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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 pagtulun-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 indibiduwal nga basehan.
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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Module: Pagpadaghan
Kurso: Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan

PASIUNA
Kini nga kurso mao ang una sa ikatulo nga modyul sa pagbansay-bansay sa Harvestime Inter
national Institute. Ang Unang Modyul, nag-ulohang "Paghanduraw," nagpakigsulti sa pananawon sa espirituhanon nga pagpangani. Ang Ikaduhang Modyul nga mga kurso sa "Pagpahi
mutang" naghatag sa nag-unang mga pagbansay sa pagsangkap kaninyo sa pagtuman sa pa
nan-awon. Ang Ikatulong Modyul nga mga kurso nagpasabot unsaon sa pagpadako sa pananawon nga inyong nadawat pinaagi sa pagpakigbahin sa uban kon unsa ang inyong nakat-o
nan. Kamo makakat-on unsaon sa pagbansay sa mga mamomoo alang sa espirituhanon nga
pagpangani nga makahimo sa pagbansay sa uban usab:
Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang
mga saksi, ang mao usab itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga maka
himo sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2)
Kining nagapadayon nga liyok sa pagbansay-bansay mao ang gitawag nga "Pagpadaghan"
tungod kay kini nagpadaghan sa pwersa sa espirituhanong mga mamomoo.
Ang Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan mao ang sukaranan sa espirituha
non nga pagpadaghan. Ang pagbaton sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nagpasabot
nga kamo motan-aw sa kalibutan basi sa gipadayag mahitungod niini diha sa Biblia. Kamo
wala motan-aw sa kalibutan ingon sa mga politiko, ekonomista, o magtutudlo. Kamo wala
motan-aw sa kalibutan sumala sa inyong kaugalingong kultura. Hinonoa, kamo mitan-aw sa
kalibutan ingon sa nakita sa Dios. Kamo mosugod sa pagsabot niini gikan sa iyang panglan
taw. Ang"pagpalambo" nagpasabot sa pag-angkon sa usa ka butang o pagpauswag sa kahiba
lo sa pipila ka mga dapit. Kini nga kurso mopauswag sa inyong kahibalo sa kalibutan diin
kamo nagpuyo alang sa katuyoan sa pagpadaghan sa espirituhanon nga mga mamomoo.
Kini nga kurso nagpatin-aw sa "panglantaw sa kalibutan" nga gipadayag diha sa Biblia, ang
sinulat nga Pulong sa Dios. Kini misubay sa hilisgutan gikan sa libro sa Genesis ngadto sa
Pinadayag. Kini nagpatin-aw sa plano sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan gikan sa sinug
danan hangtud sa katapusan sa atong gitawag nga "panahon." Kini nga kurso nagpresentar sa
responsibilidad sa mga magtotoo ngadto sa mga nasud pinaagi sa pagpaila sa hagit nga mahi
mong usa ka "Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon.”
Kini nga mga leksyon maghisgot sa kasamtangan nga pangtibook kalibutan nga espirituhanon
nga mga kondisyon, nagapahayag sa dinalian nga panginahanglan sa pagpakaylap sa ebanghelyo ngadto sa wala pa nawalihi nga mga grupo sa mga tawo sa kalibutan. Ang mga leksyon
usab nagtumbok sa responsibilidad sa Simbahan sa kalibutan ug kamo mosugod sa pagtan-aw
sa kalibutan sama sa nakita sa Dios. Apan ingon sa pagtoo kon walay mga buhat patay (San
tiago 2:26), ang Bibliyanhong pagtan-aw sa kalibutan nga walay personal nga kalambigitan
dili usab epektibo. Kini nga kurso mohagit kaninyo nga mahimong labaw pa kay sa usa la
mang ka tumatan-aw nga adunay Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan. Ka mo madasig nga
mahimong sumasalmot kinsa aktibo nga kabahin kon unsa ang gibuhat sa Dios kalibutan
karon.
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MGA TUMONG SA KURSO
Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa:
• Paglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw sa Dios niini.
• Pagtingob unsa ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kalibutan.
• Pagpakita ug pagsabot sa plano sa Dios alang sa mga nasud.
• Pagdawat sa atong papel sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian sa tibook
kalibutan.
• Paghimo ug "Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon."
• Pagministeryo pinaagi sa internasyonal nga pagpangamuyo.
• Pagpakigbahin sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan ngadto sa uban.
