-ampo ingon nga pasalamat sa Diosnong kaayo:
Pag-ampo alang sa matinoohon nga salin:

1
2-3
4: 10-31
5
6
7:16
10: 23-25
12: 1-4
14: 7-22
15: 15-21
16: 19-21; 17: 13-18
18: 18-23
20: 7-13
32: 16-25
42

Lamentaciones:
Pag-ampo sa kasakit:
Pag-ampo alang sa kalooy:
Pag-ampo ingon nga reklamo:
Pag-ampo alang sa mga linupigan:

1: 20-22
2: 19-22
3
5

Ezequiel:
Pag-ampo ingon nga protesta:
Pag-ampo alang sa pagpreserba sa salin:
Pag-ampo sa balaang puloy-anan:

4:14
9: 8-11
11: 13-16

Daniel:
Pag-ampo alang sa kahulogan:
Pag-ampo sa pagsupak sa sugo:
Pag-ampo sa pagsugid:
Pag-ampo ug ang iyang espirituhanon nga mga resulta:
Pag-ampo mahitungod sa kamubo sa kinabuhi:

2: 17-18
6: 10-15
9
10
12: 8-13

Oseas:
Ang Dios nag-awhag sa nahilayo sa Dios nga nasud sa pag-ampo sa paghinulsol.
Joel:
Pag-ampo diha sa dinalian:
Pag-ampo ug paghilak:

1: 19-20
2:17
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Amos:
Pag-ampo alang sa pahulay ug sa kapasayloan:

7: 1-9

Pag-ampo sa Gentil nga mga marinero:
Pag-ampo gikan sa Impiyerno:
Pag-ampo sa mahinulsulon nga ciudad:
Pag-ampo sa nasuko nga manalagna:

1: 14-16
2
3
4

Jonas:

Miqueas:
Pag-ampo mao ang paghulat sa Ginoo alang sa katumanan sa iyang Pulong.
Habacuc:
Pag-ampo sa reklamo ug sa pagbindikar:
Pag-ampo sa pagtoo:

1: 1-4,12-17
3

Malaquias:
Pag-ampo -UnangProtesta:
Pag-ampo -Ikaduhang protesta :
Pag-ampo - Ikatulong protesta:
Pag-ampo - Ikaupat nga Protesta:
Pag-ampo - Ikalima nga Protesta:
Pag-ampo - Ikaunom nga Protesta:

1: 2
1: 6
1: 7,13
2:17
3:17
3: 8

Mateo:
Pag-ampo ug ang panginahanglan sa pagpasaylo:
Pag-ampo ug pagpakaaron-ingnon:
Pag-ampo ingon sa gitudlo ni Kristo:
Pag-ampo sama sa gipiho ni Kristo:
Pag-ampo sa usa ka sanlahon:
Pag-ampo sa kapitan:
Pag-ampo sa katalagman:
Pag-ampo sa buang:
Pag-ampo ni Jairo:
Pag-ampo sa mga masakiton nga babaye:
Pag-ampo sa duha ka mga buta nga mga tawo:
Pag-ampo sa mga mamomoo:
Pag-ampo nga pasalamat ni Kristo ngadto sa Dios:
Pag-ampo sa bukid:
Pag-ampo ni Pedro sa kalisdanan:
Pag-ampo sa Siro-Fenicia nga babaye:
Pag-ampo alang sa buang nga anak nga lalaki:
Pag-ampo diha sa panaghiusa:
Pag-ampo diha sa sambingay:
Pag-ampo alang sa pribilehiyo nga posisyon:
Pag-ampo alang sa pag-ayo sa pagkabuta:
Pag-ampo sa pagtoo:
Pag-ampo sa pagpakaaron-ingnon:

5: 22-26; 6: 12,14-15
6: 5-7
6: 8-13
7: 7-11
8: 1-4
8: 5-13
8: 23-27
8: 28-34
9: 18-19
9: 20-22
9: 27-31
9: 37-39
11: 25-27
14:23
14: 28-30
15: 21-28
17: 14-21
18: 19-20
18: 23-25
20: 20-28
20: 29-34
21: 18-22
23: 14,25
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Pag-ampo sa pagkamay-tulubagon:
Pag-ampo sa midumili nga kabubut-on:
Pag-ampo sa Kalbaryo:
Marcos:
Pag-ampo sa usa ka yawa:
Pag-ampo nga mga batasan ni Kristo:
Pag-ampo alang sa mga bungol ug amang:
Pag-ampo ug pagpuasa:
Pag-ampo sa batan-on nga magmamando:

25: 20,22,24
26: 26,36-46
27: 46,50

1: 23-28,32-34
1:35; 6: 41,46
7: 31-37
2:18; 9:29
10: 17-22

Lucas:
Pag-ampo ni Zacarias:
Pag-ampo ingon nga pagsimba:
Pag-ampo nga paghalad:
Pag-ampo sa pultahan sa pag-alagad:
Pag-ampo ingon nga pag-ikyas gikan sa pagkainila:
Pag-ampo ug ang napulo ug duha:
Pag-ampo ug pagkausab sa dagway:
Pag-ampo diha sa sambingay nga porma:
Pag-ampo sa mausikon:
Pag-ampo gikan sa Impiyerno:
Pag-ampo sa napulo ka sanlahon:
Pag-ampo diha sa sambingay nga porma:
Pag-ampo sa Fariseo ug maniningil sa buhis:
Pag-ampo alang sa pagpreserba ni Pedro:
Pag-ampo sa kasakit:
Pag-ampo ug ang nabanhaw nga Ginoo:

1: 8,13,67-80
1: 46-55
2: 10-20,25-38
3: 21-22
5:16
6: 12-13,20,28
9: 28-29
11: 5-13
15: 11-24,29-30
16: 22-31
17: 12-19
18: 1-8
18: 9-14
22: 31-31
22: 39-46
24: 30,50-53

Pag-ampo alang sa espiritu:

4:9,15,19,28;
7: 37-39; 14:16
4: 46-54
6:34
11: 40-42
12: 27-28
14: 13-15; 15:16;16:23-26
17

Juan:

Pag-ampo sa halangdon nga tawo:
Pag-ampo alang sa Tinapay sa Kinabuhi:
Pag-ampo alang sa Pagkumpirma:
Pag-ampo sa doble nga bahin:
Pag-ampo ingon nga pribilehiyo:
Pag-ampo sa tanan nga mga pag-ampo:

Mga Buhat:
Pag-ampo sa lawak sa itaas:
1: 13-14
Pag-ampo alang sa usa ka manununod:
1: 15-26
Pag-ampo ug pagsimba:
2: 42-47
Pag-ampo ingon nga usa ka pagsaulog:
3: 1
Pag-ampo alang sa kaisug sa pagpamatuod:
4: 23-31
Pag-ampo ug ang ministerio sa Pulong:
6: 4-7
Pag-ampo sa unang martir:
7: 55-60
Pag-ampo alang sa mga Samarianhon ug sa usa ka barangan:8: 9-25
Pag-ampo sa usa ka kinabig:
9: 5-6,11
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Pag-ampo alang kang Dorcas:
Pag-ampo ni Cornelio:
Pag-ampo alang kang Pedro sa bilanggoan:
Pag-ampo sa ordinasyon:
Pag-ampo uban sa pagpuasa:
Pag-ampo sa daplin sa suba:
Pag-ampo sa gahong nga bilanggoan:
Pag-ampo sa pagpasalig:
Pag-ampo sa pagkalunod:
Pag-ampo alang sa taas nga hilanat:

9: 36-43
10: 2-4,9,31
12: 5,12-17
13: 2-3,43
13: 2-3; 14: 15,23,26
16: 13,16
16: 25,34
20:36
27: 33,35
28: 8,15,28

Maa Taga-Roma:
Pag-ampo alang sa mauswagon nga panaw:
Pag-ampo nga dinasig sa Espiritu:
Pag-ampo alang sa Israel:
Pag-ampo ingon nga usa ka padayon nga ministeryo:
Pag-ampo alang sa sama nga panghunahuna:
Pag-ampo alang sa pagsakop ni Satanas:

1: 8-15
8: 15,23,26-27
10: 1; 11:26
12:12
15: 5-6,30-33
16: 20,24-27

II Mga Taga Corinto:
Pag-ampo ingon sa usa ka panalangin:
Pag-ampo alang sa pagtangtang sa tunok:

1: 2-4
12: 7-10

Mga Taga-Efeso:
Pag-ampo ug ang posisyon sa magtotoo:
Pag-ampo alang sa pagsabot ug sa gahum:
Pag-ampo ingon nga dalan ngadto sa Dios:
Pag-ampo alang sa sulodnon nga kahingpitan:
Pag-ampo ug sulodnon nga honi:
Pag-ampo ingon sa giandam nga manggugubat:

1: 1-11
1: 15-20
2:18; 3:12
3: 13-21
5: 19-20
6: 18-19

Mga Taga-Filipos:
Pag-ampo nga ingon sa usa ka hangyo alang sa kalipay:
Pag-ampo ug kalinaw sa hunahuna:

1: 2-7
4: 6-7,19-23

Mga Taga-Colosas:
Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa pagkamaunongon: 1: 1-8
Pag-ampo alang sa usa ka panalangin sa pito ka pilo:
1: 9-14
Pag-ampo sa pakig-ambitay:
4: 2-4,12,17
I Mga Taga Tesalonica:
Pag-ampo ingon nga handumanan:
Pag-ampo alang sa pagduaw pag-usab:
Pag-ampo, pagdayeg, ug kahingpitan:

1: 1-3
3: 9-13
5: 17-18,23-24,28

II Mga Taga Tesalonica:
Pag-ampo alang sa katakus sa pagtawag:

1: 3,11-12
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Pag-ampo alang sa kahupayan ug kalig-on:
Pag-ampo alang sa Pulong ug sa pagpanalipod:

2: 13,16-17
3: 1-5

II Timoteo:
Pag-ampo alang sa ministeryo ni Timoteo:
Pag-ampo alang sa balay ni Onesiforo:
Pag-ampo alang sa bakak nga mga higala:

1: 2-7
1: 6-18
4: 14-18

Hebreohanon:
Pag-ampo ingon nga pagdayeg alang sa paglalang:
Pag-ampo alang sa kalooy ug sa pabor:
Pag-ampo ug pangalagad ni Kristo:
Pag-ampo alang sa katumanan sa kabubut-on sa Dios:
Pag-ampo alang sa kahingpitan:

1: 10-12
4:16
5: 7-8; 7: 24-25
12: 9,12,15
13: 20-21

Santiago:
Pag-ampo alang sa kaalam:
Pag-ampo nga misipyat sa tumong:
Pag-ampo nga mopatigbabaw:

1: 5-8,17
4: 2-3
5: 13-18

1 Pedro:
Pag-ampo sa pasalamat alang sa panulondon:
Pag-ampo diha sa minyo nga kahimtang:
Pagbantay nga pag-ampo:
Pag-ampo alang sa Kristohanong kalig-on:

1: 3-4
3: 7-12
4: 7
5: 10-11

II Pedro:
Pag-ampo alang sa pagpadaghan sa gracia ug pakigdait:

1: 2

III Juan:
Pag-ampo, ang dugokan sa dungog:

1-4,12

Judas:
Pag-ampo diha sa Espiritu:
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Pinadayag:
Pag-ampo nga pagdayeg sa Kordero alang sa katubsanan:
Pag-ampo sama sa bulawan nga incienso:
Pag-ampo sa mga gimartir nga panon:
Pag-ampo sa panon sa Gentil:
Pag-ampo sa mga anciano:
Pag-ampo ni Moises:
Pag-ampo sa mga nahimaya nga mga balaan:
Pag-ampo sa pagtapos sa Biblia:
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5: 9
5: 8; 8: 3
6:10
7: 9-12
11: 15-19
15: 3-4
19: 1-10
22: 17,20

KAPITULO 14
IKAWALONG GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA PULONG
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:








Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan sa Pulong nga gahum.
Pagpatin-aw sa "rhema" ug "logo" nga mga pulong sa Dios.
Pagpasabot kon sa unsang paagi si Jesus miharung sa hagit ni Satanas pinaagi sa
Pulong nga gahum.
Pagpasabot sa inyong responsibilidad alang sa Pulong nga gahum sa Dios.
Pagtingob sa gamhanan nga mga katuyoan sa Pulong sa Dios.
Pagpasabot nganong ang inyong kaugalingon nga mga pulong importante sa pagtagad
sa espirituhanon nga gahum.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kay ang Pulong sa Dios buhi, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga
espada nga duhay suwab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiri
tu, ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna
ug sa mga tuyo sa mga kasingkasing. (Hebreohanon 4:12)
PASIUNA
Ang Balaang Biblia mao ang sinulat nga Pulong sa usa ka tinuod ug buhi nga Dios. Adunay
espesyal nga gahum niini nga mga pulong sa Dios:
Kay ang Pulong sa Dios buhi, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga
espada nga duhay suwab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiri
tu, ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna
ug sa mga tuyo sa mga kasingkasing. (Hebreohanon 4:12)
Busa ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba: kini dili mobalik
kanako nga walay kapuslanan, kondili kini magatuman sa makapahimuot kana
ko, ug kini magapauswag sa butang nga tungod niana kini akong gipadala.
(Isaias 55:11)
Kamo dili gayud makadawat sa kahingpitan sa gahum sa Dios hangtud nga makasinati kamo
sa gahum sa iyang Pulong.
ANG TINUBDAN SA PULONG
Ang Dios mao ang tinubdan sa gahum ug sa iyang sinulat nga Pulong. Kini naghimo sa
Pulong sa Dios nga gamhanan:
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Ang Ginoo mihatag sa Pulong: usa ka dakong panon kadtong nagmantala niini.
(Salmo 68:11)
Tungod niini nga hinungdan usab nagapasalamat kami sa Dios sa walay undang,
kay sa diha nga kamo midawat sa Pulong sa Dios nga inyong hingdunggan gikan
kanamo, gidawat ninyo kini, dili ingon nga pulong sa tawo, apan ingon nga kini
mao ang kamatuoran, ang Pulong sa Dios, nga nagabuhat usab diha kaninyo nga
nagatoo. (I Mga Taga Tesalonica 2:13)
Ang Dios sa tinuod lang nagbuhat sa kalibutan pinaagi sa iyang Pulong:
Pinaagi sa pagtoo kita makasabot nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa Pulong
sa Dios, aron nga ang mga butang nga makita wala pagbuhata sa mga butang
nga nagapakita. (Hebreohanon 11: 3)
Ang Dios nagbuhat sa mga langit pinaagi sa iyang Pulong:
Pinaagi sa Pulong ni Jehova ang mga langit gibuhat. . . (Salmo 33: 6)
Ang Dios nagpadayon sa pagtuboy sa kalibutan ug sa tanan nga mga butang ingon nga sila
pinaagi sa gahum sa iyang Pulong:
Kinsa mao ang kahayag sa iyang himaya, ug mao gayud ang dagway sa iyang
pagkamao, ug nagatuboy sa tanang mga butang pinaagi sa Pulong sa iyang
gahum, sa diha nga siya sa iyang kaugalingon naghinlo sa atong mga sala,
milingkod sa tuong kamot sa Halangdon sa kahitas-an. (Hebreohanon 1: 3)
"RHEMA" UG "LOGOS"
Adunay duha ka lain-laing mga Grego nga mga pulong nga gigamit sa Biblia alang sa Pulong
sa Dios. Usa niini nga Gregong mga pulong mao ang "logo" ug kini nagpasabot ngadto sa ki
natibuk-ang pulong sa Dios. Kini mao ang bug-os nga pagpadayag kon unsa ang gisulti sa
Dios.
Ang ikaduha nga pulong, "rhema," nagtumong sa usa ka piho nga pulong sa Dios nga maga
mit sa usa ka espesyal nga sitwasyon. Ang hingpit nga "logo" pinadayag nga Pulong sa Dios
gamhanan, apan sa dihang ang Dios nagahatag ug kinabuhi ang "rhema" nga pulong gikan sa
iyang sinulat nga Pulong, kini labihan kaayo ka gamhanan. Sa diha nga ang Dios naghatag ug
kinabuhi sa "rhema" nga pulong sa usa ka bersikulo nga inyong nabasa daghan nga mga pana
hon kaniadto sa kalit adunay bag-ong kahulogan. Kini inyong makita kon sa unsang paagi ma
gamit ngadto sa usa ka piho nga kahimtang nga inyong giatubang. Ang "rhema" nga Pulong
naghatag kaninyo ug tubag, pagpadayag, o kahupayan nga gikinahanglan sa maong panahon.
ANG PAGTINTAL NI JESUS
Ang gahum sa Dios nga gihatag ngadto kang Jesus Kristo apan ang maong gahum kinahang
lan pagasulayan tungod kay ang kusog nagdugang ilalum sa kapit-os.
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Ang dako nga komprontasyon tali sa gahum ni Jesus ug sa gahum ni Satanas miabot nga sayo
sa yutan-ong ministeryo ni Kristo. Sa dili pa mopadayon niini nga leksyon, basaha ang mahi
tungod niini nga engkwentro sa Mateo 4: 1-11; Marcos 1: 12- 13; ug Lucas 4: 1-13.
Una, si Satanas misulay pagtintal ni Jesus sa paghimo sa mga bato ngadto sa tinapay. Ang
gahum ni Jesus nga sa dili madugay mohimo sa tubig ngadto sa bino sa pagkatinuod maka
himo sa mga bato ngadto sa tinapay. Apan ang pagbuhat sa ingon diha niini nga kahimtang
mao unta ang paglihok nga bulag sa Dios ug sa paggamit sa iyang gahum alang sa personal
nga kaayohan.
Sunod, si Satanas misulay sa pagtintal ni Jesus sa paghulog sa iyang kaugalingon gikan sa
kinatumyan sa templo aron sa pagpakita sa iyang gahum. Siya pa gani sa sayop mipadapat sa
Kasulatan sa pagdani kaniya sa tanan nga katungod sa pagbuhat sa ingon.
Sa ikatulo nga engkwentro, gitintal ni Satanas si Jesus sa hangyo sa kalibutanon nga gahum.
Si Satanas miingon nga iyang ihatag ang tanan nga mga gingharian sa kalibutan kon si Jesus
mosimba kaniya.
Sa matag usa niining pakigbisog sa gahum, giharungan ni Jesus ang hagit uban sa Pulong sa
Dios. Si Jesus mikutlo sa mga kasulatan nga magamit sa diha-diha nga sitwasyon. Iyang giga
mit ang "rhema" nga Pulong sa Dios.
PAGGAMIT SA PULONG NGA GAHUM
Dili igo lamang nga mahibalo nga adunay gahum sa Pulong sa Dios. Aron sa paghimo niini
nga epektibo, kana nga Pulong kinahanglan nga gamiton sama sa gibuhat ni Jesus. Si Jesus
mihimo niini nga tin-aw nga ang mga pulong nga iyang gipamulong dili iya sa iyang kaugali
ngon. Sila mga pulong sa Dios (Juan 3:34; 14: 10,24; 17: 8,14).
Si Jesus misulti sa Pulong sa Dios uban sa gahum;
Ug sila nahibulong sa iyang pagpanudlo, kay ang iyang pulong inuban sa gahum.
(Lucas 4:32)
Ug silang tanan nahibulong, ug misulti sa ilang mga kaugalingon, nga nagai
ngon: Unsang Pulonga kini. Kay uban sa pagbulot-an ug gahum siya nagsugo
sa mahugaw nga mga espiritu, ug sila nanggula. (Lucas 4:36)
Si Jesus misulti sa Pulong sa usa ka tawo nga adunay kamot nga nakuyos, ug kini naayo
(Marcos 3: 1-5). Siya misulti sa Pulong sa usa ka sanlahon ug nahinlo siya (Mateo 8: 2-3).
Siya miingon. . .
- "Tindog" ngadto sa tawo nga bakul sa linaw
- "Tan-aw" ngadto sa mga buta
- "Gula" ngadto sa mga demonyo
- "Pamati" ngadto sa mga bungol
- "Bangon" ngadto sa mga patay
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(Juan 5: 8)
(Lucas 7:21)
(Mateo 9: 32-33)
(Marcos 7: 32-35)
(Juan 11:44)

Si Jesus nahibalo nga adunay gahum sa Pulong sa Dios, apan nasayud usab siya nga ang mga
tawo kinahanglan gayud nga maminaw ug motubag sa Pulong aron kini mahimong epektibo.
Ang mga pulong ni Jesus, nga mao ang mga Pulong sa Dios, hilabihan ka gamhanan nga sila
nagtrabaho gikan sa usa ka gilay-on. Si Jesus dili gani kinahanglan nga anaa sa dapit sa prob
lema. Usa ka tawo nga may usa ka masakiton nga alagad miingon. . .
Ginoo, dili ako takus nga ikaw mopasilong sa akong atop; apan isulti lamang ang
pulong, ug ang akong ulipon mamaayo.
Ug si Jesus miingon sa centurion, Lumakaw ka; ug sumala sa imong pagtoo, kini
pagabuhaton kanimo. Ug ang iyang alagad naayo sa mao nga takna.
(Mateo 8: 8,13)
Kini nga tawo mitoo sa gahum sa Pulong sa Dios. Siya nasayud nga kini gamhanan kaayo ug
kini dili apektado sa panahon, dapit, o sa bisan unsang ubang mga limitasyon sa tawo. Apan
sa paghimo niini nga epektibo sa iyang kaugalingon nga kinabuhi ug kahimtang, siya moang
kon niini. Siya kinahanglan gayud nga mogamit sa Pulong sa Dios aron makadawat sa kaayo
han sa iyang gahum.
Ang unang simbahan migamit sa gahum sa mga pulong sa Dios. Si Pablo miingon:
Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa
tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum;
Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, kondili
diha sa gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 4,5)
Apan ako moanha sa madali diha kaninyo, kon ang Ginoo motugot, ug masa
yud, dili sa mga pulong kanila nga mga nanagpaburot, kondili sa gahum.
(I Mga Taga Corinto 4:19)
ANG GAHUM SA PULONG
Ang Dios mao ang gahum luyo sa iyang Pulong:
Busa ang akong pulong nga magagula gikan sa akong baba: kini dili mobalik
kanako nga walay kapuslanan, kondili kini magatuman sa makapahimuot kana
ko, ug kini magapauswag sa butang nga tungod niana kini akong gipadala.
(Isaias 55:11)
. . .Ako nagabantay sa akong pulong sa pagbuhat niini. (Jeremias 1:12)
Ang Pulong sa Dios naghatag sa dakong espirituhanong gahum:
Kay ang Pulong sa Dios buhi, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga
espada nga duhay suwab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiri
tu, ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna
ug sa mga tuyo sa mga kasingkasing. (Hebreohanon 4:12)
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Ang Dios nagpasidungog sa iyang Pulong labaw sa iyang ngalan:
Ako mosimba patumong sa imong templo nga balaan, ug pasalamatan ang
imong ngalan, tungod sa imong mahigugmaong-kalolot ug sa imong kama
tuoran: Kay gipadako mo ang imong pulong ibabaw sa tanan nga imong
ngalan. (Salmo 138: 2)
Unsa ang gamhanan nga mga katuyoan nga natuman pinaagi sa Pulong sa Dios? Tun-i ang
mosunod nga mga bersikulo.
Ang Pulong sa Dios:
-May kapuslanan alang sa pagpanudlo, sa pagbad
long, sa pagtul-id, ug pagpahamatngon:
II Timoteo 3: 16-17
-Nagdala ug pagtoo sa mensahe sa Ebanghelyo:
Buhat 4: 4
-Naghinlo:
Juan 15: 3; Efeso 5:26
-Nagdala sa kinabuhi nga walay katapusan,
kon kita makadungog ug motoo niini:
Juan 5:24
-Mao ang basihan alang sa paghukom nga walay katapusan:Juan 12:48
-Gigamit sa paghingilin sa mga espiritu nga mahugaw:
Mateo 8:16; Lucas 4:36
-Gisundan sa mga ilhanan ug nagdani sa mga tawo
sa kamatuoran sa Ebanghelyo:
Marcos 16:20
-Naghatag ug pasalig sa kaluwasan:
1 Juan 1: 2-6
-Nagdala sa natawo pag-usab nga kasinatian:
I Pedro 1:23;
Salmo 119: 41
-Nagdala sa talaan sa kamatuoran sa Ebanghelyo:
1 Juan 5: 7
-Nagbalaan sa magtotoo:
1 Timoteo 4: 5
-Naghatag ug paglaum:
Salmo 130: 5; 119: 49,81
-Nagdala ug pagpang-ayo:
Salmo 107: 20
-Nagtipig kanato gikan sa dalan sa kalaglagan:
Salmo 17: 4
-Mao ang espiritu ug kinabuhi:
Juan 6:63
-Nagdala sa kalipay ug pagmaya:
Jeremias 15:16
-Nagdugang sa pagtoo:
Roma 10:17
-Naghupay:
I Tesalonica 4:18,
Salmo 119: 50,52
-Nagdala ug espirituhnaon nga pagkaon:
1 Timoteo 4: 6
-Nagdala sa tubag sa pag-ampo:
Juan 15: 7
-Mao ang yawi sa kalampusan:
Josue 1: 8
-Nagpanalangin, sa diha nga kini atong pataling
hugan ug bantayan:
Lucas 11:28
-Nagdala ug mga panalangin sa diha nga kini giban
tayan ug sa tunglo sa diha nga kini wala gibantayan:
Deuteronomio 28
-Mao ang hinagiban diha sa panahon sa pagsulay:
Mateo 4
-Nagkabig sa kalag:
Salmo 19: 7
-Naghimo nga maalam sa mga yano:
Salmo 19: 7
-Naghatag ug katin-awan:
Salmo 19: 8
-Nagpasidaan:
Salmo 19:11
-Nagdala ug dakong balus sa diha nga gitipigan:
Salmo 19:11
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-Nagtugot ug dalan sa langit:
-Nagdala ug panalangin sa paglakaw diha sa
pagkamatarung:
-Naghimo kanato nga labing manggialamon kay
sa atong mga kaaway, mga magtutudlo, ug mga anciano:
-Nagpabaskog:
-Nagpalig-on:
-Mao ang basihan sa iyang kalooy:
-Nagdala ug kalipay:
-Naghatag sa yano nga pagsabot:
-Nagpahigawas:

Pinadayag 22:14
Salmo 119: 1-3
Salmo 119: 98-104
Salmo 119: 25
Salmo 119: 28
Salmo 119: 58
Salmo 119: 92
Salmo 119: 130.104.169
Salmo 119: 170

ANG RESPONSIBILIDAD ALANG SA PULONG
Tungod kay ang Pulong sa Dios gamhanan kaayo, ang mga magtotoo adunay responsibilidad
nga ipahibalo kini sa kalibutan. Ang unang Simbahan midawat niini nga responsibilidad
alang sa Pulong sa Dios. Sila miadto bisan diin sa pagsangyaw niini (Buhat 8: 4; 12:24; 13:
49). Sila naghangyo sa Dios alang sa kaisug sa pagsulti sa iyang Pulong (Buhat 4: 29, 31).
Ang Pulong sa Dios mikaylap sa tibook kalibutan tungod sa ilang pagkamatinud-anon (Buhat
6: 7; 19:20).
Ang Dios nagpamatuod sa iyang Pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban. Ang usa dili
maghulat alang sa mga timailhan nga mag-una sa mga Pulong. Kamo adunay responsibilidad
sa pagpakaylap niining gamhanan nga Pulong ngadto sa kalibutan. Pagkat-on mahitungod sa
inyong responsibilidad pinaagi sa pagtuon sa mosunod nga mga Kasulatan:
-Ang Dios nagbutang sa iyang Pulong diha kaninyo aron kamo makahimo sa pagsulti
niini ngadto sa uban: Deuteronomio 18: 18-19; Isaias 51:16; Jeremias 1: 9; 3:12;
5:14; 26:12; Ezequiel 2: 7-8.
-Kon kamo natudloan sa Pulong sa Dios, nan kamo adunay responsibilidad sa pagtud
lo sa uban: Galacia 6: 6.
-Kamo mowali sa Pulong sa tibook kalibutan: Lucas 24:47; Marcos 16:15;
II Timoteo 4: 2.
-Kamo dili mosulti sa inyong kaugalingong mga pulong, apan sa iyang mga pulong:
Isaias 58:13.
-Kamo dili maulaw sa Pulong: Marcos 8:38.
-Kamo motudlo niini ngadto sa inyong mga anak: Deuteronomio 6: 6-9.
ANG INYONG KAUGALINGONG MGA PULONG
Ang Balaang Kasulatan adunay diosnong gahum tungod kay sila mao ang mga pulong sa tinu
od ug buhi nga Dios. Apan ang inyong kaugalingon nga mga pulong usab gamhanan, ilabi na
kon kamo mosulti sa Pulong sa Dios. Kamo makabuntog ni Satanas pinaagi sa mga pulong:
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Ug sila nakadaug batok kaniya pinaagi sa dugo sa Cordero, ug tungod sa pulong
sa ilang mga pagpamatuod; ug wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi hang
tud sa kamatayon. (Pinadayag 12:11)
Ang pagsugid pinaagi sa inyong baba kabahin sa kaluwasan:
Apan unsa ang ginaingon niini? Ang pulong anaa haduol kanimo, bisan pa sa
imong baba, ug sa imong kasingkasing: nga mao, ang pulong sa pagtoo, nga
among ginawali;

Kay kon igasugid mo sa imong baba ang Ginoo nga si Jesus, ug motoo ka sa
sa imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
ikaw maluwas.
Kay uban sa kasingkasing ang tawo mitoo ngadto sa pagkamatarung; ug uban sa
baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. (Roma 10: 8-10)
Ang inyong dila adunay gahum sa pagdala sa espirituhanon nga kamatayon o kinabuhi sam
tang kamo moalagad sa uban:
Kamatayon ug kinabuhi maoy anaa sa gahum sa dila. . . (Proverbio 18:21)
Kamo makalit-ag sa inyong kaugalingon pinaagi sa inyong kaugalingon nga mga pulong.
Kamo makalambigit sa inyong kaugalingon ngadto sa mga kalisdanan pinaagi sa unsay
inyong gisulti:
Ikaw nabitik tungod sa mga pulong sa imong baba; ikaw nadakpan sa mga
pulong sa imong baba. (Proverbio 6: 2)
Ang inyong mga pulong makapugong kaninyo sa pag-ila sa gahum sa Dios:
Nga nanag-ingon: Tungod sa among dila modaug kami; Ang among mga ngabil
kaugalingon namo: kinsa mao ang ginoo sa ibabaw namo? (Salmo 12: 4)
Si Satanas mogamit niining mga butang nga inyong gisulti aron maguba ang kuta sa inyong
espiritu. Ang guba nga kuta maoy usa ka pag-abli diin siya makasulod:
Ang dila nga mahuyo maoy usa ka kahoy sa kinabuhi; apan ang pagkasukwahi
niana maoy usa ka guba nga kuta diha sa espiritu. (Proverbio 15: 4)
Unsay inyong isulti makaapekto sa inyong kalag:
Ang baba sa usa ka buang maoy iyang kalaglagan, ug ang iyang mga ngabil
maoy lit-ag sa iyang kalag. (Proverbio 18: 7)
Bisan kinsa nga magabantay sa iyang baba ug sa iyang dila, magabantay sa
iyang kalag gikan sa mga kasamok. (Proverbio 21:23)
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Ang inyong mga pulong makaapekto sa inyong tibook lawas:
Ug ang dila maoy usa ka kalayo, usa ka kalibutan sa kadautan; maingon niana
ang dila sa taliwala sa atong mga bahin, nga nagahugaw sa tibook nga lawas, ug
nagduslit sa kalayo sa dalan sa kinaiyahan; ug kini ginaduslitan sa kalayo sa
impyerno. (Santiago 3: 6)
Ang inyong mga pulong makaapekto sa inyong tibook kinabuhi:
Siya nga nagabantay sa iyang baba nagamatngon sa iyang kinabuhi; apan
kadtong nagawalis sa halapad gayud sa iyang mga ngabil adunay kadautan.
(Proverbio 13: 3)
Ang mga magtotoo nagpugong sa dagayday sa gahum sa Dios diha sa ilang mga kinabuhi pi
naagi sa ilang kaugalingon nga mga pulong. Sila nagsulti nga mahigugmaon sa salapi, diosdios, ug buang-buang nga mga pulong. Sila makiglalis sa mga sugo sa mga tawo nga makapa
talikod sa tawo gikan sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Sila nagsulti sa dautan nga mga pulong
mahitungod sa uban, nagbagulbol, nagreklamo, nagpangandak, ug namakak. Sila nagsulti sa
mga pulong nga hinungdan sa pagbahinbahin, mga pulong sa panghimaraut ug sa kapaitan.
Unya mahibulong sila kon nganong sila walay gahum.
Hinumdomi: Ang dagayday sa gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi dili lamang apektado
pinaagi sa gahum sa iyang Pulong, kini apektado sa gahum sa inyong mga pulong.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kinsa ang tinubdan sa Pulong nga gahum?
_____________________________________________________________________

3. Unsa ang "rhema" nga Pulong sa Dios?
_____________________________________________________________________

4. Unsa ang "logo" nga Pulong sa Dios?
_____________________________________________________________________

5. Giunsa ni Jesus pagharung ang mga hagit ni Satanas?
_____________________________________________________________________

6. Itingob ang inyong nakat-onan niini nga leksyon mahitungod sa inyong responsibili
dad alang sa Pulong nga gahum sa Dios.
_____________________________________________________________________
7. Itingob ang inyong nakat-onan niini nga leksyon mahitungod sa gamhanan nga mga
katuyoan sa Pulong sa Dios.
_____________________________________________________________________
8. Ang pahayag ba tinuod o sayop? "Ang inyong kaugalingon nga mga pulong walay
epekto sa espirituhanong gahum."
Ang pahayag: _________________.

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Basaha ang Genesis kapitulo l. Matikdi ang gahum sa paglalang sa Pulong sa Dios.
Badlisi ang tanan nga paggamit sa hugpong sa mga pulong "ug ang Dios miingon."
2. Tun-i ug dugang pa bahin sa gahum sa inyong kaugalingon nga dila sa Harvestime
International Institute nga kurso, " Espirituhanong Mga Estratihiya: Usa ka Manwal
Sa Espirituhanong Pakiggubat " Ang mga estratihiya sa pagkontrolar sa inyong dila
gihatag niini nga kurso.
3. Si Jesus sa tinuod lang gitawag nga Pulong sa Dios diha sa tawhanong dagway.
Basaha ang Juan l.
4. Ang unang rekord sa mga Pulong sa Dios nga gisulat sa tawo makita diha sa Exodo
20: 1-17.
5. Adunay duha ka dagko nga mga dibisyon sa Pulong sa Dios: Ang gatas nga Pulong ug
ang kalan-on nga magahi nga mga Pulong. Ang gatas nga Pulong mao ang nag-unang
mga kamatuoran nga daling masabtan. Ang kalan-on nga magahi nga pulong mao ang
mas lawom nga mga pagtulon-an sa Pulong sa Dios nga nagdala sa espirituhanong
pagkahamtong. Basaha ang mahitungod niining mga dibisyon sa Hebreohanon 5: 1314 ug sa 1 Pedro 2: 2.
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KAPITULO 15
IKASIYAM SA GAHUM NGA PRINSIPYO: GAHUM SA AWTORIDAD
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:








Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot nganong kamo kinahanglan gayud nga ubos sa awtoridad aron makaga
mit sa awtoridad.
Pagpasabot kon sa unsang paagi nga si Jesus usa ka tawo sa awtoridad ilalum sa
awtoridad.
Pag-ila sa estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios diha sa Simbahan.
Pag-ila sa estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios diha sa panimalay.
Pag-ila sa estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios nga may kalabutan sa trabaho.
Paghatag ug pakisayran nga nagpatin-aw sa kalabutan sa mga magtotoo sa mga awtori
dad sa gobyerno.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawng kagamhanan. Kay
walay gahum nga dili gikan sa Dios: ang mga kagamhanan karon gitukod sa
Dios. (Roma 13: 1)
PASIUNA
Gikan sa paglalang sa kalibutan, ang Dios namuhat sa pagdala ug kahan-ay gikan sa kalibog.
Ang usa ka paagi nga iyang gibuhat kini mao ang pag-establisar sa estruktura sa awtoridad sa
tanan nga dapit sa kinabuhi. Ang labing dako ug labing taas nga awtoridad mao ang Dios sa
iyang kaugalingon, ang Anak nga si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo.
Ang Dios nagtukod usab sa estruktura sa awtoridad nga makaapekto sa inyong kinabuhi. Kini
nga mga awtoridad importante kon kamo nagtinguha ug espirituhanong gahum. Kon kamo
dili ubos sa husto nga awtoridad nan kamo dili makahimo sa paggamit ug awtoridad.
TAWO NGA ILALUM SA AWTORIDAD
Usa ka adlaw sa Capernaum, si Jesus adunay makapaikag nga engkwentro sa usa ka lider sa
militar. Kita wala hatagi sa ngalan niini nga lider. Kita lang gisultihan nga siya usa ka centu
rion ug may usa ka alagad nga nagmasakiton. Basaha ang istorya sa centurion sa Mateo 8: 513 ug Lucas 7: 1-10 sa dili pa mopadyon niini nga leksyon.
Ang centurion usa ka tawo nga ilalum sa awtoridad sa Roma. Siya usab adunay awtoridad,
ingon nga lider sa militar sa 100 ka mga tawo. Tungod niini siya dayon nakasabot sa espiritu
hanon nga relasyon diin si Jesus nagtrabaho uban sa Amahan. Kini susama sa iyang kauga
lingong natural nga relasyon ingon nga centurion uban sa iyang kapitan.
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Si Jesus usa ka tawo sa awtoridad. Siya milihok uban sa awtoridad. Iyang gipasaylo ang mga
sala, giayo ang mga masakiton, gipagula ang mga demonyo, ug gibuhat ang mga milagro.
Apan si Jesus usab ubos sa awtoridad. Siya ilalum sa awtoridad sa Amahan:
Unya mitubag si Jesus ug miingon kanila, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ma
gaingon ako kaninyo, ang Anak dili makahimo sa pagbuhat sa bisan unsa sa
iyang kaugalingon, kondili ang nakita niya nga gibuhat sa Amahan; kay ang
bisan unsang butang nga pagabuhaton niya, ginabuhat usab kini sa Anak sa
samang paagi. (Juan 5:19)
Kay ingon nga ang Amahan may kinabuhi diha sa iyang kaugalingon; sa maong
pagkaagi nagahatag usab siya sa Anak aron nga kini nakabaton ug kinabuhi
diha sa iyang kaugalingon;
Ug siya naghatag kaniya ug pagbulot-an sa pagpahamtang ug hukom usab,
tungod kay Siya Anak sa tawo. (Juan 5: 26-27)
Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong
kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagsugo kanako. (Juan 6:38)
. . . Ang akong pagtulon-an dili ako, kondili iya sa nagsugo kanako. (Juan 7:16)
Ug siya nga nagsugo kanako ania uban kanako; ang Amahan wala ako pasagdi
nga mag-inusara; kay ako nagbuhat kanunay sa mga butang nga makapahimu
ot kaniya. (Juan 8:29)
Ang centurion nakaila sa gahum niining estruktura sa awtoridad ug tungod niini, siya nasa
yud nga dili na gikinahanglan ni Jesus nga moadto sa iyang balay aron sa pag-ayo sa iyang
ulipon. Siya nasayud nga si Jesus may igong gahum sa pagsulti lamang sa mga pulong ug ang
kaayohan moabot. Si Jesus midayeg sa Centurion sa iyang dakong pagtoo ug giayo ang iyang
ulipon.
Bisan asa nga ang awtoridad ipadayag, adunay kadena (husto nga han-ay) sa sugo. Kini ang
hinungdan nga ang mga escriba ug mga Fariseo nangutana kang Jesus, "Pinaagi ba sa unsang
kagahum gibuhat mo kining mga butanga?" (Mateo 21:23). Sa matag higayon nga ang mga
tawo makakita sa mga kinabuhi nga puno sa gahum ug awtoridad, sila mangita sa tinubdan.
SI JESUS ILALUM SA AWTORIDAD
Ang Dios nangita ug tawo nga molakaw uban sa iyang awtoridad:
Ug nadungog ko ang tingog sa Ginoo, nga nagaingon: Kinsa man ang akong
ipadala, ug kinsay moadto alang kanamo ?. . . (Isaias 6: 8)
Ang Dios mihatag sa sukod sa iyang awtoridad ngadto sa mga lalaki ug mga babaye diha sa
mga panahon sa Daang Tugon, apan ang bug-os nga pagpadayag sa iyang gahum ug awto
ridad miabot pinaagi kang Jesu-Kristo. Si Jesus nasayud nga siya aduna niini nga awtoridad:
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Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum
gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
Si Jesus mipakita nga siya adunay awtoridad:
Apan aron kamo masayud nga ang Anak sa tawo adunay gahum sa yuta sa pag
pasaylo sa mga sala, (gilayon miingon siya sa paralitico,) Tumindog ka, kuhaa
ang imong higdaanan, ug umadto sa imong balay. (Mateo 9: 6)
Si Jesus midawat sa iyang awtoridad gikan sa Dios ug uban niini siya midaug sa tanan nga
mga gahum sa kaaway.
Si Jesus mao ang ulo sa tanang pamunoan ug kagahum (Colosas 2:10) tungod kay. . .
. . . gihuboan ang mga punoan ug mga kagamhanan, gibuhat niya nga usa ka
talan-awon sa dayag gayud, gidaug niya sila niini. (Colosas 2:15)
Si Jesus anaa sa ilalum sa awtoridad sa Dios, ug anaa sa awtoridad ibabaw sa tanan nga mga
gahum ug mga awtoridad. Ingon sa inyong nakat-onan sa miagi, si Jesus mitugyan ug awto
ridad kaninyo:
Kay ang Anak sa Tawo sama sa usa ka tawo nga milangyaw sa laing yuta, nga sa
tapos niya ibilin ang iyang balay, ug sa nakahatag siya ug pagbulot-an sa iyang
mga ulipon, ug sa tagsatagsa ka tawo sa iyang buluhaton, ug nagsugo sa magba
lantay sa ganghaan sa pagbantay. (Marcos 13:34)
Kamo ilalum sa awtoridad ni Jesus ug, pinaagi sa pagbuhat sa ingon, kamo usab ilalum sa
awtoridad sa Amahan. Ang mga magtotoo maoy mga tawo sa espirituhanong awtoridad nga
anaa sa ilalum sa awtoridad.
MGA AWTORIDAD NGA GIPAHIMUTANG SA DIOS
Kamo nakakat-on na nga ang Dios mao ang tinubdan sa gahum:
Kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang gibuhat, nga anaa sa langit, ug nga
anaa sa yuta, makita ug dili makita, bisan ang mga trono kon ang mga kagino
ohan, kon ang mga kapunoanan, o mga gahum: ang tanang mga butang gipa
muhat pinaagi kaniya, ug alang kaniya. (Colosas 1:16)
Ang Dios mao usab ang gahum luyo sa tanang mga estruktura sa awtoridad nga iyang gitu
kod sa kalibutan:
Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawng kagamhanan. Kay
walay gahum nga dili gikan sa Dios: ang mga kagamhanan karon gitukod sa
Dios. (Roma 13: 1)
Dugang pa sa labaw nga awtoridad sa Dios, ang mga magtotoo ilalum sa uban nga mga es
truktura sa awtoridad nga iyang gitukod. Kini naglakip sa mga awtoridad diha sa panimalay,
simbahan, sa trabaho nga dapit, ug sa gobyerno.
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Ang matag kahimtang sa matag tawo lahi sa uban. Ang ubang mga babaye walay bana. Ang
pipila ka mga tawo walay trabaho ug walay agalon o amo. Sila wala nalambigit niini nga mga
estruktura sa awtoridad. Apan importante ang pag-ila sa mga estruktura nga may kalabutan sa
inyo tungod kay ang Dios nagtukod ka nila. Kamo kinahanglan gayud nga mahimong ilalum
sa mga awtoridad nga iyang gitukod aron makalihok diha sa awtoridad. Ang lehitimo nga
awtoridad sa kanunay gitugyan gikan sa pipila ka mga tinubdan.
Sa diha nga kamo ilalum sa awtoridad, kamo adunay usa ka lehitimo nga tinubdan diin naga
gikan ang inyong kaugalingon nga awtoridad. Pananglitan, ang asawa sa usa ka panimalay
naggikan ang iyang awtoridad sa bana. Ang mga diakono ug mga anciano sa Simbahan nagku
ha sa ilang awtoridad gikan sa mga tawo nga gitakda sa Dios sa espirituhanon nga pagpangu
lo sa ibabaw nila. Ang usa ka empleyado may limitasyon sa awtoridad nga gitakda sa iyang
amo. Apan kining tanan nga mga kadena sa sugo mosangpot ngadto sa Dios, nga mao ang
tinubdan sa tanan nga awtoridad.
Ang tanan nga awtoridad gitukod sa Dios. Sa diha nga subayon ang mga awtoridad balik
ngadto sa ilang tinubdan, kita sa kanunay mosangpot sa Dios. Tungod niini, ang pagrebelde
batok sa awtoridad makababag sa dagayday sa gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi. Sa
diha nga kamo mosukol batok niadtong anaa sa awtoridad kamo sa tinuod lang nagrebelde
batok sa Dios:
Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawng kagamhanan. Kay
walay gahum nga dili gikan sa Dios: ang mga kagamhanan karon gitukod sa
Dios. (Roma 13: 1)
Aron mahimong usa ka tawo sa awtoridad, kamo kinahanglan gayud nga ilalum sa awtoridad
sa Dios ug sa mga tawo nga gipahimutang sa Dios sa ibabaw ninyo. Kini mao ang pipila ka
mga estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios:
MGA AWTORIDAD DIHA SA PANIMALAY:
Ang unang estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios mao ang panimalay (Genesis l-3).
Ania ang estruktura sa Dios alang sa panimalay:
Mga bana:
Ang Biblia nagtudlo nga ang bana kinahanglan nga maoy ulo sa panimalay. Ang awtoridad sa
bana diha sa panimalay gibasi sa gugma:
Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon nga si Kristo mao ang ulo sa
Iglesia; ug siya mao ang Manluluwas sa lawas.
Mga bana, higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon usab nga si Kristo
nahigugma sa iglesia ug mihatag sa iyang kaugalingon alang niini.
(Efeso 5:23,25)
Mga asawa:
Ang asawa mopailalum sa mahigugmaong awtoridad sa bana:
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Kamong mga asawa, magpasakop kamo sa inyong kaugalingon ngadto sa inyong
kaugalingong mga bana, ingon nga sa Ginoo. (Efeso 5:22)
Mga Ginikanan:
Managsama, ang asawa ug bana adunay awtoridad ibabaw sa mga anak:
Mga anak, managtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo; kay kini
matarung.
Tumahod kamo sa imong amahan ug inahan; (Nga mao ang una nga sugo nga
adu nay saad;)
Aron kini maayo kanimo, ug ikaw mabuhi sa hataas nga panahon sa yuta.
(Efeso 6: 1-3)
Apan ang mga ginikanan gipasidan-an:
Ug kamo, mga amahan, dili ninyo paghagiton sa kasuko ang inyong mga anak;
apan agaka sila sa pag-amuma ug sa pagtambag sa Ginoo. (Efeso 6: 4)
Ang tanan nga awtoridad nagadala uban niini ug responsibilidad. Ang mga ginikanan kina
hanglan nga mogamit sa diosnon nga awtoridad uban sa gugma. Ang mga bana kinahanglan
mogamit sa pagpangulo nga sama kang Kristo alang sa Simbahan. Sila dili hawod-haworon
ug mabangis, ug nagkinahanglan sa asawa ug mga anak sa pag-alagad kanila ingon sa mga
ulipon. Sila motagad sa ilang pamilya ingon sa gibuhat ni Jesus sa Simbahan.
Ang mga bana kinahanglan nga maminaw sa ilang mga asawa, ingon nga sila gasa gikan sa
Dios ug "katabang nga angay. " Unsaon sa asawa sa pagtabang sa bana nga dili gayud mamati
kaniya ug manumbaling sa iyang opinyon? Adunay Bibliyanhong mga rekord diin giingnan
sa Dios ang mga lalaki nga maminaw sa ilang mga asawa (Abraham) ug diin ang Dios misulti
una sa asawa sa dilim pa mosulti ngadto sa bana (Manoa). Kini maoy hinungdan nganong im
portante alang sa bana ug asawa nga motagad sa husto nga paagi sa usag usa. Kini angay nga
timan-an nga usa sa mga rason sa Dios nga gitawag si Abraham ngadto sa mas dakong respon
sibilidad sa ministeryo mao nga ang iyang panimalay anaa sa husto nga han-ay.
Ang matag awtoridad nga estruktura patas ug mahigugmaon. Makasusubo, nga sa matag
estruktura, ang awtoridad giabuso ug ang mga tawo dili sa kanunay molihok sa mahigugmaon
ug patas nga paagi. Ang estruktura sa awtoridad nga gitukod sa Dios diha sa panimalay maka
apekto kaayo sa ministeryo. Kon ang panimalay dili han-ay nan unya ang usa dili makagamit
sa hustong pagpangulo sa ministeryo nga mas dako nga responsibilidad. Kini mao ang hinung
dan kon nganong gitukod sa Dios sa tukma nga paagi ang pagmando sa panimalay ingon nga
kinahanglanon alang sa pagpangulo diha sa Simbahan:
Busa ang obispo kinahanglan nga. . . usa nga nagadumala ug maayo sa iyang
kaugalingong panimalay, nga ang iyang mga anak nagpasakop uban sa
tanan nga kaugdang:

177

(Kay kong ang usa ka tawo dili mahibalong modumala sa iyang kaugalingong
panimalay, unsaon man niya sa pag-atiman sa iglesia sa Dios)(1 Timoteo 3:2,4-5)
. . . bana sa usa ka asawa nga may mga anak nga magtotoo nga wala ikasumbong
sa paggubot o sa pagsupil. (Tito 1: 6)
Ang Biblia naghisgot usab sa mga pag-ampo nga napugngan kon adunay panagbangi tali sa
bana ug asawa.
MGA AWTORIDAD DIHA SA SIMBAHAN:
Sa diha nga kita mosulti sa awtoridad nga estruktura sa Simbahan, kita wala maghisgot mahi
tungod sa organisasyon sa tawo. Kita wala nagahisgot mahitungod sa mga denominasyon ug
sa paagi nga sila miorganisar, midawat, o mibotar sa mga lider. Kita nagtumong sa Bibliyan
hong estruktura sa Simbahan nga gitukod sa Dios.
Ang ulo sa Simbahan mao si Jesus-Kristo ug ang mga magtotoo maoy. . .
. . . lawas ni Kristo, ug ang tagsatagsa mga bahin niana. (I Corinto 12:27)
Ang Dios nagpahimutang sa Simbahan ug espesyal nga mga gasa sa pagpangulo:
Ug gihatag niya ang uban, mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang
uban, mga evangelista; ug ang uban, mga pastor ug mga magtutudlo.
(Efeso 4:11)
Kining mga gasa sa pagpangulo gipahamutang diha sa Simbahan sa Dios. Sa diha nga kamo
mahimong kabahin sa lokal nga simbahan, nan kamo ilalum sa awtoridad sa mga tawo nga
gibutang sa Dios ingon nga mga pangulo niana nga partikular nga pakig-ambitay. Kining
espesyal nga mga lider gitabangan sa lokal nga simbahan pinaagi sa mga anciano ug / o mga
diakono nga moalagad ubos sa ilang direksyon. Kamo makabasa mahitungod sa mga katung
danan ug mga kwalipikasyon niini nga mga tawo diha sa 1 Timoteo 3 ug Tito l.
Ang Dios usab naghatag sa matag puno sa espiritu nga magtotoo sa espirituhanon nga mga
gasa. Kini nga mga gasa molihok sa simbahan ilalum sa awtoridad sa pagpangulo alang sa
mga katuyoan sa paglig-on ug sa buhat sa ministeryo. Kamo makabasa mahitungod sa mga
gasa diha sa mosunod nga mga tudling: Roma 12: 1-8; I Mga Taga Corinto 12: 1-31; Efeso 4:
1-16; I Pedro 4: 7-11. Kamo makatuon niining espesyal nga mga gasa sa detalye sa Harves
time International Institute nga kurso, " Minisetryo Sa Balaan nga Espiritu. "
Ang Simbahan mao ang espirituhanon nga lawas ni Jesu-Kristo. Ang matag miyembro sa Sim
bahan adunay lain-laing mga responsibilidad, sama sa mga bahin sa tawhanong lawas. Ang
matag bahin ubos sa direksyon sa Ulo sa Simbahan, si Jesu-Kristo. Sa tawhanong lawas, ang
matag bahin modawat ug direksyon gikan sa ulo. Ang sama tinuod sa espirituhanon nga
lawas sa Simbahan. Walay panaghiusa diha sa lawas nga walay pagtugot sa ulo, si JesuKristo.
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Ang mga sakop sa lawas mosumiter sa usa ug usa, sama sa ilang gibuhat sa natural nga la
was. Pananglitan, sa diha nga magbasa sa natural nga lawas, ang mata ang may awtoridad.
Sa diha nga molakaw, ang mga tiil ang may awtoridad. Ang mga miyembro sa espirituhanong
lawas mosumiter sa susama nga paagi sa usag usa aron epektibo nga nagalihok sa ministeryo.
MGA AWTORIDAD SA NAGTRABAHO:
Ang Biblia nagtukod sa estruktura sa awtoridad alang sa mga tawo nga nagtrabaho bisan hain
nga ingon sa mga empleyado o ingon sa mga amo. Ang amo mao ang agalon, bos, o usa nga
may tulubagon sa mga trabahante. Ang emleyado mao ang trabahante nga gidawat ug adunay
responsibilidad sa pagbuhat sa trabaho.
Ang Biblia nagtudlo:
Mga ulipon, managtuman sa inyong mga agalon sumala sa unod, uban ang
kahadlok ug pagkurog, sa kaulay sa inyong kasingkasing ingon nga kang
Kristo:
Dili mag-alagad pinaagi sa mga mata, ingon sa mga magpapahamuot sa mga
tawo; kondili ingon nga mga ulipon ni Kristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa
Dios gikan sa kasingkasing:
Nga mag-alagad sa maayong kabubut-on ingon nga sa Ginoo, ug dili nga sa mga
tawo;
Sa hingbaloan nga ang tanan nga maayong butang nga buhaton sa tagsatagsa,
mao usab ang pagadawaton niya sa Ginoo, bisan siya ulipon o tawo nga may
kagawasan. (Efeso 6: 5-8)
Ang buhat sa ulipon o empleyado pagabuhaton ingon nga alang sa Ginoo tungod kay ang
Dios mao ang tinubdan sa tanan nga mga gahum. Ang mga panudlo gihatag usab sa mga
agalon o sa mga amo. Ang estruktura sa usa nga anaa sa awtoridad ug ilalum sa awtoridad
sa makausa tin-aw nga makita diha niini nga tudling:
Ug kamo, mga agalon, buhata ang maong mga butang kanila, nga biyaan ninyo
ang paghulga; sa hingbaloan nga ang imong Agalon usab anaa sa langit, ug siya
walay pinalabi sa mga tawo uban kaniya. (Efeso 6: 9)
Ang mga amo motagad sa ilang mga ulipon sa patas, ingon nga sila gitratar nga patas sa Dios
gikan kang kinsa sila mikuha sa ilang gahum.
MGA AWTORIDAD SA GOBYERNO:
Sumala sa Mateo 20: 25-28 ang estruktura sa gahum sa kalibutan dili ingon sa Gingharian sa
Dios. Apan bisan pa kita mga magtotoo ug kabahin sa Gingharian sa Dios, sa karon nga pana
hon kita sa gihapon nagpuyo sa kalibutan. Ang matag usa kanato nagpuyo sa balangay o
dakbayan nga kabahin sa mas dako nga lalawi gan, probinsya, estado, ug nasud. Ang matag
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usa kanato nagpuyo ilalum sa lokal ug nasyonal nga gobyerno ug adunay mga balaod ug mga
lider sa gobyerno nga adunany awtoridad iba baw kanato.
Kamo sa miagi nakakat-on sa gitudlo sa Biblia nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanan nga
gahum. Ang Roma 13 nagpatin-aw kon sa unsang paagi kini may kalabutan sa mga awtori
dad sa kagamhanan. Paklia kini nga kapitulo sa inyong Biblia.
Bersikulo 1 nagtudlo nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanan nga gahum ug kamo magpasa
kop niini nga mga gahum.
Bersikulo 2 nagpakita nga sa diha nga kamo mosukol batok niini nga mga gahum, kamo sa
pagkatinuod nagrebelde batok sa Dios.
Mga bersikulo 3-4 nagpatin-aw nga ang mga lider sa gobyerno makalilisang kaninyo lamang
sa diha nga kamo dili mosunod kanila. Sila gitandi ngadto sa mga ministro sa Dios.
Ang Dios ang nagpahimuang sa mga lider sa gobyerno sa gahum ug makapapahawa kanila sa
iyang kabubut-on:
Ug iyang ginailis-ilisan ang mga panahon ug mga katuigan: Iyang ginapapha ang
mga hari, ug ginapahiluna ang mga hari; siya nagahatag ug kaalam sa mga
manggialamon, ug kahibalo kanila nga may pagsabot. (Daniel 2:21)
. . . nga ang mga buhi managpakaila nga ang Halangdon Uyamut nagahari sa
gingharian sa mga tawo, ug nagahatag niini kang bisan kinsa nga iyang hiuyo
nan, ug nagapahiluna niana sa ibabaw sa labing ubos sa mga tawo. (Daniel 4:17)
Si Daniel nagsulti ang istorya sa usa ka hari nga ginganlan si Nabucodonosor nga wala moila
sa tinubdan sa iyang yutan-ong gahum hangtud nga gitudloan siya sa Dios:
Apan sa diha nga ang iyang kasingkasing nagmapahitas-on, ug ang iyang huna
huna sa diha nga nagpagahi sa garbo, siya gipapha gikan sa iyang trono nga
harianon, ug gikuha nila ang himaya gikan kaniya.
. . . hangtud nga siya nakaila nga nagmando ang labing hataas nga Dios diha sa
gingharian sa mga tawo, ug nga siya nagpahimutang sa ibabaw niini sa bisan
kinsa nga iyang nahamut-an. (Daniel 5: 20-21)
Ang Dios nagpadala ug manalagna sa hari nga si Amasias aron sa pagtudlo kaniya sa diha
nga siya nagplano sa pag-adto sa gubat:
Apan may miabot nga usa ka tawo sa Dios kaniya, nga nagaingon: Oh hari,
ayaw pagpaubana ang kasundalohan sa Israel uban kanimo; kay si Jehova wala
magauban sa Israel. . .
Apan kong ikaw umadto, himoa ang pagkamaisugon gayud, pagmabaskugon
alang sa gubat: ang Dios magapukan kanimo sa atubangan sa kaaway: kay ang
Dios may gahum sa pagtabang ug sa pagpukan. (II Cronicas 25: 7-8)
Kini nga mga bersikulo tin-aw nga nagpakita nga ang Dios nagtakda sa gobyerno nga pagpa
ngulo.
180

Siya nagapamuhat bisan diha sa mga gubat sa kalibutan, nagbangon sa usa, nagtaktak sa
usa. Makasusubo, nga sama sa estruktura sa awtoridad nga usahay giabuso sa panimalay ug
sa simbahan, sila usab giabuso sa gobyerno. Ang dautan ug mapintas nga mga lider nag
sakmit sa gahum sa daghang mga nasud. Sila nagdumili sa pag-ila sa Dios ingon nga tinub
dan sa gahum ug hinungdan sa pag-antus alang sa mga magtotoo. Sa diha nga bisan unsa nga
gobyerno o regulasyon nga mosukwahi sa gitudlo sa Pulong sa Dios, nan kamo kinahanglan
gayud nga motuman sa Dios kay sa tawo. Sa diha nga ang mga tinun-an gisultihan nga dili na
sila makahimo sa pagsangyaw sa ngalan ni Jesus. . .
Unya mitubag si Pedro ug ang mga apostoles, ug miingon: Kinahanglan
magsugot kami sa Dios labi kay sa mga tawo. (Buhat 5:29)
Sila nakaamgo nga kini nga hangyo supak sa sugo ni Jesus nga gisugilon kanila sa pagsang
yaw sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan. Sa ubang mga dapit kamo. . .
. . . magpasakop kamo, dili lamang tungod sa kaligutgut, kondili tungod usab sa
kaisipan.
Tungod niini nga hinungdan magabayad usab kamo ug buhis; kay mga alagad
sila sa Dios, nga nanagsingkamot gihapon niini nga tuyo.
Panghatag kamo sa tanan nga gipabayaran nila; ang buhis, maghatag ug buhis
sa angay hatagan sa buhis; sa alkabala, magbayad sa angay pagabayaran;
magkahadlok, sa angay kahadlokan; ug magtahud sa angay pagatahuron.
(Roma 13: 5-7)
Tungod sa ilang dako nga mga responsibilidad ug ang potensyal sa ilang pag-abuso sa
gahum, kamo moampo:
Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa mga kagamhanan; aron magkinabu
hi kita sa mahusay ug malinaw sa bug-os nga pagka-diosnon ug kaugdang.
(1 Timoteo 2: 2)
TANANG GAHUM MAHIMONG GAHUM SA DIOS
Ang Dios mao ang tinubdan sa tanang mga gahum sa natural ug espirituhanon nga mga kali
butan. Ang tanan nga gahum gihatag ngadto kaniya. Siya midelegar niini nga gahum sa pagestablisar sa estruktura diha sa panimalay, sa Simbahan, merkado, komunidad, ug sa nasud.
Apan adunay moabot nga panahon sa umaabot sa dihang ang tanang gitugyan nga mga
gahum sa pag-usab mahimong iyang gahum:
Unya moabot ang katapusan, sa diha nga Siya (Jesus) igatugyan niya ang Ging
harian ngadto sa Dios, ug Amahan: sa diha nga mawagtang na niya ang tanang
pamunoan ug tanang pagbulot-an ug kagamhanan. (I Mga Taga Corinto 15:24)
Ug sa diha nga ang tanang mga butang masakop na niya (Jesus), unya ang Anak
usab sa iyang kaugalingon mosakop kaniya (sa Dios) nga nagsakop sa tanang
mga butang ngadto kaniya, aron ang Dios mahimong tanan sa tanan.
(I Mga Taga Corinto 15:28)
181

KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Nganong kamo kinahanglan gayud nga ubos sa awtoridad aron makagamit ug awto
ridad?
_____________________________________________________________________
3. Ipasabot kon sa unsang paagi nga si Jesus usa ka tawo sa awtoridad ilalum sa awtori
dad.
_____________________________________________________________________
4. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa mga estruktura sa awtoridad
sa Dios nga gitukod diha sa Simbahan.
_____________________________________________________________________
5. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa mga estruktura sa awtoridad
sa Dios nga gitukod diha sa panimalay.
_____________________________________________________________________
6. Ipasabot ang estruktura sa awtoridad sa Dios nga gitukod nga may kalabutan sa
trabaho.
_____________________________________________________________________
7. Hatagi ug Bibliyanhong reperensiya nga nagpatin-aw sa relasyon sa mga magtotoo
ngadto sa mga awtoridad sa gobyerno.
_____________________________________________________________________
8. Sa diha nga kamo mosukol batok sa mga awtoridad sa ibabaw ninyo, kamo gayud
nagrebelde batok sa?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Pagtuon sa Mga Buhat 6: 1-6 alang sa panig-ingnan sa awtoridad nga nagalihok sulod
sa organisasyon sa simbahan. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan mahitungod sa
awtoridad gikan niini nga tudling.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Sa Filipos 4: 2 Si Pablo mihangyo ug pakigdait taliwala kang Euodia ug Sintique.
Kita wala sultihi sa kinaiya sa pakigbisog niini, apan sa matag higayon nga adunay
sama niana nga problema dunay usa nga nga wala mopasakop sa husto nga awto
ridad.
3. Basaha ang I Samuel 13. Niini nga istorya, si Haring Saul mibuhat sa awtoridad nga
dili iyang katungod ingon nga hari. Siya naghalad sa mga halad nga gihimo lamang sa
propeta sa Dios.
Basaha ang I Samuel 15. Dinhi, si Haring Saul misukol batok sa sugo sa Dios pinaagi
sa pagluwas sa pipila sa mga inagaw gikan sa gubat uban sa mga Amalekanhon. Unsa
ang mga resulta sa pagrebelde ni Haring Saul? (Tan-awa sa I Samuel 13: 13-14 ug
15:26).
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Basaha ang Juan 19: 10-11. Si Pilato naghunahuna nga siya may gahum ibabaw ni
Jesus. Tinuod ba kini?
_____________________________________________________________________
5. Itingob ang mga instruksyon nga gihatag ngadto sa mga bana ug mga asawa sa I Mga
Taga Corinto 7.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Basaha sa Mga Buhat 23 kon sa unsang paagi mipasakop si Pablo sa awtoridad sa
dihang siya nakaamgo nga ang tawo nga iyang gikasulti mao ang labawng sacerdote
sa Dios. Unsay iyang reaksiyon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

183

KAPITULO 16
IKANAPULO SA GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA IYANG
PAGKABANHAW
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa pagkabanhaw.
Pagpasabot sa kaimportante sa pagkabanhaw ni Jesus.
Pagtingob sa karon nga mga gimbuhaton sa gahum sa pagkabanhaw sa kinabuhi sa
mga magtotoo.
Pag-ila sa tinubdan sa gahum sa pagkabanhaw.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamata
yon. (Filipos 3:10)
PASIUNA
Si Pablo misulti sa espirituhanon nga gahum nga masinati sa duha ka mga paagi pinaagi ni
Jesus:
Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamata
yon. (Filipos 3:10)
Kini nga kapitulo nagtutok sa gahum sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo nga nagpuyo sa mga
magtotoo. Ang mosunod nga kapitulo mahitungod sa gahum sa pagpakig-ambit sa iyang pagantus. Walay pagtuon nga mas gidumtan ni Satanas kay sa pagkabanhaw ni Jesus, kay kini
nagpakita sa iyang kawalay katakos sa pagpildi sa plano sa Dios nga labaw pa kay sa bisan
unsang hitabo nga natala diha sa Biblia.
KATIN-AWAN SA PAGKABANHAW
Ang kahulogan sa pulong "pagkabanhaw" mao ang pagpasaka o sa pagbangon gikan sa mga
patay ngadto sa kinabuhi.
ANG PAGKABANHAW NI JESU- KRISTO
Human sa iyang kamatayon alang sa mga sala sa tanang katawhan, si Jesus nabanhaw gikan
sa mga patay pinaagi sa Dios:
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. . . Ug gipatay ang Magbubuhat sa kinabuhi, nga gibanhaw sa Dios gikan sa mga
patay; nga niini mga saksi kami. (Buhat 3:15)
Gilubong uban kaniya diha sa bautismo, diin gibanhaw usab kamo uban kaniya,
pinaagi sa pagtoo sa buhat sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay.
(Colosas 2:12)
Kay pinaagi kaniya kamo mitoo sa Dios, nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga
patay, ug gihatag kaniya ang himaya; aron ang inyong pagtoo ug paglaum
mahamutang sa Dios. (I Pedro 1:21)
Kamo makabasa sa istorya sa pagkabanhaw ni Jesus sa Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, ug
Juan 20.
ANG KAMAHINUNGDANON SA PAGKABANHAW NI JESUS
Ang pagkabanhaw ni Jesus maoy usa ka gamhanan nga kamatuoran tungod kay kini mao ang
pasikaranan sa atong pagtoo:
Apan kong walay pagkabanhaw sa mga patay, nan, si Kristo wala usab
mabanhaw:
Ug kong si Kristo wala banhawa, nan kawang lamang ang among pagwali, ug
ang inyong pagtoo kawang lamang usab. (I Corinto 15: 13-14)
Ang pagtoo diha sa pagkabanhaw ni Jesus mao ang gikinahanglan sa kaluwasan:
Kay kon igasugid mo sa imong baba ang Ginoo nga si Jesus, ug motoo ka sa
imong kasingkasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
ikaw maluwas. (Roma 10: 9)
Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod nga ang mga magtotoo gipakamatarung:
Kinsa (Jesus) gitugyan tungod sa atong kalapasan ug gibanhaw alang sa atong
pagkamatarung. (Roma 4:25)
Ang pagkabanhaw nagpasabot nga ang kamatayon napildi na:
Busa, sanglit ang mga anak umalambit man sa unod ug dugo, siya usab sa iyang
kaugalingon miambit sa maong pagkaagi; aron tungod sa kamatayon pagawag
tangon niya ang may gahum sa kamatayon, nga mao ang Yawa.
(Hebreohanon 2:14)
Ang pagkabanhaw ni Jesus nagpamatuod nga siya mao ang labing gamhanan ibabaw sa tanan
nga gilalang nga mga binuhat:
Ug unsa kadtong labaw gayud nga pagkadako sa iyang gahum, alang kanato nga
mingtoo, sumala sa buhat sa kusog sa iyang gamhanang gahum,
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Nga iyang gibuhat diha kang Kristo, sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay,
ug nagpalingkod kaniya sa iyang tuong kamot didto sa mga langitnong dapit.
Ibabaw sa tanang pamunoan, ug tanang pagbulot-an, ug gahum, ug kaginoohan,
ug sa tanan nga ngalan nga ginanganlan, dili lamang niini nga kalibutan, kondili
usab niadtong umalabot:
Ug gipasakop niya ang tanang mga butang sa ilalum sa iyang mga tiil, ug gihatag
kaniya nga mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia.
(Efeso 1: 19-22)
Ang pagkabanhaw nagpamatuod nga si Jesus mao ang Anak sa Dios:
Ug gipahayag nga Anak sa Dios uban sa gahum, sumala sa espiritu sa pagkaba
laan, tungod sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. (Roma 1: 4)
ANG UMAABOT NGA PAGKABANHAW
Ang Biblia naghisgot sa umaabot nga panahon sa dihang kini nga kalibutan ingon sa atong
nasayran matapos. Niana nga panahon adunay pagkabanhaw sa tanan nga mga patay. Kad
tong nangamatay ingon nga magtotoo mabanhaw ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan.
Kadtong nangamatay nga dili magtotoo mabanhaw, mahukman, ug masilotan sa walay kata
pusan nga silot.
Kamo makabasa mahitungod sa umaabot nga pagkabanhaw sa I Mga Taga Corinto 6:14; 15:
1-58; I Mga Taga Tesalonica 4: 13-18; Juan 5: 28-29; II Mga Taga Corinto 4:14; ug sa Pina
dayag 20: 4-6. Kamo makatuon sa umaabot nga pagkabanhaw nga detalyado sa kurso sa
Harvestime International Institute nga " Mga Pundasyon sa Pagtoo. "
ANG KARON NGA GAHUM SA PAGKABANHAW
Kini tinuod nga kita sa umaabot nga adlaw makasinati sa pagkabanhaw gikan sa mga patay,
apan ang gahum sa pagkabanhaw dili lamang gitagana alang sa umaabot. Ang gahum niini
masinati na karon sa mga magtotoo. Ang pagkabanhaw mao ang basihan alang sa espirituha
nong gahum karon tungod kay naghatag kini kaninyo:
BAG-ONG PAGLAUM:
Kini pinaagi sa gahum sa pagkabanhaw nga kamo adunay paglaum. Ang inyong kinabuhi dili
matapos sa lubnganan. Kamo adunay kinabuhi nga walay katapusan:
Dalayegon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga sumala
sa iyang dakong kalooy gipakatawo kita pag-usab ngadto sa buhing paglaum
pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Kristo gikan sa mga patay. (I Pedro 1: 3)
Ang paglaum usa ka gamhanan nga pwersa. Kon walay paglaum, ang mga tawo mawad-an
ug kadasig ug makapuyan. Ang gahum sa pagkabanhaw nagtipig sa paglaum nga buhi.
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BAG-ONG KINABUHI:
Sa diha nga inyong gidawat si Jesus ingon nga Manluluwas, kamo nabanhaw gikan sa
espirituhanon nga kamatayon sa sala ngadto sa espirituhanon nga kinabuhi:
Ug kamo, sa nangamatay sa inyong mga sala. . . gibuhi niya sa tingub uban
kaniya, nga nagpasaylo kaninyo sa tanan nga mga paglapas. (Colosas 2:13)
Ang espirituhanon nga pagkabanhaw resulta diha sa kamatayon sa sala. Pinaagi sa gahum sa
pagkabanhaw kamo makapuyo sa bag-ong kinabuhi. Kamo dili mabuhi sama sa inyong
naandan na nga pagkimabuhi. Kamo patay na sa mga dautan nga mga butang sa kalibutan ug
buhi diha kang Jesus.
Kamo dili makakinabuhi niining bag-ong kinabuhi pinaagi sa kinaugalingong kalamboan.
Kamo dili makakinabuhi niini sa inyong kaugalingon nga gahum. Kamo makakinabuhi niini
pinaagi sa gahum sa pagkabanhaw:
Ingon niana isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa
sala, apan mga buhi ngadto sa Dios pinaagi kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo.
Busa ayaw ninyo itugot nga ang sala maghari diha sa inyong may kamatayon
nga mga lawas, nga kamo motuman sa mga pangibog niini.
Ug dili usab ninyo itugyan ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga gina
miton sa pagkadili matarung ngadto sa sala: kondili itugyan ninyo ang inyong
kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga patay, ug ang
inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarung
alang sa Dios.
Kay ang sala dili magahari kaninyo. . . (Roma 6: 11-14)
Ang pakigbisog nga inyong giatubang tali sa espirituhanon nga kamatayon ug sa kinabuhi
nagapamuhat sa sulod ninyo. Ang gahum sa pagkabanhaw mipildi sa balaod sa sala ug sa
kamatayon ug mipalingkawas kaninyo gikan sa espirituhanon nga pagkaulipon. Si Jesus
miingon:
Ang kawatan dili moanhi, kondili aron sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa
paglaglag; Ako mianhi aron sila adunay kinabuhi, ug nga sila makabaton niini
sa madagayaon gayud. (Juan 10:10)
Dili lamang kinabuhi nga dayon diha sa umaabot, apan madagayaon nga kinabuhi diha sa
karon maimo tungod sa gahum sa pagkabanhaw.
BAG-ONG AGALON:
Ang espirituhanon nga pagkabanhaw nakapahimo ni Jesus nga agalon sa inyong kinabuhi.
Inay nga mabuhi alang sa inyong kaugalingon, kamo mabuhi aron moalagad kaniya:
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Ug nga siya namatay alang sa tanan aron sila nga mga buhi dili na magkinabuhi
alang sa ilang kaugalingon, apan ngadto kaniya nga namatay alang kanila ug
nabanhaw pag-usab. (II Corinto 5:15)
Ang gahum moabot gikan sa pagsabot sa inyong posisyon tungod sa pagkabanhaw. Kamo ala
gad sa buhi nga Dios. Dili na kamo ulipon ni Satanas.
BAG-ONG KATUYOAN SA KINABUHI:
Ang bag-ong katuyoan sa kinabuhi resulta gikan sa espirituhanon nga pagkabanhaw. Inay nga
may kabalaka mahitungod sa lumalabay nga mga butang sa kalibutan, sama sa materyal nga
ginansya, ambisyon, ug uban pa, ang inyong pagtagad nakasentro sa mahangturon nga mga
butang:
Kon kamo nabanhaw uban kang Kristo, pangitaa ninyo ang mga butang nga
anaa sa itaas diin si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios.
Ibutang ninyo ang inyong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang
nga ania sa yuta.
Kay nangamatay kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha
sa Dios. (Colosas 3: 1-3)
Ang materyal nga mga butang sa kalibutan dili na makapugong sa magtotoo nga nakasinati sa
gahum sa pagkabanhaw. Ang mga sirkumstansya sa kalibutan dili na makapildi kanila. Ang
pagsinati sa gahum sa pagkabanhaw naghatag kaniya sa bag-o nga panglantaw ug katuyoan.
BAG-ONG PAGKABUHI:
Apan kong ang Espiritu sa nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga minatay, naga
puyo kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus gikan sa mga patay maga
hatag usab ug kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi sa
iyang Espiritu nga nagapuyo sa sulod ninyo. (Roma 8:11)
Ang pulong "kabaskog" nagpasabot sa paghimo nga buhi ug paghatag sa kinabuhi. Ang Dios
ang nagbuhi kaninyo gikan sa sala:
Ug kamo gihatagan niya ug kinabuhi sa mga patay pa kamo sa mga kalapasan
ug mga sala. (Efeso 2: 1)
Apan siya usab gusto nga mobuhi sa inyong may kamatayon nga mga lawas. Ang Dios gusto
nga masul-oban ang inyong may kamatayon nga lawas sa gahum sa pagkabanhaw:
Apan aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagka
halangdon sa gahum maiya sa Dios, ug dili gikan sa among kaugalingon.
(II Mga Taga Corinto 4: 7)
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Kon inyong gidawat si Jesus ingon nga Manluluwas ug napuno sa Espiritu Santo, nan kanang
mao gihapon nga gahum nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay, nagpuyo sa sulod
ninyo. Kana nga dagayday sa kinabuhi mahimong buhion kamo karon sa gahum sa pagka
banhaw.
ANG TINUBDAN SA GAHUM SA PAGKABANHAW
Ang tinubdan niining gahum sa pagkabanhaw diha sa kinabuhi sa mga magtotoo mao si
Jesus. Siya miingon:
. . . Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: ang motoo kanako, bisan siya
namatay, siya mabuhi. (Juan 11:25)
Ingon nga ang natural nga kinabuhi anaa sa dugo, ang espirituhanong kinabuhi pinaagi sa
dugo ni Jesus. Sama nga ang natural nga pag-agay sa dugo pinaagi sa inyong kaugatan, ang
pagkabanhaw sa kinabuhi nagaagay pinaagi sa inyong espiritu. Kamo ba nagalakaw sa ga
hum sa iyang pagkabanhaw karon sa inyong adlaw-adlaw nga Kristohanong kinabuhi? Sa
inyong ministeryo? Sumpay niana nga dagayday sa kinabuhi karon!
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ipatin-aw ang "pagkabanhaw."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Itingob ang kamahinungdanon sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Ang pahayag ba tinuod o sayop? "Ang gahum sa pagkabanhaw masinati lamang sa
magtotoo sa umaabot sa diha nga siya mabanhaw gikan sa mga patay.
"Ang pahayag_________________________________________________________.
5. Itingob ang karon nga mga katuyoan sa gahum sa pagkabanhaw sa kinabuhi sa mga
magtotoo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Kinsa ang tinubdan sa pagkabanhaw nga gahum sa kinabuhi sa magtotoo?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa kataposang kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Si Jesus wala gayud mitambong sa mga paglubong. . . Siya mitambong sa mga pagka
banhaw. . .
-Ang anak nga lalaki sa babaye sa Nain:
-Ang anak nga babaye ni Jairo:
-Lazarus:
-Ang iyang kaugalingon:

Lucas 7: 11-17
Marcos 5: 35-43
Juan 11: 1-46
Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24,
Juan 20

2. Ang pagwali sa pagkabanhaw importante nga bahin sa mensahe sa Ebanghelyo. Tanawa sa Mga Buhat 4: 2; 17: 18,32; I Mga Taga Corinto 15: 1-8,14,19-22.
3. Si Abraham nagpuyo sa daghang mga tuig sa wala pa ang pagkabanhaw ni JesuKristo, apan iyang nasinati ang pagkabanhaw nga gahum. Basaha ang mahitungod
niini sa Mga Taga Roma 4: 16-24.
4. Si Eliseo adunay ingon nga gahum nga ang usa ka patay nga tawo nga gitambog ngad
to sa iyang lubnganan mga katuigan human sa iyang kamatayon nabanhaw! Siya adu
nay labaw nga gahum sa iyang mga bukog kay sa daghan kanato sa atong mga kina
buhi (II Mga Hari 13: 20-21).
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KAPITULO 17
IKAONSE SA GAHUM NGA PRINSIPYO: ANG GAHUM SA
PAG-ANTUS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:





Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan sa pag-antus.
Paglista sa lima ka mga paagi nga ang pag-antus moabot.
Pagtingob sa mga katuyoan sa pag-antus sa kinabuhi sa magtotoo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kay bisan tuod siya gilansang sa krus tungod sa kaluyahon, apan nabuhi siya
tungod sa gahum sa Dios. Kay kami usab mga maluya diha kaniya, apan ma
ngabuhi kami uban kaniya pinaagi sa gahum sa Dios alang kaninyo.
(II Mga Taga-Corinto 13: 4)
PASIUNA
Ang miagi nga kapitulo nagsugod sa paghisgot sa duha ka mga prinsipyo sa gahum sa Filipos
3:10:
Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakigambit sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamata
yon. (Filipos 3:10)
Ang Kapitulo 16 nagtagad sa gahum sa pagkabanhaw sa kinabuhi sa mga magtotoo. Kini nga
kapitulo nagtutok sa gahum sa pakig-ambitay diha sa pag-antus. si Pablo miingon ngadto
kang Jesus:
Kay bisan tuod siya gilansang sa krus tungod sa kaluyahon, apan nabuhi siya
tungod sa gahum sa Dios. Kay kami usab mga maluya diha kaniya, apan ma
ngabuhi kami uban kaniya pinaagi sa gahum sa Dios alang kaninyo.
(II Mga Taga-Corinto 13: 4)
Kita nanglantaw sa pag-antus pinaagi sa tawhanong pangatarungan. Pinaagi sa matag sumba
nan sa tawhanong pangatarungan ang krus ni Jesus maoy pag-usik sa dako ug halangdon nga
kinabuhi. Apan sa pangatarungan sa Dios kini mao ang labing dako nga pagpasundayag sa
iyang gahum. Kini miresulta sa kaluwasan sa tawo.
Si Pablo nakasabot niining importante nga prinsipyo sa espirituhanon nga gahum. Ang ga
hum sa Dios nagtakuban sa kahuyang. Kini ang hinungdan nganong siya nakaingon:
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...Busa sa dakong kalipay palabihon ko ang paghimaya sa akong mga
kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magapabilin kanako.
Tungod niana gikalipay ko ang mga kaluyahon, sa mga pagpanamastamas, ang
mga kawalad-on, ang mga paglutos, ang mga kagul-anan tungod kang Kristo;
kay kong maluya ako, nan ako lig-on. (II Mga Taga Corinto 12: 9-10)
Kita dili gayud makakita sa gahum diha sa kahuyang o sa kapakyasan. Kini maoy talagsaon
nga mga tinamdan alang sa mga tawo kansang sentro sa pagtoo mao ang krus. Si Jesus naka
sinati sa pagkabanhaw human siya nag-antus. Ang pagkabanhaw nga gahum moabot pinaagi
sa pagpakig-ambit sa iyang pag-antus.
Ang matuod nga espirituhanong gahum gipakita dili sa pagkawala sa pag-antus, mga proble
ma, ug sa krisis, apan sa taliwala kanila. Ang gahum nagpaliso unsay gitawag sa kalibutan
nga mapait nga kasinatian ngadto sa oportunidad alang sa pasundayag sa gahum sa Dios.
ANG TINUBDAN SA PAG-ANTUS
Ang Dios wala naglalang sa pag-antus. Kini sa sinugdanan misulod sa kalibutan pinaagi sa
sala sa tawo nga mao ang gihulhog ni Satanas (Genesis 3). Sa diha nga ang tawo mitugyan
ngadto kang Satanas sa tintasyon ug nakasala, ang pag-antus misulod sa kalibutan. Ang sala,
nga miresulta sa tanan nga pag-antus, masubay ngadto sa iyang tinubdan, si Satanas. Bisan
tuod adunay lain-laing mga rason kon nganong ang pag-antus misulod sa inyong kinabuhi,
ang tanan nga pag-antus masubay balik ngadto niining orihinal nga tinubdan.
Sa dakong kalipay, sa kinabuhi sa magtotoo, ang Dios makakuha sa pag-antus, nga giplano ni
Satanas alang sa kadautan, ug mopaliso niini ngadto sa maayo sa pagtuman sa iyang mga ka
tuyoan. Kini mahimo nga oportunidad alang sa gahum sa Dios nga maipakita diha sa inyong
kinabuhi.
ANG RASON SA PAG-ANTUS
Ang Biblia adunay daghan nga masulti mahitungod sa pag-antus, mga problema, ug mga kasa
kit. Sa pagtingob sa iyang pagtulon-an, kita makadiskobre sa lima ka mga paagi nga ang pagantus makasulod sa kinabuhi sa magtotoo. Ang tanan nga pag-antus nga inyong giatubang
sa kinabuhi moabot pinaagi sa usa niini nga mga paagi:
ANG UBAN SA PALIBOT NINYO:
Ang pag-antus ug lisud nga mga kahimtang sa kinabuhi mahimong moabot pinaagi sa uban sa
inyong palibot.
Si Jose ingon nga panig-ingnan niini nga matang sa pag-antus. Pinaagi sa pagkawalay sala sa
iyang kaugalingon, si Jose gibaligya ngadto sa Ehipto sa iyang mga igsoon, gibilanggo sa pa
sangil sa asawa ni Potipar, ug gikalimtan sa iyang mga gitabangan sa bilanggoan. Apan pama
ti sa iyang tubag. Si Jose miingon:
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Busa karon, ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong kaugalingon, nga ako
gibaligya ninyo dinhi; kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo
aron sa pagbantay sa kinabuhi. . .
Busa karon dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kondili ang Dios.
(Genesis 45: 5,8)
MGA SIRKUMSTANSYA SA KINABUHI:
Ang ikaduha nga paagi nga ang pag-antus moabot kaninyo pinaagi sa mga sirkumstansya sa
kinabuhi. Kini gihulagway sa mga kasinatian ni Noemi nga girekord diha sa basahon ni Ruth
sa Biblia. Siya mapait sa kasubo tungod sa kamatayon sa iyang bana ug mga anak nga lalaki.
Hangtud si Jesus mobalik ug ang katapusan nga kaaway nga mao ang kamatayon mabuntog,
ang kamatayon kabahin sa kinabuhi. Ang kamatayon misulod pinaagi sa orihinal nga sala sa
tawo ug kini natural nga sirkumstansya nga atong atubangon tanan, tungod kay "kini gikatud
lo sa tawo nga mamatay sa makausa "(Hebreohanon 9:27).
Sa dihang si Noemi nakasinati niining mga malisud nga mga kahimtang sa kinabuhi, siya
miingon, "ayaw na ako tawga ug Noemi (nga nagpasabot nga bulahan), apan tawga ako nga
Mara. "Ang ngalan nga Mara nagpasabot" mapait. "
INYONG MINISTERYO:
Ang ikatulo nga rason sa pag-antus mao ang inyong ministeryo alang sa Ginoo.
Ang Bag-ong Tugon naghisgot sa pag-antus tungod sa iyang ngalan (Buhat 9:16), alang sa
kang Kristo, (Filipos 1:29) alang sa Gingharian sa Dios (II Mga Taga Tesalonica 1: 5), alang
sa Ebanghelyo (II Timoteo 1: 11-12), alang sa pagbuhat ug maayo (I Pedro 2: 19-20; 3:17),
alang sa pagkamatarung nga hinungdan (1 Pedro 3:14), ingon nga Kristohanon (I Pedro 4:
15-16), ug sumala sa kabubut-on sa Dios (I Pedro 4:19).
Ang Apostol nga si Pablo maoy panig-ingnan sa pag-antus nga resulta sa ministeryo. Ang
ubang mga tawo nag-isip sa pag-antus ingon nga usa ka ilhanan sa kapakyasan o kakulang sa
pagtoo. Kon kini tinuod, nan ang Apostol nga si Pablo walay pagtoo ug mao ang labing dako
nga kapakyasan diha sa kasaysayan sa simbahan.
Si Pablo miingon nga samtang didto sa Asia siya nahugno ug nawad-an sa paglaum sa kina
buhi sa iyang kaugalingon (II Taga-Corinto 1: 8). Siya nagpresentar sa lain nga larawan kay
sa malipayon nga ebanghelista nga walay laing gisaad sa magtotoo gawas sa kalinaw ug
kauswagan.
Sa diha nga si Pablo unang gitawag sa Dios sa ministeryo siya gisultian sa dagkong mga
butang nga iyang antuson alang sa Ginoo (Mga Buhat 9:16). Ang tubag ni Pablo sa pag-antus
mao ang paglahutay sa "kapildihan sa tanang mga butang aron sa pagdala sa uban ngadto
kang Kristo. "Siya misulat sa mga magtotoo" Alang kaninyo kini gihatag dili lamang sa pag
too, kondili sa pag-antus alang kaniya "(Taga-Filipos 1:29).
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Si Pablo wala mag-inusara sa pag-antus alang sa ministeryo. Ang tibook simbahan nag-antus
sa Bag-ong Tugon nga mga panahon (Buhat 8). Hebreohanon kapitulo 11 nagtala sa mga istorya sa pipila sa mga mapintas nga mga paglutos nga ilang giantus. Daghan niini nga mga
lalaki ug mga babaye sa pagtoo naluwas pinaagi sa gahum sa Dios. Ang mga pultahan sa bi
langgoan naabli, ug sila nanggawas. Sila gihukman sa kamatayon sa nagdilaab nga hudno
apan migula nga wala maapektohi sa mga dilaab sa kalayo.
Apan ang uban niini nga mga magtotoo, nga gitawag usab nga mga lalaki ug mga babaye sa
pagtoo, wala makadawat sa maong kaluwasan. Sila gibilanggo, gisakit, gikastigo, ug bisan pa
gimartir tungod sa ilang pagpamatuod sa Ebanghelyo (Hebreohanon 11: 36-40). Kita nagtu
mong sa buhi nga pagtoo apan usab ang Dios nagpadayag sa iyang gahum diha sa kamatayon
uban sa pagtoo. Kini mao ang pagtoo nga nagbarug nga tinuod sa dili maayo nga mga pana
hon, dili lamang sa maayo nga mga panahon sa diha nga ang gamhanang kaluwasan gipada
yag.
DIREKTA UG SATANISMONG KALIHOKAN:
Ang pag-antus makasulod sa inyong kinabuhi ingon nga resulta sa direktang kalihokan ni
Satanas.
Kini makita sa sugilanon ni Job. Kini nga libro nakigbisog sa pangutana, "Ngano nga ang
mga matarung mag-antus?" Ang pagpamatuod sa Dios kang Job mao nga siya usa ka mata
rung nga tawo (Job l-2). Si Job wala mag-antus tungod kay siya nakasala, ingon sa giingon sa
iyang mga higala. Sila nagtoo nga kon si Job naghinulsol, ang iyang mga sirkumstansya mau
usab.
Kini nga mga higala misulay sa paghimo sa pangkinatibuk-an nga aplikasyon basi sa indibidu
wal nga kasinatian. Kini susama sa pag-ingon nga tungod kay giluwas sa Dios si Pedro gikan
sa bilanggoan siya mobuhat sa mao usab alang kaninyo. Kini dili tinuod. Daghan ang namar
tir sa bilanggoan bisan pa sa ilang dako nga pagtoo ug walay sala nga kinabuhi.
Kita kinahanglan gayud nga mag-amping sa diha nga motan-aw sa pag-antus sa uban nga dili
kita moakusa kanila sa sala, kawalay pagtoo, o pagkawalay pagsalig. Ang Biblia nagtudlo
nga ang makasasala nga tawo mag-ani sa mapait nga ani tungod kay ang pagpugas sa unod
non madunot (Galacia 6: 8). Apan pagpugas ug pag-ani dili mahimong gamiton sa pagpatinaw sa pag-antus sa mga walay sala.
Si Job wala mag-antus tungod sa bisan unsa nga butang nga iyang nabuhat. Si Job usa ka
matarung nga tawo. Kini maoy pagpamatuod sa Dios kang Job, ang pagpamatuod ni Job
sa iyang kaugalingon, ug sa iyang dungog sa atubangan sa tawo. Sa luyo niining mga talanawon sa espirituhanon nga kalibutan mao ang tinuod nga hinungdan sa pag-antus ni Job.
Adunay espirituhanon nga gubat ibabaw sa kasingkasing, hunahuna, ug pag-unong ni Job.
Adunay pakiggubat nga nagakahitabo sa espirituhanon nga kalibutan ibabaw kaninyo. Kana
nga pakiggubat gipakita diha sa lisud nga mga kahimtang nga inyong masinati sa natural nga
kalibutan.
Usa ka importante nga kamatuoran makita sa pag-antus ni Job mao nga walay bisan unsa nga
makasulod sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga wala mahibaloi sa Dios. Ang Dios dili mao
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ang hinungdan sa inyong pag-antus. Kini gipahamtang ni Satanas, apan ang limitasyon gitak
da sa Dios. Ang gahum sa Dios mas labaw pa kay sa kang Satanas, ug kamo makasinati ug
kadaugan kon magpadayon kamo sa pagsalig kaniya.
INYONG KAUGALINGONG SALA:
Ang ikalima nga paagi nga ang pag-antus mosulod sa inyong kinabuhi mao ang inyong kauga
lingon nga sala.
Si Jonas maoy panig-ingnan sa maong pag-antus. Sa pagsupak sa Dios, si Jonas mingadto sa
atbang nga direksyon gikan sa Ninevah diin siya gisugo sa pag-adto ug sa pagwali sa paghi
nulsol. Siya nakasinati ug makalilisang nga bagyo sa dagat, ug natapos sa tiyan sa usa ka
dakong isda tungod sa iyang kaugalingong sala (Jonas l-2).
Ang kasamok kinahanglan nga kanunay tagdon sama sa usa ka tawag sa paghunahuna sa
inyong mga dalan, ug sa pagsusi sa inyong kasingkasing sa atubangan sa Dios. Kamo mahi
mo nga nag-antus tungod sa inyong kaugalingon nga sala. Ang Biblia nagpadayag nga ang
Dios mohampak sa mga nagpuyo sa pagsupak sa iyang Pulong. Ang paghampak maoy paagi
sa pagdisiplina, pagbadlong, ug pagtul-id:
Karon walay pagkastigo alang karon nga daw makapalipay, hinonoa makapa
guol: apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa pagkamatarung ngadto sa
kanila nga mamatuto pinaagi niini. (Hebreohanon 12:11)
Ang Dios migamit sa pag-antus sa pagtul-id kaninyo ug aron sa pagdala kaninyo balik ngad
to sa iyang kabubut-on alang sa inyong kinabuhi:
Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako; Apan karon nagabantay ako sa imong
Pulong ...
Maayo pa alang kanako nga gisakit; aron ako makakat-on diha sa imong kaba
laoran ...
Ako nahibalo, O Jehova, nga ang imong mga paghukom matarung man, ug nga
sa imong pagkamatinumanon gisakit mo ako. (Salmo 119: 67,71,75)
ANG HUSTO NGA KINAIYA DIHA SA PAG-ANTUS
Ang kasamok dili kinahanglan nga usa ka ilhanan nga makasasala. Ang Biblia nagpahayag,
"daghan ang mga kagul-anan sa matarung "(Salmo 34:19).
Sa diha nga kamo nag-antus nga inosente ug dili tungod sa inyong kaugalingon nga sala,
kamo kinahanglan magpadayon sa husto nga kinaiya diha sa pag-antus. Ang tinuod nga
pagsulay sa inyong espirituwalidad mao ang paagi nga kamo motubag sa adlaw sa
kalisdanan:
Kong ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan, Ang imong kusog diyutay ra.
(Proverbio 24:10)
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Ang Biblia naghubit sa kinaiya nga aduna kamo sa diha nga kamo mag-antus ingon nga mag
totoo sulod sa kabubut-on sa Dios.
Kamo dili kinahanglan nga maulaw:
Apan kon may tawo nga pagsakiton ingon nga usa ka Kristohanon siya dili unta
magakaulaw, kondili magahimaya siya sa Dios alang niini. . . (I Pedro 4:16)
Kamo kinahanglan motugyan sa inyong kalag (sa inyong pag-antus) sa Dios, nga nasayud
nga siya namuhat sa tanang mga butang alang sa inyong kaayohan:
Busa sila nga nagaantus sumala sa kabubut-on sa Dios magtugyan sa pagbantay
sa ilang mga kalag ngadto kaniya diha sa pagbuhat ug maayo ngadto sa matinu
manon nga Magbubuhat. (I Pedro 4:19)
Kamo malipay sa diha nga mag-antus kamo sumala sa kabubut-on sa Dios:
Ug sila mingpanaw gikan sa atubangan sa Sanhedrin nga mga malipayon kay
sila giisip nga takus sa pag-antus sa kaulawan tungod sa iyang ngalan.
(Buhat 5:41)
Si Pablo miingon nga kamo kinahanglan nga:
Malipayon sa paglaum; mapailubon diha sa kagul-anan; nga magpadayon sa
pag-ampo. (Roma 12:12)
. . . Sa ginapasipalaan, kami manalangin lang; sa ginalutos, kami nanagpailub
niini. . . (I Mga Taga Corinto 4:12)
. . . Sa tanan nga mga butang nagapakita kami sa among kaugalingon ingon nga
mga ministro sa Dios, sa daghang pagpailub, sa mga kagul-anan, sa mga kaha
ngulan, sa mga kalisdanan. . . (II Mga Taga Corinto 6: 4)
Busa, dili mo igakaulaw ang pagpamatuod sa atong Ginoo, bisan kanako nga
iyang binilanggo; kondili antusa ang kalisdanan sa Maayong Balita sumala sa
gahum sa Dios. (II Timoteo 1: 8)
Aron walay bisan kinsa nga tawo nga pagapahuyangon tungod niini nga mga ka
gul-anan: kay sa inyong kaugalingon nasayud nga niini mga tinudlo kita.
(I Mga Taga Tesalonica 3: 3)
Apan magbuotan ka sa tanang mga butang, antusa ang kalisdanan, buhata ang
buhat sa usa ka evangelista, tumana ang imong buluhaton sa ministeryo.
(II Timoteo 4: 5)
Kamo kinahanglan dili maghunahuna nga kini talagsaon sa diha nga makasinati kamo ug
pag-antus:
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Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga mosu
lay kaninyo, ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo.
Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Kristo; aron nga sa diha
nga ang iyang himaya ikapadayag kamo managkalipay sa hilabihan gayud nga
kalipay. (I Pedro 4: 12-13)
Si Pablo nagtingob sa hustong kinaiya sa pag-antus sa dihang siya mipasabot. . .
. . . Bisan ang atong tawhanong kinabuhi nagakatun-as, apan ang sulodnon nga
pagkatawo ginabag-o sa adlaw-adlaw.
Kay ang among magaan nga mga kagul-anan, nga sa makadiyot, nagabuhat
alang kanamo ug labaw pa gayud nga halangdon ug walay katapusan nga gibugaton sa himaya:
Samtang kita wala motan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang
nga dili makita; kay ang mga butang nga makita, lumalabay lamang; apan ang
mga butang nga dili makita walay katapusan. . . (II Mga Taga Corinto 4: 16-18)
Ang panglantaw ni Pablo sa pag-antus ingon nga alagad. Siya miingon kini namuhat alang
kanato.
GAHUM PINAAGI PAG-ANTUS
Hinumdumi, ang Dios dili maoy hinungdan sa pag-antus. Ang pag-antus anaa sa kalibutan
tungod sa sala. Apan ang Dios migamit sa pag-antus ingon nga kahigayonan sa pagpakita sa
iyang gahum. Siya naggamit niini. . .
ARON SA PAGLISO SA DAUTAN NGADTO SA MAAYO:
Ang Dios migamit niadtong gituyo alang sa dautan ug miliso niini ngadto sa maayo. Siya
mitubos niini sa pagtuman sa iyang mga katuyoan. Si Jose miingon sa iyang mga igsoon kon
kinsa ang nagbaligya kaniya ngadto sa pagkaulipon:
Busa karon, ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong kaugalingon, nga ako
gibaligya ninyo dinhi; kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo
aron sa pagbantay sa kinabuhi. . .
Busa karon dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kondili ang Dios.
(Genesis 45: 5,8)
Si Satanas mao ang hinungdan sa iyang mga igsoon aron magdala ug pag-antus kang Jose,
apan ang Dios mitubos niini alang sa kaayohan. Bisan pa sa negatibo nga mga kahimtang,
ang Dios namuhat luyo sa mga talan-awon. Si Satanas nagdasig sa mga tawo sa pagtugyan
kang Jesus ngadto sa kamatayon, apan ang Dios nagtubos niini alang sa kaayohan. Ang iyang
kamatayon miresulta sa kaluwasan ug pagkabanhaw sa kinabuhi.
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Ang Dios nagapadayag sa iyang gahum sa diha nga siya mokuha sa inyong pag-antus ug mo
gamit niini sa pagtuman sa iyang mga katuyoan. Walay mga aksidente o higayon nga mga
panghitabo sa kinabuhi sa mga magtotoo tungod kay ang Dios:
. . . Nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulot-an sa iyang
kabubut-on. (Efeso 1:11)
ARON SA PAGLISO SA MGA KAPILDIHAN NGADTO SA KADAUGAN:
Ang Dios mousab sa natural nga mga kapildihan ngadto sa espirituhanon nga mga kadaugan.
Si Pablo misulat sa iyang mga kapildihan sa natural nga kalibutan:
Apan ang mga butang nga kanako kaniadto pagdaug, kini giisip ko nga kapil
dihan tungod kang Kristo.
Oo, sa pagkamatuod, giisip ko ang tanang mga butang nga kapildihan tungod
sa pagkahalangdon sa kahibalo kang Kristo Jesus nga akong Ginoo; kay tungod
kaniya giantus ko ang kapildihan sa tanan nga mga butang, ug giisip ko sila nga
mga sagbut, aron lamang maako si Kristo. (Filipos 3: 7-8)
ARON SA PAGLISO SA MGA KAHUYANG NGADTO SA KALIG-ON:
Si Pablo nahibalo nga. . .
. . . Ang kaluyahon sa Dios labi pang kusganon kay sa mga tawo. (I Corinto 1:25)
Ang Dios misulti ni Pablo. . .
. . . Ang akong gracia igo alang kanimo; kay ang akong gahum ginahingpit diha
sa kaluya. (II Mga Taga Corinto 12: 9)
Kini maoy hinungdan ngano nga si Pablo miingon. . .
. . . Busa sa dakong kalipay palabihon ko ang paghimaya sa akong mga
kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magpabilin kanako.
Tungod niana gikalipay ko ang mga kaluyahon, sa mga pagpanamastamas, sa
mga kawalad-on, sa mga paglutos, sa mga kagul-anan tungod kang Kristo; kay
kong maluya ako, nan ako malig-on. (II Mga Taga Corinto 12: 9-10)
Ang inyong tawhanong kahuyang naghatag ug oportunidad alang sa pagpasundayag sa
gahum sa Dios.
ARON SA PAGSULAY SA INYONG PAGTOO:
Ang tanan nga butang diha sa espirituhanon nga kalibutan gibasi sa pagtoo. Kini mao ang
hinungdan nga ang kalig-on sa inyong pagtoo masulayan:

199

Kay ang pagsulay sa inyong pagtoo labi pang bililhon kay sa bulawan nga naga
kawala bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pag
dayeg ug kadungganan ug himaya, sa pagpadayag ni Jesu-Kristo. (I Pedro 1: 7)
Kini maoy pagsulay sa inyong pagtoo sa diha nga kamo mag-ampo sama sa gibuhat ni Jesus,
nga naghangyo sa Dios sa pagsaylo sa copa sa kapaitan, apan bisan pa niini, kini wala mosay
lo. Hinonoa, kamo napugos sa pag-inom sa pag-antus. Ang pagtoo makakat-on nga ang atong
mga pag-ampo walay tubag tungod lang kay sila wala gitubag sa paagi nga atong gusto.
SA PAGSANGKAP KANINYO SA PAGHUPAY SA UBAN:
Dalaygon ang Dios, bisan ang Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang
Amahan sa kalooy, ug ang Dios sa tanan nga paglipay;
Nga maoy nagalipay kanato sa tanan nato nga mga kagul-anan, aron kita arang
makalipay kanila nga anaa sa bisan unsa nga kagul-anan, pinaagi sa paglipay
diin kita sa atong mga kaugalingon ginalipay sa Dios. (II Corinto 1: 3-4)
Sa diha nga kamo mopakigbahin sa kahupayan sa Dios sa uban kamo. . .
. . . Ituboy ang gikapoy nga mga kamot ug ang tuhod nga nangabakul;
Ug magbuhat kamo ug mga dalan nga matanos sa inyong mga tiil, aron ang mga
piang dili malisa sa dalan; apan hinonoa kini mamaayo.
(Hebreohanon 12: 12-13)
SA PAGTUDLO KANINYO NGA DILI MOSALIG SA INYONG KAUGALINGON:
Si Pablo misulti sa katuyoan sa iyang pag-antus sa Asia:
. . . Sa Asia gibug-atan kami sa hilabihan gayud, nga labaw sa among kusog, sa
pagkaagi nga kami nawad-an na sa paglaum sa kinabuhi;
Apan, nakabaton na kami sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod sa
among kaugalingon, aron dili kami magasalig sa among kaugalingon, kondili sa
Dios nga nagabanhaw sa mga patay. (II Mga Taga Corinto 1: 8-9)
Kamo makaila nga. . .
. . . Aduna kami niining bahandi sa mga sudlanan nga yuta, aron ang pagkaha
langdon sa gahum maiya sa Dios, ug dili gikan sa among kaugalingon.
( II Mga Taga Corinto 4: 7)
SA PAG-UGMAD UG POSITIBO NGA ESPIRITUHANONG MGA HIYAS:
Kita nagahimaya usab sa atong mga kagul-anan, sa nahibaloan ta nga ang ka
gul-anan nagabunga sa kalig-on, ug ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan,
ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaum.(Roma 5: 3-4)
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. . . Human kamo makaantus sa diutayng panahon, siya gayud magahingpit,
magalig-on, magapabaskog, ug magapahimutang kaninyo. (I Pedro 5:10)
Kini nga mga hiyas mopahiuyon kaninyo ngadto sa dagway ni Jesus, nga mao ang plano sa
Dios alang kaninyo (Roma 8: 28-29; Hebreohanon 2: 10,1).
SA PAGPAKITA SA MGA BUHAT SA DIOS:
Sa diha nga ang mga tinun-an nakakita sa usa ka tawo nga buta gikan sa pagkatawo, sila na
ngutana kon kinsa ang responsable alang sa iyang kahimtang. Kini ba sala sa iyang mga
ginikanan o sa tawo mismo? Si Jesus mitubag:
Kini nga tawo wala makasala, ni ang iyang mga ginikanan; apan nga ang mga
buhat sa Dios igapahayag diha kaniya. (Juan 9: 3)
SA PAGHINGPIT SA GAHUM SA DIOS:

Ug siya miingon kanako, ang akong gracia igo alang kanimo; kay ang akong
gahum ginahingpit diha sa kaluya. Busa sa dakong kalipay palabihon ko ang
paghimaya sa akong mga kaluyahon, aron ang gahum ni Kristo magpabilin
kanako. (II Mga Taga Corinto 12: 9)
SA PAGWAGTANG SA MABALHINON:
Ang pag-antus moresulta sa tanang mabalhinon nga matay-og gikan sa inyong kinabuhi. Ka
mo mohunong sa pagdepende sa mga tawo, mga programa, o materyal nga mga butang kay
kining tanan mapakyas sa panahon sa inyong panginahanglan. Ang Dios mitugot niini ...
. . . Pagbalhin niadtong mga butang nga nangauyog, ingon sa mga butang nga
gihimo, kay ang mga butang nga dili mauyog magapabilin. (Hebreohanon 12:27)
Atol sa mga unos sa kinabuhi, ang tanang butang mahugno nga wala gitukod diha sa Dios ug
sa iyang Pulong (Salmo 11:89 ug Mateo 7: 24-27).
SA PAG-USAB SA INYONG PAGTUTOK:
Sa diha nga kamo makasinati ug pag-antus kamo sa kanunay motutok sa inyong pagtagad sa
hinungdan ug epekto. Kamo nagtagad kon unsa ang hinungdan sa lisud nga mga kahimtang
ug sa makalilisang nga epekto nga mahimo niini sa inyong kinabuhi. Ang Dios gusto nga
kamo mousab sa inyong tumong gikan sa kalisud ngadto sa pagsabot sa temporaryo nga
sitwasyon sa pag-ila sa mga kaayohan nga mahangturon:
Kay ang among magaan nga mga kagul-anan, nga sa makadiyot, nagabuhat
alang kanamo ug labaw pa gayud nga halangdon ug walay katapusan nga
gibug-aton sa himaya:
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Samtang kita wala motan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga butang
nga dili makita; kay ang mga butang nga makita, lumalabay lamang; apan ang
mga butang nga dili makita walay katapusan. (II Mga Taga Corinto 4: 17-18)
Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga mosu
lay kaninyo, ingon nga daw butang nga katingalahan ang mahitabo kaninyo.
Apan sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Kristo; aron nga sa diha
nga ang iyang himaya ikapadayag kamo managkalipay sa hilabihan gayud nga
kalipay. (I Pedro 4: 12-13)
Kon kita mag-antus, kita usab magahari uban kaniya. . . (II Timoteo 2:12)
SA PAG-USAB SA DAANG PAGKATAWO NGA KINAIYAHAN :
Ang Dios miingon sa nasud sa Moab:
Ang Moab nagpuyo sa kasayon gikan pa sa iyang pagkabatan-on, ug siya nahi
mutang sa iyang mga lalug, ug wala gayud ikahuwad gikan sa sudlanan ngadto
sa sudlanan, ni siya nabihag; busa ang iyang kahinam nagapabilin kaniya, ug
ang iyang kaamyon wala mohupas. (Jeremias 48:11)
Tungod kay ang Moab wala makasinati sa masamok nga pagbubo ug paglahugay nga susama
sa gikinahanglan sa pag-ugmad sa maayong bino, ang nasud wala mausab. Ang Moab anaa sa
kasayon ug mipuyo sa kauswagan ug tungod niini wala mougmad ug mohamtong sa hustong
paagi sa espirituwal. Busa walay kausaban. Iyang "kaugalingong samyo" nagpabilin diha
kaniya.
Ang pag-antus mohinlo kaninyo sa daang pagkatawo nga kinaiya. Samtang kamo gilahugay,
gisamok, ug gibubo, ang inyong espirituhanong samyo mausab gikan sa kalibutanon ngadto
sa espirituhanon.
SA PAGP-ANDAM KANINYO SA MINISTERYO:
Kamo naghangyo nga gamiton sa Dios. Kamo nagtinguha nga mahimong mas sama ni Jesus
ug nag-ampo nga mahimong pinili nga sudlanan alang sa iyang paggamit. Ang tubag sa
inyong pag-ampo moabot pinaagi sa pag-antus:
Ania karon giulay ko ikaw, apan dili ingon sa salapi; gipili ko ikaw diha sa
hudno sa kasakit. (Isaias 48:10)
Pinaagi sa kagul-anan kamo mobalhin sa unahan sa balaan nga tawag ingon nga usa ka anak
sa Dios ngadto sa pagkapinili sa Dios. Ang kagul-anan sumala sa kabubut-on sa Dios mohas
has kaninyo alang sa iyang paggamit sama sa puthaw nga inulay diha sa hudno sa natural nga
kalibutan.
SA PAG-ANDAM KANINYO SA PAGHARI UBAN KANG KRISTO:
Kon kita mag-antus, kita usab magahari uban kaniya. . . (II Timoteo 2:12)
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SAPAGHATAG KANINYO UG ESPIRITUHANONG PANALANGIN:
Si Jesus miingon:
Bulahan sila nga ginalutos tungod sa pagkamatarung; kay ila ang Gingharian sa
langit.
Bulahan kamo, sa diha nga ang mga tawo manamastamas kaninyo, ug paga
lutoson kamo, ug magaingon sa tanan nga matang sa kadautan ug pamakak
batok kaninyo, tungod kanako.
Magmaya, ug managkalipay kay dako ang inyong balus didto sa langit; kay sa
ingon ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nanghiuna kaninyo.
(Mateo 5: 10-12)
SA PAGTUDLO KANINYO SA PAGSUNOD:
Bisan siya usa ka Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga
butang nga iyang giantus. . . (Hebreohanon 5: 8)
SA PAGSULAY SA PULONG SA DIOS NGA ANAA KANINYO:
Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; ingon sa salapi nga
inulay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa makapito ka pilo.
(Salmo 12: 6)
SA PAGPAUBOS KANINYO:
Nga nagmando kanimo sa usa ka dako ug makalilisang nga kamingawan, diin
dihay mga mapintas nga bitin, ug mga tanga, ug yuta sa kauhaw, diin walay
tubig; nga nagkuha ug tubig alang kanimo gikan sa bato nga santikan;
Nga nagpakaon kanimo sa mana didto sa kamingawan, nga ang imong mga
amahan wala makaila, aron unta ikaw pagpaubson niya, ug aron siya magsulay
kanimo, sa pagbuhat ug maayo kanimo sa imong kaulahian. . .
(Deuteronomio 8: 15-16)
SA PADAKO KANINYO SA ESPIRITUWAL:
Kini nagpasabot nga kamo motubo sa espirituwal:
Ikaw ang nagpadako kanako sa diha nga ako ilalum sa kalisdanan.
(Salmo 4: 1 Revised Standard Version)
SA PAGTABANG KANINYO NGA MAKAILA SA DIOS SA SUOD GAYUD:
Kamo makaila sa Dios diha sa mas suod nga basihan pinaagi sa pag-antus. Si Job, kinsa nagantus kaayo, nakakat-on niini nga kamatuoran, ug miingon. . .
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Ako nakadungog mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog; Apan
karon ang akong mata, nakakita kanimo.
Busa, gingil-aran ako sa akong kaugalingon ug maghinulsol sa abug ug abo.
(Job 42: 5-6)
Ang pipila kanato nakaila sa Dios nga pang-ikaduha lamang. Sa diha nga atong nasinati ang
mga panalangin sa kinabuhi, Ang Dios sa kanunay kaharuhayan imbis nga panginahanglan.
Apan sa diha nga kamo adunay tinuod nga panginahanglan, ang Dios mahimo nga gikina
hanglan.
Si Job nakaila sa Dios nasayud sa suod pinaagi sa pag-antus. Sa wala pa siya nag-antus, si
Job nakaila sa Dios pinaagi sa teyolohiya. Pagkahuman, siya nakaila kaniya pinaagi sa kasi
natian. Kini maoy hinungdan ngano nga si Pablo miingon:
Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw ug sa pakigambitay sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang
kamatayon. (Filipos 3:10)
Kamo makaila lamang sa Dios diha sa pagkabanhaw nga gahum pinaagi sa suod nga
pagpakig-ambit sa pag-antus.
Sa iyang mapait nga kasinatian, si Job nangutana sa Dios sa hinungdan sa iyang pag-antus.
Dili sayop nga mangutana sa Dios. Si Jesus nahibalo sa katuyoan alang sa iyang pag-anhi sa
kalibutan nga mamatay alang sa sala sa tanang katawhan. Apan sa iyang takna sa pag-antus
siya mituaw, "Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? "
Ang mosunod sa pangutana mao ang importante. Ang sunod nga pulong sa Ginoo mao ang,
"Ngadto sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu." Bisan pa sa mga pangutana,
ang tubag ni Job mao...
Bisan patyon niya ako, bisan pa niana ako mosalig diha kaniya. . . (Job 13:15)
Kay nasayud ako nga ang akong Manunubos buhi, ug nga siya motindog sa
ulahing mga adlaw sa ibabaw sa yuta:
Ug tapus sa akong panit ulod ang molaglag niini nga lawas, apan sa akong
unod makita ko ang Dios. (Job 19: 25-26)
Human sa tanang mga pagpangutana, ang pagtagad mausab gikan sa "ako" ngadto sa "kani
mo." Kamo kinahanglan motugyan sa inyong pag-antus, uban sa tanang mga pangutana nga
wala matubag, ngadto sa mga kamot sa Dios.
Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ; ug ayaw pagsalig sa
imong kaugalingong pagsabot. (Proverbio 3: 5)
Ang Dios mopadayag sa pipila sa mga katuyoan sa inyong pag-antus, apan posible nga kamo
dili gayud sa bug-os makasabot niini:
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Kini mao ang himaya sa Dios ang pagtago sa usa ka butang. . . (Proverbio 25: 2)
Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios; apan ang mga butang
nga gipadayag iya kanamo. . . (Deuteronomio 29:29)
Adunay pipila ka mga butang nga tinago nga iya lamang sa Ginoo. Sama kang Job, kamo dili
gayud makasabot sa tanang mga katuyoan sa inyong pag-antus:
Tungod kay ang Ginoo mao ang naggiya sa among mga lakang, nganong maning
kamot man sa pagsabot sa tanan nga mga butang nga mahitabo sa dalan?
(Proverbio 20:24 The Living Bible)
Sa diha nga ang Dios sa katapusan nakigsulti kang Job, siya migamit sa pipila ka mga ehem
plo gikan sa kinaiyahan nga si Job dili makapagpatin-aw. Ang Dios naghatag ug gibug-aton
nga kon si Job wala makasabot kon unsa ang iyang nakita sa natural nga kalibutan, siya sa
pagkatinuod dili makasabot sa dili niya makita sa espirituhanon nga kalibutan.
Sa diha nga si Job miatubang sa Dios, kini dili na importante nga siya dili makaangkon ug
tubag sa iyang mga pangutana bahin sa pag-antus. Siya anaa na sa direktang presensya sa
Dios, ug kadto nga kasinatian wala nay lawak alang sa bisan unsa nga laing butang. Siya dili
na gikontrolar ug gisakit sa tawhanong pangatarungan. Siya mipuli sa mga pangutana, dili sa
mga tubag, apan uban sa pagtoo.
Sa diha nga kamo makaila sa Dios sa suod gayud pinaagi sa pag-antus, kamo makakita sa
inyong kaugalingon ingon nga kamo.Kamo dili na makaila sa Dios nga pang-ikaduha lang.
Kanang nawong-sa-nawong nga panagtagbo sa Dios mohimo kon unsa ang dili mahimo sa
mga argumento ug mga diskusyon.
Sa diha nga si Job mitindog sa atubangan sa Dios, siya walay bag-o nga mga tubag. Siya wala
gihatagan ug bag-o nga mga kamatuoran bahin sa iyang pag-antus. Apan iyang gipulihan ang
mga pangutana sa pagtoo.Si Job anaa na sa direktang presensya sa Dios, ug kana nga kasina
tian wala nay lawak alang sa mga pangutana o mga pagduhaduha.
KAMO WALA MAG-INUSARA
Sa diha nga kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, kamo kinahanglan makaamgo
nga kamo wala mag-inusara. Daghan sa ubang mga magtotoo nakasinati sa susamang mga
gubat:
. . . Sa hingbaloan nga ang mao usab nga mga pag-antus nangatuman diha sa
inyong mga igsoon nga anaa sa kalibutan. (I Pedro 5: 9)
Ang mga bagyo sa kinabuhi dili kalikayan ug dili kapugngan, ingon sa gihulagway sa sambi
ngay sa duha ka balay sa Mateo 7: 24-27. Ang mga bagyo moabot niadtong kinsa nagtukod
sa ilang mga kinabuhi diha sa Pulong sa Dios ingon man sa mga tawo nga wala mohimo sa
ingon. Ang pundasyon sa kinabuhi sa tawo mao ang motino sa resulta sa bagyo.
Ang mga pag-antus lauman ingon nga kabahin sa kabubut-on sa Dios:
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Oo, ug ang tanan nga diosnon nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus
magaantus sa paglutos. (II Timoteo 3:12)
Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtoo
kaniya, apan usab sa pag-antus tungod kaniya. (Filipos 1:29)
. . . Nga kamo giisip nga takus sa gingharian sa Dios, nga alang niini kamo
usab mag-antus. . . (II Mga Taga Tesalonica 1: 5)
Kay sa pagkamatuod, sa diha pa kami uban kaninyo gisulti namo nga daan
kaninyo, nga kita kinahanglan mag-antus sa kagul-anan; ingon sa nahitabo ug
inyong hingbaloan. (I Mga Taga Tesalonica 3: 4)
Unya sila motugyan kaninyo aron pagasakiton, ug pagapatyon kamo: ug kamo
pagadumtan sa tanan nga mga nasud tungod sa akong ngalan. (Mateo 24: 9)
. . . Kamo pagadakpon nila, ug pagalutoson, ug igatugyan sa mga sinagoga ug sa
mga bilanggoan, ug pagadad-on sa atubangan sa mga hari ug sa mga punoan
tungod sa akong ngalan. (Lucas 21:12)
Hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo: Ang ulipon dili labaw sa
iyang ginoo. Kon sila naglutos kanako, sila usab magalutos kaninyo. . .
(Juan 15:20)
Karon kini wala magpasabot nga himoon ninyo ang inyong kaugalingon nga mag-antus sa
pagtoo nga kini makapahimuot ngadto sa Dios. Ang Dios dili mahimuot kon ang mga tawo
mag-antus. Kon sa tinuyo gihimo ninyo ang inyong kaugalingon nga mag-antus (usa ka buhat
nga gitawag ug sobrang paghikaw sa kaugalingon) sala.
Daghang mga tawo mohimo niini aron sa pagsulay sa paghupay sa kasuko sa Dios o ipakita
ang ilang kaugalingon ingon nga balaan o relihiyoso sa atubangan sa mga tawo. Apan ang
Dios malukmay lamang pinaagi sa dugo ni Jesu-Kristo. Ang Dios, bisan pa niana, mokuha sa
trahedya sa pag-antus sa dihang kini makatandog sa inyong kinabuhi ug tubson kini alang sa
kaayohan.
Kabahin sa pagsunod nga plano sa pagtukod sa unang mga simbahan mao ang pagtudlo sa
mga magtotoo nga sila makasinati ug pag-antus. Kini maoy kulang sa daghan nga mga
kasimbahanan karon:
. . . Sila mibalik. . . nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, sa pagtambag ug
sa pagdasig kanila sa pagpadayon diha sa pagtoo, ug nga pinaagi sa atong
daghan nga mga kagul-anan makasulod sa gingharian sa Dios. (Buhat 14:22)
Ang tawag ni Jesus sa mga sumusunod mao ang pagdumili ug pag-antus:
Ug siya nga dili mopas-an sa iyang krus, ug magasunod sa ulahi kanako, dili
takus kanako. (Mateo 10:38)
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Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, Kon kinsa ang buot mosunod
kanako, magdumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang krus, ug
sumunod kanako. (Mateo 16:24)
. . . Bisan kinsa nga buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang
kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako. (Marcos 8:34)
. . . Umari ka, dad-a ang krus, ug mosunod kanako. (Marcos 10:21)
Kong kinsa ang buot mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug
magpas-an sa iyang krus sa matag adlaw, ug sumunod kanako. (Lucas 9:23)
Ug bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus, ug magsunod kanako, dili siya
mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:27)
Si Jesus mitawag sa mga magtotoo ngadto sa usa ka kinabuhi sa pagdumili, pag-antus, ug sa
krus tungod sa gamhanan nga potensyal sa pagpakig-ambit sa iyang pag-antus.
Ang pagkabanhaw nga gahum ug sa gahum sa iyang pag-antus sama sa positibo ug negatibo
nga mga pwersa sa elektrisidad nga gigamit sa modernong mga katilingban. Parehong gikina
hanglan ang positibo ug negatibo sa pagmugna ug gahum.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kinsa ang tinubdan sa tanan nga mga sala ug pag-antus?
_____________________________________________________________________
3. Sa unsa nga paagi nga ang pag-antus moabot sa atong mga kinabuhi? Ilista ang lima
ka mga paagi nga gihisgotan niini nga kapitulo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Itingob ang gamhanan nga mga katuyoan nga natuman diha sa kinabuhi sa magtotoo
pinaagi sa pag-antus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON

1. Sa unsa nga mga dapit sa inyong kinabuhi kamo nakasinati ug pag-antus?
_____________________________________________________________________
2. Sa unsa nga paagi kini nga mga pag-antus misulod sa inyong kinabuhi?
___Ubang mga tawo sa inyong palibot
___Pinaagi sa mga sirkumstansya sa kinabuhi
___Tungod sa inyong kaugalingong sala
___Tungod sa inyong ministeryo
___Direktang kalihokan ni Satanas
3. Giunsa ninyo pagtubag kini nga pag-antus?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Aron nga ang Dios makapakita sa iyang gahum pinaagi sa pag-antus, kamo motubag niini sa
husto nga paagi samtang nakasinati niini. Kamo dili magbagulbol ug magreklamo. Kini mao
ang tubag sa Israel ngadto sa pag-antus. Sila nagbagulbol batok kang Moises (Exodo 15:24).
Apan ang tanan nga pagbagulbol sa tinuod lang batok sa Dios ug sa iyang plano sa pagpahi
uyon sa dagway ni Kristo. Ang tanang mga butang magtinabangay sa pagpahiuyon kaninyo
ngadto sa iyang larawan. Sa diha nga moreklamo kamo mahitungod sa pag-antus, kamo nag
reklamo batok niini nga proseso. Tan-awa ang Mga Taga-Roma 8: 28-29.
Sa diha nga makasinati ug pag-antus, ayaw tugoti ang mapait nga kinaiya sa paglambo. Ang
kapaitan maoy sayop nga tubag sa pag-antus. Kini maoy pagdumot, pagbasol, pagreklamo,
pagpanimalusnga kinaiya. Kon kamo motugot sa kapaitan kini magsamok ug magpahugaw
(Hebreohanon 12:16), magpugong kaninyo sa pagkadungog sa Dios (Exodo 6: 9), magmugna
sa mapanimaslon nga espiritu (I Samuel 30: 6), hinungdan sa depresyon ug kawalay kadasig
(Lamentaciones 3: 18- 20), ug maghilo kaninyo sa espirituwal (Buhat 8:23).
4. Sa unsa nga paagi kamo motubag sa inyong mga sirkumstansya sa mas Kasulatanhon
nag paagi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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KAPITULO 18
UNSAON PAGSINATI ANG GAHUM SA DIOS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:






Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon unsaon pagsinati ang gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi ug
ministeryo.
Pag-ila sa katuyoan sa Simbahan ingon nga kini may kalabutan sa espirituhanong
gahum.
Pagpasabot kon sa unsang paagi nga ang espirituhanong gahum magadugang.
Pagsinati sa espirituhanong gahum sa inyong kaugalingon nga kinabuhi ug
ministeryo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat
uban kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
PASIUNA
Kamo nakakat-onan sa daghang mga prinsipyo sa espirituhanong gahum niini nga kurso.
Niini nga kapitulo, kini nga mga prinsipyo gitingob ug ang katapusan nga mga sumbanan
gihatag nganha kaninyo aron sa pagsinati sa pagkasinul-oban sa espirituhanong gahum
nga inyong natun-an.
PAGDAWAT SA ESPIRITUHANONG GAHUM
Ang espirituhanong gahum dili usa ka butang nga inyong gitrabahoan pinaagi sa emosyon.
Kamo dili makamugna niini uban sa kasulatanhong pagkat-on. Bisan ang kahibalo sa Bibli
yanhong gahum nga mga prinsipyo dili garantiya sa pagdawat sa espirituhanon nga gahum.
Ang espirituhanong gahum nagaagay gikan sa iyang tinubdan. Si Jesus gitandi ngadto sa usa
ka punoan nga parras. Kamo mao ang espirituhanon nga sanga. Kamo dili makapatunghag
gahum sa inyong kaugalingon. Siya mao ang dagayday sa kinabuhi diin ang gahum naggikan.
Tugoti nga ang iyang gahum modagayday diha kaninyo:
Ako mao ang punoan sa parras, kamo mao ang mga sanga: Siya nga nagapabilin
kanako, ug ako kaniya, kini magabunga ug daghan: kay kon mahimulag kanako
wala gayud kamoy arang mahimo. (Juan 15: 5)
Ania ang Bibliyanhong mga sumbanan alang sa pagsinati sa pagkasinul-oban sa gahum:
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1.

PAGPUASA UG PAG-AMPO:

Duol sa Dios ug magpaubos sa inyong kaugalingon pinaagi sa pagpuasa ug pag-ampo. Ang
Dios nagsaad nga mamati sa diha nga moduol kita sa atubangan niya niini nga kinaiya:
Kong ang akong katawhan, nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainub
sanon sa ilang kaugalingon, ug mag-ampo, ug mangita sa akong nawong, ug
motalikod gikan sa ilang dautang mga dalan; nan ako magapatalinghug gikan
sa langit. . . (II Cronicas 7:14)
Ayaw apasa ang gahum sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa andama ang
inyong kaugalingon ingon nga agianan diin ang gahum sa Dios makadagayday.
2. PAGDAWAT SA GASA SA ESPIRITU SANTO:
Apan kamo makadawat sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo. (Buhat 1: 8)
3. PAGGAMIT SA PAGTOO:
Pinaagi sa pagtoo, dawata ang iyang gisaad nga gahum:
Ania karon, ako naghatag nganha kaninyo sa gahum. . . sa ibabaw sa tanan nga
gahum sa kaaway. . . (Lucas 10:19)
Karon ang pagtoo mao ang katinoan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasa
yuran sa mga butang nga dili nakita. (Hebreohanon 11: 1)
Kamo midawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo. Karon dawata ang gahum sa Dios pinaagi sa
pagtoo. Nganong sayon kaayo sa pagdawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo ug lisud nga mosa
lig sa Dios alang sa milagrosong pasundayag sa iyang gahum sama sa pag-ayo ug pagpagula
sa mga yawa?
4. PAGDAPAT SA BIBLIYANHONG GAHUM NGA MGA PRINSIPYO:
Pinaagi sa pagtoo, magsugod sa paggamit sa Bibliyanhong gahum nga mga prinsipyo nga
inyong nakat-onan niini nga kurso. Kini naglakip sa:
Ang gahum sa Ebanghelyo: Ang inyong kinabuhi kinahanglan una nga mausab
pinaagi sa gahum sa Ebanghelyo. Ang paghinulsol maoy sukaranan sa tinuod nga
espirituhanong gahum.
Ang gahum sa Espiritu Santo : Kamo makadawat ug gahum sa diha nga ang Balaan
nga Espiritu mokunsad diha kaninyo.
Ang gahum sa gugma : Ang bisan unsang espirituhanong gasa, bisan unsa nga
pagpakita sa gahum dili epektibo kon wala kini.
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Ang pagdihog nga gahum: Ang dihog maoy mobunggo sa yugo. Kamo dili makahi
mo niini sa inyong kaugalingon nga kusog ug gahum.
Gahum, pagtoo, ug mga buhat: Kini dili mabulag. Sila kinahanglan gayud nga
molihok nga managsama diha sa inyong kinabuhi ug ministeryo.
Ang ngalan ni Jesus: Kamo molakaw sa iyang awtoridad. Kini mao ang gahum
pinaagi sa iyang ngalan.
Ang gahum sa pag-ampo: Ang pag-ampo ug pagpuasa moresulta sa espirituhanon
nga gahum.
Ang gahum sa Pulong: Isulti ang iyang mga pulong, dili ang inyo. Ang iyang
Pulong dili mobalik nga walay hinungdan. Kini motuman sa katuyoan diin kini
gipadala.
Ang gahum sa awtoridad : Magpabilin nga ubos sa awtoridad aron kamo makalihok
diha sa awtoridad.
Ang gahum sa iyang pagkabanhaw : Sinatia kini karon sa inyong may kamatayon
nga lawas.
Ang gahum sa pag-antus : Kamo adunay gahum sa kalisdanan ingon man ibabaw sa
kalisdanan. Ang mas daghan nga kalisud moresulta sa mas dako nga gahum. Lisoa
ang mga pagsulay ngadto sa mga oportunidad alang sa pagpakita sa gahum sa Dios.
HINIUSANG GAHUM
Ang espirituhanong gahum kinahanglan gayud nga masinati sa tagsa-tagsa ka mga magtotoo
apan dili kini magalihok nga tinagsa sa Lawas ni Kristo. Kini plano sa Dios nga ang iglesia
makasinati sa espirituhanong gahum nga hiniusa. Ang Simbahan mao ang sentro alang sa
pagpasundayag sa iyang gahum.
Usa ka adlaw si Jesus misulod sa templo sa Jerusalem ug nakakaplag sa mga lider nga naga
baligya sa mga vaca, mga carnero, ug mga salampati. Sila sa pagkatinuod naghimo sa maus
wagong negosyo gikan sa mga panginahanglan sa tawo alang sa halad sa mga mananap. Sila
migamit sa simbahan ingon nga sentro sa pagnegosyo niini.
Si Jesus naghimo ug gamay nga latigo nga pisi ug giabog kini nga mga katawhan gikan sa
templo. Iyang gibubo ang salapi ug gipanglintuwad ang mga lamisa. Siya miingon. . .
. . . Kini nahisulat, ang akong balay mao ang balay sa pag-ampo; apan gihimo
ninyo kini nga langub sa mga kawatan. (Lucas 19:46)
Sa daghan nga mga higayon karon ang Simbahan nahimong sentro sa sosyalan, usa ka dapit
alang sa kalingawan ug sa pakig-ambitay. Kini nahimong sentro sa pag-apod-apod sa pagka
on ug kalingawan. Ang pipila niini nga mga kalihokan adunay ilang dapit, apan kini dili mao
ang tinuod nga katuyoan sa Dios sa Simbahan. Ang Simbahan mahimong usa ka sentro sa
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pag-ampo ug pagtuon sa Biblia ug sa gihapon misipyat sa katuyoan sa Dios kon ang mga pa
nginahanglan sa tawo magpabilin nga dili matagbo diha mismo sa gawas sa pultahan niini.
Ang templo nga gihinloan ni Jesus nahimong sentro sa pagbaligya ug sa mga butang sa pati
gayon. Apan gipatin-aw ni Jesus ang tinuod nga katuyoan sa Simbahan sa sambingay sa Lu
cas 14:16-24. Niini nga sambingay, ang agalon sa panimalay miingon sa iyang mga alagad:
. . . Lumakaw ka gilayon sa mga kadalanan ug mga agianan sa lungsod, ug dad-a
nganhi ang mga kabus, ug ang mga kimay, ug ang piang ug ang mga buta.
. . . Umadto ka sa mga kadalanan ug sa mga siniklatan, ug pilita sila sa pagsulod,
aron ang akong balay mapuno. (Lucas 14: 21,23)
Ang Simbahan puno sa mga panon sa katawhan nga may lawom nga tawhanong panginahang
lan. Ang mga magtotoo moadto ngadto sa tanan nga mga lebel sa katilingban ug mopugos
kanila sa pagsulod. Ang Simbahan puy-anan sa mga magtotoo nga adunay espirituhanong
gahum. Kini nagmugna sa hiniusa nga palibot diin ang Dios makapakita sa iyang kaugali
ngon. Ang mga bakul mangaayo, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ug
ang gahum sa Ebanghelyo makapausab sa mga kinabuhi.
Hinumdumi ang bakul nga tawo nga naglingkod sa ganghaan sa templo sa Jerusalem (Mga
Buhat 3)? Ang relihiyosong mga serbisyo nagpadayon sulod sa templo. Adunay nindot nga
mga seremonyas, makahuloganong mga pag-ampo, matahum nga pag-awit - apan wala nama
tikdi ug uban sa iyang mga panginahanglan nga wala matagbo, anaa lang sa gawas sa pulta
han naglingkod ang kabus nga bakul nga tawo. Sa katapusan duha ka mga tawo, mga magto
too sa Dios nga nakasinati sa pagkasinul-oban sa espirituhanong gahum, miagi sa iyang
dalan. Si Pedro miingon kaniya, "Tan-aw kanako. Ang ania kanako, ihatag ko kanimo." Diha
diha, ang iyang mga tiil ug mga buolbuol nakadawat ug kalig-on ug siya naayo pinaagi sa ga
hum sa Dios. Ang nanginahanglan nga kalibutan nagtan-aw kanato. Ang nagaantus nga ka
tawhan mitutok sa ilang mga mata ngadto sa Simbahan ni Jesu-Kristo. Kita kinahanglan nga
adunay butang nga ikhatag.
ANG BALAOD SA PAGGAMIT UG PAG-USWAG
Adunay usa ka Bibliyanhong prinsipyo nga gitawag sa "Balaod Sa Paggamit Ug Pag-uswag"
nga makaapekto sa espirituhanon nga gahum. Ang inyong espirituhanon nga gahum magadu
gang diha sa husto nga paggamit niini nga prinsipyo. Basaha ang sambingay nga gisulti ni
Jesus sa Lucas 19: 12-26. Ang mga alagad nga migamit ug mipauswag sa salapi nga gihatag
kanila nakadawat pa. Ang usa nga walay gibuhat sa salapi nawad-an niini. Ang "Balaod sa
Paggamit Ug Pag-uswag" ingon lang niana: Gamita kon unsay gihatag kaninyo, ug kini mous
wag. Kamo mahimong mogamit niini o mawad-an nini. Ang Dios naghatag kaninyo sa espi
rituhanon nga gahum alang sa katuyoan sa pag-alagad, dili sa paghari (Mateo 20: 25-28). Kon
kamo mogamit sa espirituhanong gahum sa husto nga paagi, kana nga agos sa gahum sa Dios
molambo sa sulod ninyo. Kamo makakita bisan sa mas dako nga mga pagpasundayag sa
iyang gahum diha sa inyong kinabuhi ug ministeryo. Kon kamo dili mogamit niini, kamo
mawad-an niini:
Kay nagaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga adunay iya, pagahatagan; apan
ang walay iya, bisan pa ang iya pagakuhaon gikan kaniya. (Lucas 19:26)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Itingob ang mga sumbanan nga gihatag niini nga leksyon kon unsaon pagsinati ang
gahum sa Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang katuyoan sa Simbahan nga may kalabutan sa espirituhanong gahum?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Sa unsang paagi nga ang espirituhanon nga gahum magdugang?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Ang gahum sa Dios nasinati pinaagi sa mga ilhanan, mga katingalahan, ug mga milagro. Tuni kini nga mga bersikulo:
Exodo 15:11
Numeros 14:22
Deuteronomio 6:22; 7:19; 11: 3; 29: 3; 34:11
Josue 3: 5
Nehemias 9:10
Salmo 77: 11,14; 78: 11,43; 88: 10,12; 89: 5; 96: 3; 105: 27; 136: 4
Jeremias 32:20
Daniel 4: 2-3
Joel 2:30
Marcos 16:17
Juan 2: 11,23; 3: 2; 6: 2,26; 7:31; 9:16; 11:47; 12:37; 20:30
Buhat 2: 22,43; 4:30; 5:12; 6: 8; 8: 6,13; 14: 3; 15:12; 19:11
Roma 15:19
I Mga Taga Corinto 12: 10,28,29
Galacia 3: 5
Hebreohanon 2: 4
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KAPITULO 19
GAHUM NGA KAPAKYASAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:




Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa Kasulatanhon nga mga rason alang sa gahum nga kapakyasan.
Paghatag ug pakisayran sa Kasulatan nga nagpamatuod sa pagkasoberano sa Dios sa
mga sitwasyon nga ang tawo dili makakaplag sa mga tubag.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug wala siya magbuhat didto sa daghang mga katingalahan nga mga buhat
tungod sa ilang pagkawalay pagtoo. (Mateo 13:58)
PASIUNA
Sa natural nga kalibutan, ang tawo nag-agad sa natural nga mga tinubdan sa gahum alang sa
pag-uswag. Ang natural nga gahum mahimong ingon ka yano sa usa ka kalayo ibabaw sa linu
to nga panihapon. Kon wala ang kalayo, ang pag-uswag sa kalan-on mohunong. Ang natural
nga gahum mahimo usab nga ingon sa komplikado nga elektrisidad nga namugna diha sa mga
ciudad sa dagko nga mga planta sa gahum. Sa diha nga kini nga mga planta madaut, ang ga
hum nga ilang gimugna mapakyas. Ang tibook ciudad makasinati ug kadulom. Sa diha nga
adunay gahum nga kapakyasan sa natural nga kalibutan, ang pag-uswag mohunong.
Ang sama tinuod sa espirituhanon nga kalibutan. Sa diha nga adunay gahum nga kapakyasan,
ang espirituhanong pag-uswag mohunong. Ang mga kinabuhi wala mausab pinaagi sa gahum
sa Ebanghelyo. Ang masakiton wala maayo. Ang mga demonyo wala mahinginli.
Adunay mga rason alang sa gahum nga kapakyasan sa natural nga kalibutan. Kini mahimo
nga yano nga rason, sama sa kalayo nga nagdilaab, o sa usa ka komplikado nga rason, sama
sa usa ka piraso sa mekanikal nga ekipo naguba. Sa diha nga kining mga rason sa kapakyasan
maila ug matul-id, ang dagayday sa gahum mahibalik.
Adunay mga hinungdan usab sa gahum nga kapakyasan sa espirituhanon nga kalibutan. Sa
diha nga kini maila ug matul-id, ang dagayday sa espirituhanong gahum mahibalik.
ANG INYONG NGALAN BA NAILHAN SA IMPYERNO?
Usa sa labing dako nga panig-ingnan sa espirituhanong gahum nga kapakyasan narekord diha
sa Buhat 19: 13-16. Basaha kini nga istorya sa mga anak nga lalaki sa labawng sacerdote nga
misulay sa pagpagula sa dautan nga espiritu gikan sa usa ka tawo ug napakyas. Ang espiritu
misinggit. . .
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. . . Si Jesus nakaila ako ug kang Pablo nakaila ako; apan kinsa ba kamo?
(Buhat 19:15)
Unya ang tawo, nga gipanag-iya sa dautan nga espiritu, miulpot sa batan-ong mga lalaki, gigi
sigisi ang ilang mga bisti, ug naangol kanila. Sila nangalagiw, hubo ug mga samaran, gikan
sa atubangan sa gipanag-iya sa demonyo nga tawo. Ang demonyo nahibalo sa ngalan ni Pab
lo. Ang demonyo nahibalo sa ngalan ni Jesus. Apan ang mga ngalan niining mga batan-on
nga mga lalaki wala mailhi tungod kay kulang sila sa tinuod nga espirituhanon nga gahum sa
ilang kinabuhi.
Kon kamo napasaylo na sa inyong mga sala, ang inyong ngalan mailhan sa langit. Kini nahi
sulat sa libro sa kinabuhi sa Kordero nga gipamulong diha sa Pinadayag 21:27. Apan ang
inyong ngalan ba nailhan sa Impiyerno? Kamo aduna bay igo nga gahum sa Dios nga naga
paagay sa inyong kinabuhi nga ang mga demonyohanong gahum makaila sa inyong awtori
dad diha sa ngalan ni Jesus?
Kini nga mga tawo migamit sa ngalan ni Jesus sa diha nga misulay sa paghingilin sa demon
yo, apan kini walay nahimo. Ang ngalan ni Jesus dili usa ka malamatong kaanyag. Kamo ki
nahanglan manag-iya sa gahum luyo niini. Kamo kinahanglan makaila ug makapanag-iya sa
awtoridad niana nga ngalan.
Sa takna sa krisis kamo moatubang ug kapildihan kon ang inyong ngalan wala mailhi sa Im
piyerno. Kini nga mga tawo dili makabuntog ni Satanas basi sa kasinatian ni Pablo ug dili
usab kamo. Ug lamang sa diha nga kamo adunay gahum sa Dios nga gipakita sa inyong kau
galingon nga kinabuhi kamo makapildi ni Satanas. Kon kamo walay gahum ug ang inyong
ngalan wala mailhi sa Impiyerno, kamo mokalagiw nga samaran ug hubo atubangan sa
kaaway.
GAHUM NGA KAPAKYASAN
Ania ang pipila ka mga rason alang sa espirituhanong gahum nga kapakyasan:
SALA:
Ang sala nagbulag sa tawo gikan sa Dios. Sa diha nga kamo nahimulag sa Dios, ang iyang
gahum dili modagayday pinaagi kaninyo.
Basaha ang Roma 7 diin gihulagway ni Apostol Pablo ang iyang pakigbisog sa pagkaulipon
sa sala. Basaha ang iyang pagkagawasnon sa Roma 8. Ingon nga magtotoo, si Pablo adunay
sama usab nga mga gubat sa sala nga inyong nasinatian, apan nakakat-on siya sa pagbuntog
sa balaod sa sala nga nagtrabaho sa iyang unod. Tungod niini, ang iyang kinabuhi bukas sa
dagayday sa gahum sa Dios.
Sa diha nga ang usa ka makasasala nga tawo nga ginganlan ug Simon mitanyag ug salapi sa
pag-angkon sa gahum nga espirituhanon, si Pedro mitubag:
Ikaw walay bahin, ni kapalaran niini nga butang; kay ang imong kasingkasing
dili matarung sa atubangan sa Dios
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Busa hinolsulan mo kining imong pagkadautan, ug pag-ampo sa Dios, basin ang
hunahuna sa imong kasingkasing pagapasayloon.
Kay nakita ko nga ikaw anaa sa apdo sa kapaitan, ug sa talikala sa kadautan.
(Buhat 8: 21-23)
Ang paghinulsol sa sala ug pagpasaylo pinaagi sa dugo ni Jesu-Kristo mao ang bugtong paagi
sa pagsumpay sa gintang sa panagbulag niini. Ang sala nagbulag gikan sa gahum sa Dios. Sa
diha nga mobalik si Jesus pag-usab. . .
Nga sa siga sa kalayo magahatag sa panimalus sa mga wala makaila sa Dios, ug
mga wala magtuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Kristo.
(II Tesalonica 1: 8)
Kadtong anaa sa sala. . .
. . . Silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa atubangan sa Ginoo,
ug gikan sa himaya sa iyang gahum. (II Mga Taga Tesalonica 1: 9)
Sa katapusan, ang sala moresulta sa walay katapusan nga panagbulag sa gahum sa Dios.
MGA PAGKAULIPON:
Ang espirituhanong pagkaulipon makapugong sa dagayday sa gahum sa Dios diha sa inyong
kinabuhi. Ang mga pagkaulipon dili sala sa ilang mga kaugalingon. Sila mga butang o mga
buhat nga importante kaayo alang kaninyo nga kamo gidala ilalum sa ilang pagkontrolar. Si
Pablo misulat:
Ang tanang mga butang gitugot kanako, apan dili tanang mga butang mapusla
non; ang tanang mga butang gitugot alang kanako, apan ako dili buot mopasa
kop sa bisan unsa. (I Mga Taga Corinto 6:12)
Ang bisan unsa nga butang diha sa inyong kinabuhi nga naglamoy sa inyong mga hunahuna
ug mga interes maoy usa ka pagkaulipon. Kamo gidala ubos sa iyang gahum.
Kini mahimo nga usa ka kalingawan o pamatasan. Kini mahimong kinaiya sa pagkamaula
won ug sa kahadlok nga nagpugong kaninyo gikan sa paglihok pagtoo ug sa gahum. Ang
maong mga pagkaulipon moresulta sa gahum nga kapakyasan tungod kay kamo nadala ila
laum sa ilang gahum baylo sa pagkontrolar sa Espiritu Santo.
PAGLAPAS SA GAHUM NGA MGA PRINSIPYO:
Kamo nakakat-onan sa daghang gahum nga mga prinsipyo sa Biblia niini nga kurso. Ang
paglapas niini nga mga prinsipyo moresulta sa gahum nga kapakyasan. Sa kanunay susihon
ang inyong kinabuhi ug pangalagad nga may kalabutan niini nga mga prinsipyo, ilabi na kon
kamo nakasinati sa gahum nga kapakyasan.
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PAGHARI IMBIS NGA PAGSERBISYO:
Sa diha nga ang espirituhanong gahum gigamit sa paghari imbis sa pag-alagad, ang gahum
nga kapakyasan moresulta. Kamo nakakat-on sa Mateo 20: 25-28 nga ang gahum nga estruk
tura sa Dios dili sama sa kalibutan. Ang kalibutanon nga konsepto sa gahum mao ang pagha
ri sa uban ug sa pagkontrolar kanila.
Gikan sa pagkabata, kita nakigbisog alang sa kalibutanon nga gahum. Kita misulay sa pag
pugong ug pagmaniobra sa atong mga ginikanan.Kita nangita ug gahum sa katilingban, sa
atong palibot, ug bisan pa misulay sa pagtagna ug pagkontrolar sa mga pwersa sa kinaiya
han. Ang kalibutanon nga gahum mahimong usa ka dios nga nagkontrolar kanato.
Ang Bibliyanhong estruktura sa gahum nanawagan alang sa pag-alagad ug sa pagtagbo sa
tawhanong panginahanglan pinaagi sa pagpadayag sa gahum sa Dios. Si Pablo misulat ngadto
sa mga taga-Corinto nga mga magtotoo niini nga hilisgutan. Ingon nga dakong Apostol sa
sa Simbahan, si Pablo adunay awtoridad ibabaw niini nga grupo sa mga magtotoo. Apan wala
siya miabuso niini nga gahum. Siya miingon kanila:
Kong ang uban nakaambit niining katungod diha kaninyo, dili ba labaw pa ka
mi? Bisan pa niana wala namo pagagamita kini nga katungod; kondili ginaantus
namo ang tanang mga butang, aron kami dili makaulang sa Maayong Balita ni
Kristo. (I Mga Taga Corinto 9:12)
Si Pablo wala moabuso sa iyang espirituhanong posisyon. Siya wala maghari sa mga tagaCorinto, hinoon siya mialagad kanila:
Dili tungod kay kami walay pagbulot-an, kondili aron sa paghatag namo ug
panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod kanamo. (II Tesalonica 3: 9)
PERSONAL NGA KAAYOHAN:
Si Pablo misulat usab sa mga taga-Corinto mahitungod sa gahum alang sa personal nga
kaayohan. Siya mingon:
Kong kami nagapugas kaninyo sa espirituhanon nga mga butang, dako ba nga
butang kong pagaanihon namo ang imong mga butang nga lawasnon?
(I Mga Taga Corinto 9:11)
Si Pablo naghago taliwala sa mga taga-Corinto ug nagpugas sa espirituhanon nga binhi. Siya
may katungod sa pagdawat gikan kanila sa ilang "kalibutanon nga mga butang" pinaagi sa
pinansyal nga suporta. Apan wala siya moabuso niini nga gahum. Siya nag-antus pa hinoon
kay sa nag-abuso sa espirituhanong gahum ug nagpugong sa buhat sa Dios (I Corinto 9:12).
Si Jesus gitintal ni Satanas sa paggamit sa iyang gahum alang sa personal nga kaayohan. Si
Satanas mitintal kaniya sa paghimo sa mga bato ngadto sa tinapay ug sa pagpamatuod sa
iyang gahum ngadto sa mga tawo pinaagi sa paglukso gikan sa ibabaw sa templo. Si Jesus
midumili.
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Sa diha nga si Jesus nag-antus sa hilabihan didto sa krus alang sa mga sala sa tanang kataw
han, Siya makatawag sa 10,000 ka mga anghel nga moanha aron sa pagluwas kaniya (Mateo
26:53). Siya midumili niini nga pagpasundayag sa gahum aron sa pagtuman sa mas taas nga
mga katuyoan sa Dios.
MGA PANGABBUGHO:
Kamo nakakat-on sa una pa niini nga kurso sa sala sa unod nga gitawag ug " mga pangabug
ho" nga maoy matang sa kasina nga gipahayag sa pagsundog sa uban (Galacia 5:20). Kini
maoy problema nga miresulta sa gahum nga kapakyasan sa unang simbahan. Ang Buhat
19:13 naghisgot sa mga tawo nga midala niini "sa ilang mga kaugalingon" aron sa pagsulay
sa paghingilin sa mga yawa sa pagsundog sa ministeryo ni Pablo. Kon kamo mosulay sa
pagsundog sa mga ministeryo sa uban, kamo makasinati sa seryoso nga gahum nga kapakya
san ingon sa gibuhat niini nga mga tawo.
SAYOP NGA MGA MOTIBO:
Ayaw paghinapos nga tungod kay ang espirituhanon nga gahum usahay dili gamiton sa husto
nga kini dautan. Ang espirituhanong gahum nga nagdagayday gikan sa Dios maayo, apan kini
maabuso ug magamit sa sayop nga mga rason uban sa sayop nga mga motibo.
Ang orihinal nga sala ni Satanas miresulta sa sayop nga motibo sa pagpangita ug gahum. Ang
sama tinuod sa unang sala sa tawo nga nahimo samtang nangita sa gahum nga moabot uban
sa kahibalo.
Si Santiago ug Juan sa makausa gusto nga motawag ug kalayo gikan sa langit aron sa pag-utut sa mga tawo nga misupak ni Jesus. Unsa ka milagrosong pasundayag sa gahum unta kad
to! Apan ang ilang motibo sayop. Ang ilang motibo mao ang pagpanimalus sa mga kaaway.
Ang maong pagpasundayag unta usa ka pag-abuso sa espirituhanong gahum. Si Jesus mii
ngon kanila:
. . . Kamo wala manghibalo kon unsa nga espiritu ang anaa kaninyo.
Kay ang Anak sa Tawo wala moanhi sa paglaglag sa kinabuhi sa mga tawo,
kondili sa pagluwas kanila. (Lucas 9: 55-56)
Ang sayop nga motibo moresulta sa sobrang paghatag ug gibug-aton sa gahum. Si Jesus
mipasidan-an sa iyang mga tinun-an:
Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum sa pagtunob ug mga halas ug mga
tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa
nga makadaut kaninyo.
Bisan pa niini dili kamo magkalipay, nga ang mga espiritu nagapasakop nga
masinugtanon kaninyo; apan hinoon magakalipay, tungod kay ang inyong mga
ngalan nahisulat didto sa langit. (Lucas 10: 19-20 )
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PAGKAWALAY PAGTOO:
Tingali ang labing dako nga hinungdan sa espirituhanong gahum nga kapakyasan mao ang
pagkawalay pagtoo. Ang pagkawalay pagtoo nakaapekto bisan pa sa ministeryo ni Jesus:
Ug siya walay gibuhat didto nga daghang mga katingalahan tungod sa ilang
pagkawalay pagtoo. (Mateo 13:58)
Ang pagpakita sa gahum sa Dios maapektohan sa pagkawalay pagtoo sa inyong mga giala
garan. Kini usab maapektohan sa inyong pagkawalay pagtoo (Mateo 17: 14-21).
PAGLIMITA SA DIOS:
Walay kinutoban sa gahum sa Dios, apan kita makapahamtang ug limitasyon kon sa unsang
paagi kini mamuhat sa sulod ug pinaagi kanato. Si Pablo nagpakita nga ang Dios makahimo
sa pagbuhat sa labaw sa tanan nga atong gipangayo o gihunahuna, sumala sa gahum nga na
muhat sa sulod nato:
Karon ngadto kaniya nga arang makahimo sa labaw pa gayud sa labing mada
gayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo o gihunahuna, sumala sa ga
hum nga nagabuhat sa sulod nato. (Efeso 3:20)
Ang Dios usahay dili mobuhat sa unsay atong gipangayo o gihunahuna (dili kaayo sa madaga
yaon gayud ibabaw niini) tungod kay kita wala motugot sa iyang gahum sa pagpamuhat sa
sulod nato.
SA DIHA NGA WALAY MILAGRO
Sa diha nga ang magtotoo makasinati sa espirituhanong gahum nga kapakyasan, ang matag
usa sa mga dapit nga gihisgotan kinahanglan nga sa mainampoon susihon. Sa diha nga ang
paglapas madiskobrehan, kini kinahanglan tul-iron aron ang gahum sa Dios makabalik sa
pagdagayday.
Apan unsa kaha kon ang tanan niini nga mga dapit gitul-id na, ug sa gihapon walay milagro?
Unsa ang rason nga usa ka tawo nakalingkawas ingon nga tubag sa atong pag-ampo ug ang
laing tawo wala? Ania ang pipila ka tinuod nga mga ehemplo sa kinabuhi.
-Usa ka Kristohanong magtiayon may duha ka gagmay nga mga anak, usa ka batang
lalaki ug sa usa ka babaye. Ang duha may grabeng sakit. Ang duha giampoan sa
mga ginikanan ug sa mao usab nga grupo sa nagatoo nga mga Kristohanon. Ang usa
naayo ug ministro na sa Ebanghelyo karon. Ang usa wala maayo. Siya migahin sa
daghang mga katuigan sa imbalido nga kahimtang ug unya sa katapusan namatay.
-Usa ka nailhang internasyonal nga ministro nga gigamit sa Dios sa gamhanan nga
mga pagpang-ayo sa makausa miingon nga 10% lamang sa iyang giampoan
nangaayo.
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-Ang sama nga Pedro nga giampo nga makagawas gikan sa bilanggoan sa mga mag
totoo sa ulahi gipatay tungod sa Ebanghelyo. Nganong ang sama nga gahum nga sa
makausa mibukas sa mga tarangkahan sa bilanggoan wala nagluwas kaniya gikan
niining makalilisang nga kamatayon?
-Adunay daghang mga sanlahon sa Israel sa panahon ni Elias, apan usa lamang ang
giayo sa Dios (Lucas 4:27).
Kita wala makabaton sa mga tubag sa maong mga pangutana. Kon kita adunay tanan nga mga
tubag, kon kita adunay tanan nga mga kahibalo, nan kita sama sa Dios.
Kita kinahanglan sa kanunay moila sa pagkasoberano sa Dios diha sa dapit sa espirituhanong
gahum. Kita milihok sa gitugyan nga gahum. Kini epektibo nga gahum. Kini dinamikong
gahum. Apan kini gidelegar, ingon nga kana, ilalum sa awtoridad sa lain.
Sa mga pangutana nga dili nato makaplagan ang mga tubag, ang Biblia nagpadayag nga. . .
Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios; apan ang mga butang
nga gipadayag mao ang ato ug sa atong mga anak sa walay katapusan, aron nga
pagbuhaton ta ang tanan nga mga pulong niini nga Kasugoan.
(Deuteronomio 29:29)
Sa pipila ka mga higayon, ang Dios mipadayag nganong walay milagro. Sa ubang mga kaso,
kita dili makahimo sa pagpangita sa tubag. Adunay mga tinago nga mga butang nga nahibalo
an lamang sa Dios. Kita namuhat sa hawanan sa pagpadayag, dili soberanong kahibalo. Apan
ayaw kini tugoti nga makapugong sa pasundayag sa gahum sa Dios diha sa inyong kinabuhi.
Lakaw sa unsa ang gipadayag. Ihatag ang mga pangutana nga wala tubag, ang mga tinago
nga mga butang, sa pagkasoberano sa Dios.
Ang gahum sa Dios gipadayag diha sa kamatayon ingon man sa kinabuhi. Kini gipadayag sa
nailhan ug nasabtan ingon man sa wala mailhi. Kini gipakita sa kahuyang ingon man sa
kalig-on.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Hatagi ug usa ka pakisayran sa Kasulatan nga nagpamatuod sa pagkasoberano sa Dios
sa mga sitwasyon nga ang tawo dili makakaplag sa mga tubag.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Itingob kon unsay inyong nakat-onan niini nga kapitulo mahitungod sa mga rason sa
espirituhanong gahum nga kapakyasan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Basaha ang istorya ni David ug Bathsheba sa II Samuel kapitulo 11. Si David nasayop
sa paggamit sa iyang hinatag-sa-Dios nga gahum ingon nga hari sa pagpanapaw, sa
pagkuha sa asawa sa laing tawo, ug sa pagpatay sa iyang bana. Matikdi kon sa unsang
paagi gihatagan ug gibug-aton sa propeta sa Dios ang sayop nga paggamit sa gahum
diha sa pagbadlong sa II Samuel 12: 1-14.
2. Ang usa ka propeta sa Daang Tugon nga si Balaam usab miabuso sa espirituhanon
nga gahum nga gihatag sa Dios kaniya. Basaha ang iyang istorya diha sa Numeros 2224.
3. Ang Buhat 8: 9-11 naghulagway sa kamahinungdanon sa pagkahibalo sa tinuod nga
gahum sa Dios aron kamo dili malingla sa mga tawo nga miabuso sa espirituhanon
nga gahum.
4. Basaha ang istorya ni Joas sa II Mga Hari 13: 18-19. Ang Ginoo ug ang manalagna
nahigawad tungod kay si Joas wala mogamit sa tanang gahum nga gihatag sa Dios
kaniya. Siya nakadawat gikan sa Dios, apan kon unsa lamang ang iyang gitoohan.
Siya wala makadawat sa tanan nga gusto sa Dios nga ihatag tungod kay siya mipaham
tang sa iyang kaugalingong tawhanong mga limitasyon.
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KAPITULO 20
PAG-ATUBANG SA PAGSUPAK
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:




Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa tinubdan luyo sa tanang hagit sa espirituhanong gahum ug awtoridad.
Pag-ila sa rason nganong ang espirituhanong awtoridad gihagit.
Paglista sa mga sumbanan alang sa pag-atubang sa pagsupak.

SAG-ULOHONG BERSILUKO:
Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga pu
noan nanagsabotsabot sa tingob batok kang Jehova, ug batok sa iyang dinihog...
(Salmo 2: 2)
PASIUNA
Ang gahum ug awtoridad ni Jesus kanunay gihagit atol sa iyang yutan-ong pangalagad.
Human si Jesus nabautismohan sa tubig ug sa gahum ang Espiritu Santo mikunsad ibabaw
kaniya, ang iyang gahum gihagit ni Satanas diha sa serye sa tulo ka mga tintasyon (Mateo
4:1-11).
Si Satanas mitintal kang Jesus sa paggamit sa iyang gahum alang sa personal nga kaayohan
pinaagi sa paghimo sa mga bato ngadto sa tinapay. Siya mitintal kang Jesus sa pagpakita sa
iyang gahum pinaagi sa paglukso gikan sa labing taas nga punto sa templo. Si Satanas nag
tanyag sa tanan nga mga gingharian sa kalibutan kon lamang si Jesus mosimba kaniya.
Ang awtoridad ni Jesus gihagit usab sa mga lider sa relihiyon niadtong adlawa. Sila mihagit
sa iyang doktrina, paagi sa pagpresentar, ug ang pasundayag sa gahum sa Dios sa iyang kina
buhi ug sa ministeryo.
LUYO SA HAGIT
Sa Kapitulo Tres niini nga kurso inyong gitun-an ang bahin sa "Paghagit sa Mini." Kanunay
hinumdumi nga si Satanas anaa sa luyo sa matag pwersa nga naghagit sa tinuod nga espiritu
hanon nga gahum.
Ang pipila ka mga pagsupak sa espirituhanong gahum gikan sa mga sirkumstansya sa kinabu
hi. Ang "mga kabalaka sa kalibutan " modako ug modaghan. Si Satanas anaa sa luyo sa bisan
unsa nga mga sirkumstansya nga makababag sa dagayday sa gahum sa Dios diha sa inyong
kinabuhi.
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Kadaghanan sa pagsupak gikan sa ubang mga tawo sa inyong palibot, apan kamo kinahang
lan gayud nga sa kanunay mahinumdom nga dili ang mga tawo sa ilang kaugalingon ang
misupak kaninyo. Sila mitugot sa ilang mga hunahuna ug sundanan sa kinaiya nga maim
pluwensiyahan ni Satanas. Si Satanas mao ang pwersa nga naglihok batok sa inyong espiritu
hanong gahum ug awtoridad.
MGA RASON SA HAGIT
Adunay mga rason ngano nga ang awtoridad ni Jesus gihagit. Sila mao ang sama nga mga
rason ngano nga si Satanas mohagit sa inyong espirituhanon nga gahum:
PAGKAWALAY PAGTOO:
Basaha ang istorya sa pagbanhaw sa anak nga babaye ni Jairo gikan sa mga patay diha sa
Lucas 8: 49-56. Si Jesus mihimo sa dakong milagro, apan sa wala pa buhata ang ingon siya
adunay problema nga susama sa pipila ka mga hagit nga inyong giatubang usab.
Sa diha nga si Jesus misulod sa balay Jairo siya nakatagbo sa pagkawalay pagtoo. Sa matag
higayon nga kamo mosalig sa Dios alang sa pagpakita sa iyang gahum, ang kawalay pagtoo
sa mga tawo mosulti kaninyo kon nganong dili kini mahitabo, nganong dili kini kinahanglan
mahitabo, ug nganong kini dili kabubut-on sa Dios nga mahitabo.
INILA NGA OPINYON:
Ayaw paghimo ug sayop sa paghunahuna nga tungod kay kamo anaa sa kinauyokan sa ga
hum sa Dios nga kamo higugmaon sa tanan. Ang inila nga opinyon mihagit sa awtoridad ni
Jesus. Basaha ang istorya sa Marcos 5: 5-15. Si Jesus mihimo ug dakong milagro, apan ang
inila nga opinyon batok kaniya:
Ug sila misugod sa paghangyo kaniya sa pagpahawa sa ilang kayutaan.
(Marcos 5:17)
Sa laing higayon, ang mga tawo nangatawa kang Jesus (Marcos 5:40). Kamo kinahanglan
gayud nga andam, kon gikinahanglan, nga mobarug nga mag-inusara. Dili tanan modawat sa
inyong ministeryo. Kini nag-ingon sa katapusan nga mga adlaw ang mga tawo magapundok
sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo "nga may mga dalunggan nga gikatlan." Ang inila
nga mga ministeryo mao kadtong nagasulti kon unsa ang gusto sa mga tawo nga madungog
inay sa mensahe nga gusto sa Dios nga ihatag.
TRADISYON:
Ang mga escriba ug mga Fariseo misupak sa awtoridad ni Jesus tungod kay kini wala mou
yon sa ilang relihiyosong mga tradisyon. Sa kanunay miingon si Jesus "Kamo nakadungog,"
ug nagtumong sa tradisyon sa relihiyosong mga lider. Unya siya moingon "Apan Ako mosulti
kaninyo," ug mopadayon sa pagpakigbahin sa gamhanan nga kamatuoran gikan sa Dios. Si
Jesus nakasinati sa pagsupak tungod kay ang iyang pagtulon-an sa gahum ug awtoridad wala
mouyon sa hinimo-sa-tawo-nga mga tradisyon.
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Ang pagpakita sa gahum sa Dios dili tingali aprobahan sa mga tradisyon sa inyong mga
kultura o denominasyon. Kon kini tinuod, nan kamo moatubang sa pagsupak alang sa sama
nga mga rason sa gibuhat ni Jesus.
MGA KREDENSYAL:
Ang awtoridad ni Jesus gisupak tungod kay siya dili usa ka aprobado nga relihiyosong lider.
Siya wala naghupot sa mga kredensyal sa usa ka escriba o Fariseo. Ilang gipangutana ang
iyang awtoridad tungod kay siya usa lamang ka anak nga lalaki sa panday gikan sa kabus
nga balangay sa Nazaret:
Dili ba mao kini ang anak sa panday sa kahoy? Dili ba ang iyang inahan gingan
lan si Maria? ug ang iyang mga igsoon, si Santiago, ug ni Jose, ug si Simon, ug si
Judas?
Ug ang iyang mga igsoong babaye, dili ba ang tanan uban kanato? Busa diin
gikan kining tawhana makadawat niining tanang mga butanga?
(Mateo 13: 55-56)
Bisan ang usa sa mga tawo nga mahimong usa sa mga Tinun-an nangutana:
..Mahimo ba nga may bisan unsa nga maayo nga butang gikan sa Nazaret ?...
(Juan 1:46)
Ang mga tawo nangutana:
. . . Tungod sa unsa nga pagbulot-an gibuhat mo kining mga butanga? Ug kinsa
ang naghatag kanimo niini nga awtoridad? (Mateo 21:23)
Ang inyong gahum ug awtoridad gihagit sa mga tawo nga mobati nga kamo wala diha sa hus
to nga banay, kaliwat, o katilingbanong lebel.. Kamo hagiton tungod kay kamo walay pormal
nga edukasyon sa kolehiyo sa Biblia o salipdanan nga mga kredensyal sa pipila ka mga deno
minasyon.
Mas importante ang paghupot sa mga kredensyal sa espirituhanong gahum kay sa bisan unsa
nga denominasyon sa tawo. Ang labing importante nga butang mao ang usa ka lalaki o baba
ye nga giuyonan sa Dios (Mga Buhat 2:22).
DOKTRINA:
Si Jesus gisupak tungod sa iyang doktrina:
Ug nahibulong silang tanan, sa pagkaagi nga nagpinangutan-anay sila, nga nagingon, unsa ba kini? Unsa ba nga bag-ong pagtulon-an kini? Kay uban sa pagbu
lot-an nagasugo siya bisan pa sa mga mahugawng espiritu, ug sila nagasugot
kaniya. (Marcos 1:27)
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Ang gahum nga gipakita ni Jesus wala mahiuyon sa mga doktrina nga gihuptan sa mga lider
sa relihiyon sa maong panahon. Ang iyang mga pagtulon-an wala mouyon uban nga mga teyo
riya ug mga pagtulon-an nga ilang naugmad ug namarkahan ingon nga doktrina.
PAAGI SA PAGTUDLO:
Ang pipila misupak sa paagi diin si Jesus nagtudlo. Siya nagtudlo uban sa awtoridad, dili
uban sa kauga ug kalaay nga gigamit sa mga escriba. Ang uban mosupak sa inyong paagi sa
pagpresentar. Sila moingon kamo sobrang emosyonal o nagtudlo uban sa bug-at nga awtori
dad.
Ang pagpresentar ni Jesus yano, apan gamhanan. Ang uban motambag kaninyo sa pagwali
nga mas lawom, teyolohiyanhong mga mensahe sa dili kaayo pagpadayag ug emosyonalis
mo. Apan hinumdumi kon unsa ang gisulti ni Pablo:
Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali wala sa mga madanihong pulong sa
tawhanong kaalam, kondili sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahum;
Aron ang inyong pagtoo dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tawo, kondili
diha sa gahum sa Dios. (I Mga Taga Corinto 2: 4-5)
ESPIRITUHANONG SAYOP:
Ang pagpasundayag sa gahum gihagit sa mga tawo nga anaa sa espirituhanong nga sayop:
Si Jesus mitubag ug miingon kanila: Nangasayop kamo, nga wala mahibalo sa
mga Kasulatan, o sa gahum sa Dios. (Mateo 22:29)
Kamo hagiton sa mga tawo nga nagpuyo sa espirituhanon nga sayop tungod kay sila milimud
sa gahum sa Dios.
SAYOP NGA PAGGAMIT:
Kamo hagiton sa mga tawo nga motintal kaninyo sa sayop nga paggamit sa espirituhannong
gahum. Si Satanas mihagit kang Jesus niini nga dapit. Siya mitintal kang Jesus sa paggamit sa
iyang gahum alang sa personal nga kaayohan ug sa pagpamatuod sa iyang posisyon.
Si Satanas motintal kaninyo niini nga paagi usab. Siya motintal kaninyo sa paggamit sa
inyong awtoridad sa pag-angkon sa dapit nga prominente. Siya mosugyot ug paagi nga ang
gahum gamiton alang sa personal nga kaayohan. Kini maoy labing dako nga hagit nga inyong
atubangon.
INYONG PAGLAKAW SA KINABUHI:
Kamo moatubang sa pagsupak sa diha nga kamo magpuyo sa kinabuhi sa pagtoo ug sa ga
hum. Kadtong naglakaw pinaagi sa pagtoo makalagot sa mga tawo nga naglakaw sa natural
nga mata.
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Si Esteban usa ka tawo sa pagtoo ug gahum (Buhat 6: 8). Ang iyang estilo sa kinabuhi ug
pagpamatuod nakapalagot sa relihiyosong mga pangulo sa panahon nga sila "gisakitan sa
kasingkasing" (Buhat 7:54) ug sila mibato kaniya hangtud sa kamatayon.
PAG-ATUBANG SA HAGIT
Samtang kamo mongadto sa unahan sa espirituhanon nga panalangin sa hawanan sa gahum
ug awtoridad, kamo usab pagahagiton. Kini maaoy angay buhaton sa diha nga si Satanas
mohagit sa inyong awtoridad:
ILHA ANG TINUBDAN:
Hinumdumi nga ang tanan nga mga hagit sa tinuod nga espirituhanon nga gahum gikan kang
Satanas. Dili ang mga sirkumstansya o mga tawo ang nanghagit. Kamo moila sa tinuod nga
tinubdan sa pagsupak aron epektibo ang pag-atubang niini:
Kay ang atong pagdumog dili batok sa unod ug dugo, kondili batok sa mga
punoan, batok sa kagamhanan, batok sa mga punoan sa kangitngit niini nga
kalibutan, batok sa espirituhanon nga pagkadautan sa langitnon nga mga
dapit. (Efeso 6:12)
AYAW PAGGAHIN UG PANAHON SA DEBATI:
Tungod kay ang inyong gubat dili batok sa unod ug dugo, ayaw pag-usik ug panahon sa
argumento o pakiglantugi sa tawo. Si Satanas dili apektado sa lohika, salabutan, o sa teyolo
hikanhong debati.
Si Jesus wala mogahin ug panahon sa argumento o pakiglantugi mahitungod sa iyang espiritu
hanon nga awtoridad. Siya nangutana sa pipila ka mga pangutana nga nagtumong sa pagtagad
sa espirituhanong kahimtang sa iyang mga manghahagit, ug dayon miingon. . .
. . . Ni sultihan ko kamo pinaagi sa unsang kagahum gibuhat ko kining mga
butanga. (Mateo 21:27)
PAG-ATUBANG SA PAGSUPAK:
Ayaw pagkalagiw sa atubangan sa pagsupak. Ayaw hunonga ang dagayday sa gahum sa
Dios aron sa pagpahimuot sa mga tawo. Atubanga ang pagsupak pinaagi sa gahum sa Dios.
Sa dihang misulod si Jesus sa balay ni Jairo aron sa pagbanhaw sa iyang anak nga babaye
siya miatubang sa mga pwersa sa pagkawalay pagtoo. Siya wala motugot niini nga mopahu
nong kaniya. Siya wala mokalagiw sa balay sa kalisang o kapildihan. Siya miatubang sa
pagsupak ug natuman ang katuyoan sa iyang pag-adto.
HUPTI ANG AWTORIDAD:
Hinumdumi ang awtoridad nga gitugyan kanimo ni Jesus. Siya miingon "akong gihatag
kaninyo ang gahum ibabaw sa tanan nga mga gahum sa kaaway. "
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Iyang gihatag kini kaninyo, apan kamo kinahanglan gayud nga mogamit niini. Sa diha nga
nag-atubang sa hagit ni Satanas, hupti ang espirituhanon nga awtoridad ibabaw sa maong
hagit. Hupti ang awtoridad sa ngalan ni Jesus. Hupti ang awtoridad basi sa Pulong sa Dios.
Ipadapat ang gahum nga mga prinsipyo nga inyong nakat-onan niini nga kurso.
Kamo gihatagan ug gahum ibabaw sa TANANG mga gahum sa kaaway. Buntoga ang negate
bo nga pwersa sa pagkawalay pagtoo! Hupti ang inyong hustong dapit diha sa awtoridad sa
Dios.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Kinsa ang tinubdan luyo sa tanang pagsupak sa tinuod nga espirituhanon nga gahum?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Itingob kon unsa ang inyong nakat-onan niini nga leksyon mahitungod sa mga rason
mahitungod sa paghagit sa gahum ug awtoridad.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Ilista ang mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa pag-atubang sa pagsupak
sa espirituhanong gahum.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Ang paghagit sa mga dinihogan sa gahum sa Dios wala magsugod kang Jesus. Si
David naghisgot niini sa Salmo 2. Itingob kon unsa ang gitudlo niini nga Salmo bahin
niini ng hilisgutan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Basaha ang tibook Daang Tugon ug ilha ang mga hagit nga natagboan sa mga lalaki
ug mga babaye nga gihatagan sa gahum sa Dios. Matikdi ang mga paagi nga sila
nahimamat ug giunsa pag-atubang ang mga pagsupak ni Satanas, unya gamita kini
nga mga kamatuoran ngadto sa inyong kaugalingong kinabuhi ug ministeryo. Gamita
ang mosunod nga tsart:

Pakisayran

Tawo nga Gihagit
Sila Miatubang

Giunsa Nila
Pag-atubang
Niini

Unsaon Ko Paggamit
Niini Sa Akong
Kinabuhi

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN
KAPITULO UNO:
1. Oh Dios, ikaw mao ang akong Dios: mangita ako kanimo sa dakong kakugi; ang
akong kalag giuhaw tungod kanimo, ang akong unod gihidlaw tungod kanimo sa
usa ka yuta nga mamala ug malaay, diin walay tubig;
Sa pagtan-aw sa imong gahum ug sa imong himaya, mao nga gipangita ko ikaw sa
balaang puloy-anan. (Salmo 63: 1-2)
2. Ang relihiyon mao ang pagsulay sa tawo nga makaila sa Dios. Kini maoy mga rituwal
ug mga lagda, mga buhat ug mga pulong nga walay gahum. Ang relihiyon nagdala sa
espirituhanon nga kamatayon.
Ang gahum sa Dios mao ang makita nga pasundayag sa iyang tinguha sa pagpadayag
sa iyang kaugalingon ngadto sa tawo. Ang espirituhanon nga gahum mao ang
Gingharian sa Dios nga nagalihok. Kini nagdala sa espirituhanon nga kinabuhi.
3. Politikanhon, intilektuwal, pisikal, pinansyal, kasundalohan, relihiyosong gahum ug
enerhiya nga gahum.
4. Mateo 20: 25-28
5. Ang Bibliyanhong kahulogan sa pulong nga "gahum" mao ang espirituhanong kusog,
abilidad, pwersa, ug kalig-on. Kini mao ang labaw sa kinaiyahan nga pagbulot-an nga
moresulta sa gamhanang mga buhat ug mga milagro. Ang Bibliyanhong kahulogan sa
pulong nga awtoridad may kalabutan ug adunay susama nga kahulogan sa pulong nga
"gahum." Kini nagtumong sa subay sa balaod ug husto nga gahum sa paglihok alang
sa usa. Ang paghupot sa awtoridad mao ang aksyon sa pagpakita sa gahum.
6. 6.Ang tinubdan sa Bibliyanhong espirituhanon nga gahum mao ang Dios Amahan,
Dios nga Anak nga si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo. Ang tinubdan sa dautan nga
espirituhanon nga gahum mao si Satanas.
7. Ang saad ug ang pagpanag-iya sa saad.
8. Kamo mopili sa pagpanag-iya sa saad; Kamo mosabot sa mga prinsipyo; Kamo
mogamit sa mga prinsipyo.
9. Paghinulsol.
KAPITULO 2:
1. Ang Dios nagsulti sa makausa; makaduha ako nakadungog niini; nga ang gahum iya
man sa Dios. (Salmo 62:11)
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2. Ang tinubdan sa usa ka butang maoy sinugdanan o gigikanan.
3. Ang tinuod ug buhi nga Dios nga gipadayag diha sa Balaang Biblia.
4. Ang Dios mipadayag sa iyang gahum dinhi sa yuta sa mosunod nga mga paagi:
Kinaiyahan
Paghukom
Katubsanan
Sa iyang Sinulat nga Pulong

Jesu-Kristo
Ang Balaan nga Espiritu
Labaw sa kinaiyahan nga mga ilhanan
Mga magtotoo

5. Sayop. Ang Dios mao ang tinubdan sa gahum ug ang labing dako nga gahum, apan
siya usab nagtukod sa ubang mga gahum.
6. Efeso 1: 9-10 ug 3:11
KAPITULO 3:
1. Ug kini dili hinoon ikahibulong; kay bisan pa gani si Satanas nagtakuban sa iyang
kaugalingon ingon nga manolonda sa kahayag.
Busa dili dakong butang kong ang iyang mga ministro usab nagatakuban ingon nga
mga ministro sa pagkamatarung: kansang katapusan mahiangay sa ilang mga buhat.
(II Mga Taga Corinto 11: 14-15)
2. Sa diha nga si Pablo naghisgot bahin sa “espirituhanong kadautan sa langitnong mga
dapit,” siya nagtumong sa dautang mga espiritu nga nakayuhot sa relihiyosong mga
sistema sa kalibutan. Sila misundog sa tinuod nga gahum sa Dios.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa mga panaghisgot diha sa Kapitulo 3.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa mga estratihiya nga gihatag diha sa Kapitulo 3.
KAPITULO 4:
1. Ug si Jesus miduol ug misulti kanila, nga nagaingon: Ang tibook nga gahum gitugyan
kanako sa langit ug sa yuta. (Mateo 28:18)
2. Si Jesus dili limitado. Siya adunay gahum sa Langit ug sa yuta. Mateo 28:18
3. Ang Dios nga Amahan.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 4.
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KAPITULO 5:
1. Ania karon, ako nagahatag kaninyo ug gahum sa pagtunob sa mga halas ug sa mga
tanga, ug sa ibabaw sa tanan nga gahum sa kaaway; ug walay bisan unsa nga maka
daut kaninyo. (Lucas 10:19)
2. Ang espirituhanong awtoridad sa magtotoo gitugyan ni Jesus.
3. Sa diha nga ang usa ka tawo gihatagan ug responsibilidad sa pagbuhat sa usa ka
butang, siya kinahanglan usab hatagan ug awtoridad sa pagbuhat niini.
4. Aron sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo.
5. Ang Gregong pulong nga "dunamis" nagtumong sa tiunay nga gahum. Ang pulong
nga "exousia" nagpasabot sa gitugyan nga gahum o awtoridad.
6. Sayop.
KAPITULO 6:
1. Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat uban
kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
2. Ang gahum gigamit sa kalibutan alang sa hinakog nga mga katuyoan. Ang espirituha
nong gahum gamiton alang sa espirituhanon nga mga katuyoan ug sa pagpa-uswag sa
Gingharian sa Dios.
3. Mateo 20: 25-27
4. Kamo makahimo sa pagsulat sa bisan unsa sa mga katuyoan sa gahum nga gihisgotan
niini nga kapitulo.
KAPITULO 7:
1. Kay dili ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Kristo; kay kini mao ang gahum sa
Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo; una sa mga Judio, ug usab ngadto
sa mga Grecianhon. (Roma 1:16)
2. Ang pulong nga Ebanghelyo sa tinuod lang nagpasabot sa "maayong balita." Kon kita
mosulti sa Ebanghelyo diha sa Bibliyanhong diwa kini nagtumong sa maayong balita
sa Gingharian sa Dios ug sa kaluwasan pinaagi kang Jesu-Kristo.
3. I Mga Taga Corinto 15: 3-4. Ang nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo nagtumong
sa kinabuhi ug ministeryo ni Jesus. Kini naglakip sa iyang kamatayon alang sa mga
sala sa tanang katawhan, sa iyang paglubong, ug sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga
patay, sumala sa sinulat nga rekord sa Pulong sa Dios.
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4. Tan-awa ang Roma 1: 16-19
-Kini mao ang pagpadayag sa gahum sa Dios ngadto sa tawo.
-Kini nagdala ug kaluwasan sa tanang mga tawo, sa walay pagtagad sa kaliwat, kolor,
o tinoohan.
-Kini nagpadayag niadtong mahibaloan sa mga tawo bahin sa Dios.
-Kini nagpadayag sa paghukom ug sa kaligutgut sa Dios batok sa sala.
-Kini nagpadayag sa pagkamatarung sa Dios.
-Kini nagpakita kon sa unsang paagi nga pagamatarungon pinaagi sa pagtoo.
-Kini mao ang basihan sa pagtoo diin kita nagkinabuhi.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa gahum sa dugo ngadto sa panaghisgot sa Kapi
tulo 7.
6. Pagtoo.
7. -Moangkon nga kamo nakasala: Taga-Roma 3:23
-Motoo nga si Jesus namatay alang sa inyong mga sala: Juan 3: 16-17
-Mosugid sa inyong mga sala ngadto sa Dios ug hangyoa siya sa pagpasaylo kaninyo:
1 Juan 1: 8-9
-Mosinati sa nausab nga kinabuhi: II Mga Taga Corinto 5:17
8. Sayop. Si Jesus mihatag sa iyang kinabuhi sa kinabubut-on didto sa krus.
KAPITULO 8:
1. Ug, ania karon, ako magapadala sa saad sa akong Amahan nganha kaninyo; apan
managpabilin kamo sa ciudad sa Jerusalem, hangtud nga kamo masul-uban sa gahum
gikan sa kahitas-an. (Lucas 24:49)
2. Buhat 1: 8. Ang gahum moabot human ang Espiritu Santo mikunsad ibabaw kanato.
3. Aron mahimong mga saksi ni Ginoong Jesu-Kristo. Tan-awa sa Mga Buhat 1: 8
4. Galacia 5: 22-23
5. Mohinulsol ug mopabautismo
Motoo nga kini alang kaninyo
Motinguha niini
Moamgo nga kini usa ka gasa
Motugyan ngadto sa Dios
Mohangyo sa mga pag-ampo sa ubang mga magtotoo
6. Itandi ang inyong listahan sa mga diskusyon sa Kapitulo 8.
KAPITULO 9:
1. Ug karon magapabilin ang pagtoo, ang paglaum, ang gugma, kining totolo; apan ang
labing dako niini mao ang gugma (nga putli). (I Mga Taga Corinto 13:13)
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2. Ang gugma maoy pagbati sa lawom nga pagmahal, pag-atiman, ug pagtagad nga naug
mad sa atong mga kinabuhi ingon nga bunga sa Espiritu Santo.
3. Ang unang dakong sugo mao ang paghigugma sa Dios. Ang ikaduha mao ang paghi
gugma sa uban. Marcos 12: 30-31
4. Pinaagi sa atong gugma sa usag usa. Juan 13:35
5. Gugma.
6. Gugma.
7. Sama sa gugma.
KAPITULO 10:
1. Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo, ug kamo wala
magkinahanglan nga may bisan kinsa nga magatudlo kaninyo: apan maingon nga ang
mao nga dihog nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug mao ang kamatuoran,
ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo, kamo magpabilin diha
kaniya. (1 Juan 2:27)
2. Ang sagrado nga pagdihog diha sa Daang Tugon gigamit sa paggahin sa mga tawo ug
mga butang diha sa pagpahinungod alang sa pag-alagad sa Dios.
3. Ang sagrado nga dihog gigamit sa pagdihog sa mga manalagna, mga hari, mga pari,
mga halaran, ang tabernakulo ug ang mga kasangkapan.
4. Ang usa ka dinihog.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 10.
6. Tungod kay ang Dios wala modihog sa tanan alang sa mao ra gihapon nga piho nga
ministeryo. Ang kapakyasan ug kalibog moresulta kon kamo mosulay sa pagsundog
sa usa ka ministeryo nga ang Dios wala modihog kaninyo.
7. Itandi ang inyong tubag sa mga sumbanan nga gihatag sa Kapitulo 10.
8. Dios.
KAPITULO 11:
1. Ug si Esteban, puno sa pagtoo ug sa gahum, nagbuhat ug daghang mga katingalahan
ug mga milagro taliwala sa mga katawhan. (Buhat 6: 8)
2. Ang pagtoo nagpasabot sa pagsalig ug pasalig sa usa ka butang. Ang motoo nagpasa
bot nga adunay pagsalig. Ang mga pulong nga "pagtoo, motoo, ug mosalig" nagkahu
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logan sa samang butang diha sa Kasulatan. Ang pagtoo naghatag ug pasalig sa mga
butang nga gisaad nga matuman ug ang dili makita nga mga butang tinuod. Tan-awa
sa Hebreohanon 11: 1
3. Si Jesus naghisgot sa mga tawo nga wala mogamit sa ilang pagtoo ingon nga walay
pagtoo (Mateo 17:17). Siya misulti niadtong adunay diutay nga pagtoo (Mateo 6:30;
8:26; 14:31; Lucas 12:28) ug niadtong adunay dako nga pagtoo (Mateo 8:10; 15:28;
Lucas 7: 9).
4. Makaluwas nga pagtoo, makabalaan nga pagtoo, makapanalipod nga pagtoo, gasa sa
pagtoo, ug bunga pagtoo.
5. Pinaagi sa pagpatalinghug sa Pulong sa Dios.
6. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 11.
KAPITULO 12:
1. Tungod niini ang Dios usab nagbayaw kaniya sa kahitas-an, ug gihatag kaniya ang
ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan:
Aron nga sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod mangapiko, sa mga butang sa
langit, ug mga butang sa yuta, ug sa mga butang sa ilalum sa yuta;
Ug aron ang tanang dila magasugid nga si Jesu-Kristo mao ang Ginoo, alang sa
himaya sa Dios nga Amahan. (Filipos 2: 9-11)
2. Ang mga ngalan sa kapanahonan sa Biblia may dakong kahulogan. Ang ngalan nga
gihatag sagad gitinguha sa pipila ka mga kahimtang sa panahon sa pagkatawo (Gene
sis 19:22). Usahay ang ngalan nagpahayag sa usa ka paglaum o usa ka tagna (Isaias 8:
1-4; Oseas 1: 4). Ang mga ngalan sama sa Abram, Sarai, Jacob, Pedro, ug Pablo giu
sab tungod sa ilang padulngan sa plano sa Dios.
3. Usa ka anghel nga gipadala gikan sa Dios.
4. Jesus.
5. Si Jesus nakabaton sa iyang ngalan diha sa tulo ka paagi nga ang inilang tawo sa yuta
nakabaton sa ilang mga ngalan: Pinaagi sa pagkatawo, kalampusan, ug pagngalan.
6. Pinaagi sa pagpatalinghug sa Pulong sa Dios. Roma 10:17
7. a. Kaluwasan
b. Kaayohan
c. Pagkabalaan

d. mowali, motudlo
e. Yawa
f. mobautismo
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8. a. Tinuod

b. Tinuod

c. Sayop

KAPITULO 13:
1. Ang pag-ampo sa tawong matarung dakog kahimoan. (Santiago 5: 16b
2. Pag-ampo ug pagpuasa.
3. Pagpangayo, pagpangita, pagtuktok.
4. Pagsimba ug pagdayeg, pasalig, petisyon, pagsugid, pagpangamuyo.
5. Tan-awa ang listahan sa Kapitulo 13.
6. Ang pag-ampo maoy pakigsulti sa Dios. Kini nagkinahanglan ug lain-laing mga ma
tang, apan ang kini mahitabo sa diha nga ang tawo makigsulti sa Dios, ug ang Dios
makigsulti sa tawo.
7. Ang pagpuasa, sa labing yano nga kahulogan, dili mokaon.
8. Sumala sa Biblia adunay duha ka matang sa puasa. Ang hingpit nga pagpuasa mao
ang dili pagkaon o pag-inom. Ang panig-ingnan niini makaplagan diha sa Buhat 9: 9.
Ang dili hingpit nga pagpuasa mao ang pagdili sa pipila ka mga kalan-on. Usa ka
panig-ingnan niini anaa sa Daniel 10: 3.
9. -Sa pagpaubos sa inyong kaugalingon:
-Sa paghinulsol alang sa sala:
-Alang sa pagpadayag:
-Sa paghubad sa mga higot sa kadautan, sa pagbayaw sa bug-at nga palas-anon, sa
pagpahigawas sa dinaugdaug, ug sa pagbungkag sa tanan nga pagkaulipon:
-Sa pagpakaon sa mga kabus, sa pisikal ug sa espirituwal:
-Aron pagadunggon sa Dios:
KAPITULO 14 :
1. Kay ang Pulong sa Dios buhi, ug gamhanan, ug mahait pa kay sa bisan unsa nga
espada nga duhay suwab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug sa espiritu,
ug sa mga lutahan ug sa mga utok sa bukog, ug motugkad sa mga hunahuna ug sa
mga tuyo sa mga kasingkasing. (Hebreohanon 4:12)
2. Dios.
3. Ang "rhema" nga Pulong sa Dios naghisgot sa piho nga pulong sa Dios nga magamit
sa piho nga kahimtang.
4. Ang "logo" nga Pulong sa Dios nagpasabot sa kinatibuk-ang pulong sa Dios. Kini
mao ang bug-os nga pagpadayag kon unsa ang gisulti sa Dios.
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5. Siya gitagbo niya uban sa Pulong sa gahum, Pulong sa Dios. Iyang gigamit ang
"rhema" nga Pulong sa Dios.
6. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 14.
7. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 14.
8. Sayop.
KAPITULO 15:
1. Kinahanglan ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa labawng kagamhanan. Kay walay
gahum nga dili gikan sa Dios: ang mga kagamhanan karon gitukod sa Dios.
(Roma 13: 1)
2. Kamo kinahanglan nga mokuha sa inyong awtoridad gikan sa lehitimo nga tinubdan.
3. Si Jesus ilalum sa awtoridad sa Dios. Kini mao ang tinubdan sa awtoridad nga iyang
gigamit. Tungod niini, siya anaa sa awtoridad sa ibabaw sa sakit, mga demonyo, sala,
ug sa natural nga mga elemento.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 15.
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 15.
6. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 15.
7. Roma 13: 1-7
8. Dios.
KAPITULO 16:
1. Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, ug sa pagpakig-ambit
sa iyang mga pag-antus, sanglit nahimong gipahiuyon sa iyang kamatayon.
(Filipos 3:10)
2. Ang kahulogan sa pulong "pagkabanhaw" mao ang pagpasaka o pagbangon, pagpa
bangon gikan sa mga patay balik ngadto sa kinabuhi.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 16.
4. Sayop
5. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 16.
6. Jesus. Juan 11:25
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KAPITULO 17:
1. Kay bisan tuod siya gilansang sa krus tungod sa kaluyahon, apan nabuhi siya tungod
sa gahum sa Dios. Kay kami usab mga maluya diha kaniya, apan mangabuhi kami
uban kaniya pinaagi sa gahum sa Dios alang kaninyo. (II Mga Taga-Corinto 13: 4)
2. Satanas.
3. Ang pag-antus moabot sa atong mga kinabuhi pinaagi sa uban, mga sirkumstansya sa
kinabuhi, pangalagad, sala, ug direkta nga mga pag-atake ni Satanas.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa mga katuyoan sa pag-antus sa panaghisgot sa
Kapitulo 17.
KAPITULO 18:
1. Ug sila nanagpanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ang Ginoo nagabuhat uban
kanila ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban.
(Marcos 16:20)
2. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 18.
3. Ang Simbahan mao ang sentro sa pagpasundayag sa gahum sa Dios.
4. Kamo kinahanglan mogamit niini aron sa pagdugang niini. Tan-awa ang sambingay
diha sa Lucas 19: 12-26.
KAPITULO 19:
1. Ug wala siya magbuhat didto sa daghang mga katingalahan nga mga buhat tungod sa
ilang pagkawalay pagtoo. (Mateo 13:58)
2. Deuteronomio 29:29.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 19.
KAPITULO 20:
1. Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga punoan
nanagsabotsabot sa tingob batok kang Jehova, ug batok sa iyang dinihog...
(Salmo 2: 2)
2. Satanas.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 20.
4. Tan-awa ang mga sumbanan nga gilista sa Kapitulo 20.
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