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KAPITULO 1
SA SINUGDANAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
• Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
• Pag-ila sa Magbubuhat sa kalibutan ug sa tanan nga katawhan.
• Paghatag sa duha ka mga rason alang sa lain-laing mga istorya sa paglalang sa
tibook kalibutan.
• Pagpasabot nganong ang pipila sa mga tawo nagdumili sa pagdawat sa Bibliyan
hong asoy sa paglalang.
• Pagpasabot unsa ang kahulogan sa "Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan."
• Pagtingob sa malalangon nga mga buhat sa Dios sulod sa pito ka adlaw nga
paglalang.
• Pagpasabot sa posisyon sa tawo ug katuyoan sa paglalang.
• Pagtingob sa istorya sa "pagkahulog sa tawo."
• Pagpasabot sa mga resulta sa "pagkahulog sa tawo."
• Pag-ila sa unang Bibliyanhong pakisayran mahitungod sa plano sa Dios alang sa
kalibutan.
• Pag-ila sa duha ka mga kalibutan diin ang tanan nga mga tawo nagpuyo.
SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. (Genesis 1: 1)
PASIUNA
Daghang mga tawo ang adunay limitado nga panglantaw sa kalibutan. Sila nabalaka lamang
sa ilang kaugalingon nga baryo, ciudad, o nasud. Sila wala makaila nga ang maong dapit diin
sila nagpuyo usa lamang ka gamay nga bahin sa usa ka dako nga planeta nga gitawag ug
"yuta." Sila wala masayud mahitungod sa espesyal nga plano sa Dios nga naglakip sa tibook
kalibutan, mga tawo sa tanang rasa, kultura, ug pinulongan.
Kini nga kapitulo nagpaila sa kalibutan nga atong gipuy-an. Kini magsugod sa sinugdanan sa
panahon sa pagpatin-aw sa paglalang sa kalibutan ug sa tawo nga nagapuyo niini. Ang Kapitu
lo Dos nagpadayon niini nga pasiuna ingon nga nagpatin-aw kon sa unsang paagi nga ang ka
libutan nabahin sa mga nasud, ug mga pinulongan.
MGA TUMO-TUMO SA PAGLALANG
Sa matag kultura adunay lain-laing mga pagtoo mahitungod sa paglalang sa kalibutan. Ang
mga tawo kanunay mibati sa panginahanglan sa pagpatin-aw kon sa unsang paagi ang mga
butang mitungha ug asa gikan ang tawo. Ang mga tawo sa lain-laing mga nasud ug kultura
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nagpalambo sa ilang kaugalingon nga mga istorya o "sugilanon" sa pagpatin-aw sa pagla
lang. Ang nagkalain-laing mga tumo-tumo bahin sa paglalang napalambo sa duha ka mga
rason:
1. Tungod kay ang mga tawo walay dalan ngadto sa matuod nga mga kamatuoran
mahitungod sa paglalang o. . .
2. Tungod kay sila mipili sa dili pagtoo sa tinuod nga istorya sa paglalang sa diha nga
sila nakadungog niini.
DIOS ANG MAGLALALANG
Ang tinuod nga istorya sa paglalang sa kalibutan gitala sa Biblia. Genesis 1: 1 gitingob sa
tibook unang kapitulo:
Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. (Genesis 1: 1)
Ang Dios diin kini nga bersikulo nagsulti mao ang usa ka tinuod nga Dios. Ang Biblia mao
ang sinulat nga talaan sa mga buhat ug mga pulong sa Dios. Sa diha nga kita mosulti sa pag
palambo sa usa ka Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan, kini nagpasabot nga kita mibasi sa
atong pagsabot sa kalibutan diha sa unsay gipadayag sa Dios sa iyang Pulong, ang Biblia.
Ang ubang mga tawo mipili nga dili motoo sa mga kamatuoran sa paglalang nga gipresentar
diha sa Biblia tungod kay kini nagpasabot nga sila kinahanglan gayud nga moila nga adunay
usa ka Dios. Kon sila modawat sa kamatuoran nga adunay usa ka Dios, nan kinahanglan sila
moila sa iyang labaw’ng hataas nga pagdumala kanila. Kinahanglan usab nga sila motoo sa
iyang mga Pulong ug mobuhat ug usa ka butang mahitungod sa ilang mga dautan nga pamaa
gi sa kinabuhi. Tungod kay ang mga tawo dili gusto nga mo-usab sa ilang paagi sa kinabuhi,
sila mopili sa paglimod sa asoy sa Biblia sa paglalang ug sa pagkaanaa sa Dios.
Ang ubang mga tawo nag-angkon nga ang Bibliyanhong asoy sa paglalang wala mouyon sa
mga kamatuoran nga nadiskobrehan sa mga siyentipiko nga nagtuon sa yuta. Kini tinuod nga
ang Biblia wala mouyon sa mga teyoriya sa pipila ka mga siyentipiko, apan ang usa ka teyori
ya maoy personal nga pagtoo o panaghap kon sa unsa nga paagi nga ang usa ka butang nahita
bo. Kini wala mapamatud-i sa kamatuoran. Sa matag hagit nga gipatungha sa mga siyentipi
ko, ang mga kamatuoran nga nadiskobrehan sa ilang mga pagtuon aduna kanunay pagpamatu
od nga ang Biblia husto sa iyang asoy sa paglalang.
ANG PAGLALANG SA KALIBUTAN
Sa Genesis kita gisultihan sa kahimtang sa kalibutan sa diha nga unang gihimo sa Dios ang
iyang paglalang nga mga buhat:
Ug ang yuta awaaw, ug walay sulod; ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa
nawong sa kahiladman. . . (Genesis 1: 2)
Ang mosunod nga mga bersikulo nagsulti sa istorya sa paglalang sa Dios sa kalibutan:
Unang adlaw:

Ang kahayag ug kangitngit (mga bersikulo 3-5).
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Ikaduhang adlaw:
Ikatulong adlaw:
Ikaupat nga adlaw:

Ang hawan (Langit) paglain sa mga tubig (mga bersikulo 6-8).
Mamalang yuta ug mga tanom (mga bersikulo 9-13).
Langitnong mga tipun-og; adlaw, bulan, mga bituon
(mga bersikulo 14-19).
Ikalimang adlaw:
Molupyo sa mga tubig, ug ang mga langgam (mga bersikulo 20-23).
Ikaunom nga adlaw: mga hayop sa yuta ug tawo (bersikulo 24-25).
Ang Biblia nagtingob sa pakamalalangon sa Dios sa pagpadayag nga. . .
. . . pinaagi kaniya ang tanang mga butang gibuhat, nga anaa sa langit, ug nga
anaa sa yuta, makita ug dili makita, bisan ang mga trono kun ang mga kaginoo
han, kun ang mga kapunoanan, o mga gahum; ang tanang mga butang gibuhat
pinaagi kaniya, ug alang kaniya.
Ug siya mao ang una sa tanang mga butang, ug pinaagi kaniya ang tanang mga
butang nagapadayon. (Colosas 1: 16-17)
PAGLALANG SA TAWO
Sa ikaunom nga adlaw, gibuhat sa Dios ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga nila
lang. Iyang gilalang ang unang tawo diha sa iyang kaugalingong nga larawan:
Ug ang Dios miingon: Buhaton nato ang tawo sa atong dagway, ingon sa kasama
nato; ug himoa nga sila magabuot sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa
kalangitan, ug sa mga kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga nagaka
mang sa ibabaw sa yuta.
Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios
gibuhat niya sila: lalaki ug babaye iyang gibuhat sila. (Genesis 1: 26-27)
Ang Dios naglalang sa unang tawo, si Adan, gikan sa abog sa yuta, ug miginhawa ngadto
kaniya sa gininhawa sa kinabuhi (Genesis 2:17). Ang Dios naglalang sa unang babaye gikan
kang Adan. Basaha ang istorya sa paglalang kang Eva diha sa Genesis 2: 18-25.
KATUYOAN SA DIOS ALANG SA TAWO
Sa kanhing kapanahonan, ang mga hari sa kalibutan nagtukod ug mga larawan sa ilang kauga
lingon diha sa mga lalawigan sa ilang imperyo aron sila representahan diin sila dili personal
nga makita. Ang tawo gilalang sa larawan sa Dios ug gibutang sa ibabaw sa yuta ingon nga
iyang representante. Ingon nga usa ka representante sa Dios, ang tawo gihatagan ug pagbuot
sa tibook kalibutan aron ipatuman ang katungod sa Dios sa yuta. Ang tawo adunay pagbuot
ibabaw sa tanan nga mga tanom ug mga mananap sa kalibutan.
Ang tawo usab adunay espesyal nga responsibilidad. Siya mopadaghan ug mopuno sa yuta sa
mga lalaki ug mga babaye nga nagpakita sa dagway sa Dios:
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Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumag
han kamo, ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo niini, ug magabuot
ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa ma
tag buhi nga butang nga naglihok sa ibabaw sa yuta. (Genesis 1:28)
Ang tawo mao ang labing dako sa tanang mga nilalang sa Dios. Ang tawo gihimo sa dagway
sa Dios. Siya adunay buhi, walay katapusan nga kalag nga wala sa mga mananap. Siya adu
nay espiritu ug hunahuna nga makapahimo kaniya sa pagkat-on ug pakig-estorya sa Dios.
Ang Espiritu sa Dios sa tinuod nanaug ug naglakaw ug nakigsulti sa tawo diha sa matahum
nga tanaman diin siya nagpuyo (Genesis 3: 8).
Tungod sa iyang espesyal nga posisyon sa paglalang, ang tawo mopadan-ag sa Dios kansang
larawan siya gihimo. Siya makig-estorya ug modayeg sa Dios nga nagbuhat kaniya:
Bisan ang tagsatagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan, ug nga akong gibuhat
alang sa akong himaya, nga akong giumol, oo, nga akong gibuhat. . .
Ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon; sila managbutyag
sa pagdayeg kanako. (Isaias 43: 7, 21)
Si Adan ug Eva mopadaghan ug mopuno sa tibook yuta ug mga tawo nga sama sa ilang kau
galingon. . .mga tawo nga balaan, nagpadan-ag sa dagway sa Dios, ug nakig-estorya ug ni
dayeg sa ilang Maglalalang. Apan usa ka butang nga makalilisang ang nahitabo nga miagaw
niining matahum nga plano.
ANG PAGKAHULOG SA TAWO
Ang Genesis kapitulo 3 naglangkob sa usa sa mga labing makapasubo nga mga sugilanon sa
Biblia. Kini nagrekord sa gitawag nga "ang pagkahulog sa tawo." Ang tawo gilalang sa lara
wan sa Dios. Sama nga ang Dios adunay kagawasan sa pagpili, ang tawo may kagawasan sa
pagpili. Siya gawasnon nga mohimo sa iyang kaugalingon nga mga desisyon.
Sa Tanaman diin nagpuyo si Adan ug Eva may daghang mga kahoy, apan didto usab adunay
duha ka espesyal nga mga kahoy. Usa ka kahoy nga gitawag nga kahoy sa kinabuhi (Genesis
3:22). Kon si Adan ug si Eva nakakaon sa bunga niana nga kahoy, sila nabuhi sa walay kata
pusan ug dili gayud mamatay.
Apan adunay laing kahoy sa tanaman. Kini nga kahoy gitawag nga kahoy sa "kahibalo sa ma
aayo ug sa dautan "(Genesis 2:17). Ang Dios nagdili kang Adan ug Eva sa pagkaon sa bunga
niini nga kahoy. Siya dili gusto nga ang tawo makasinati ug dautan uban sa tanan niyang ma
kalilisang nga mga resulta mao nga siya mipasidaan nga ang pagkaon sa bunga niini nga ka
hoy mahimong hinungdan sa kamatayon.
Apan ang tawo wala mamati sa pasidaan sa Dios. Ang Dios adunay kaaway nga ginganla’g si
Satanas. Si Satanas kanhi usa ka matahum nga anghel sa Dios, apan nakahukom siya nga ma
himong sama sa Dios. Si Satanas nangulo sa usa ka rebelyon sa mga anghel sa langit. Kamo
makabasa mahitungod niini diha sa inyong Biblia diha sa Isaias 14: 12-17.
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Si Satanas dili buot nga ang tawo mo-alagad sa Dios. Si Satanas unang miduol sa babaye,
unya ngadto sa lalaki diha sa Tanaman sa Eden. Siya nagtakuban diha sa dagway sa usa ka
bitin. Siya mitintal kanila pinaagi sa paghimo sa bakak nga mga saad. Sila miyukbo ngadto sa
pagtintal, nakasala batok sa Dios, ug mikaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa
dautan.
Ang resulta niini nga pagkahulog sa tawo ngadto sa sala nakapausab sa tibook kalibutan. Ang
mga tanom ug mga hayop dili na sayon idumala. Ang tawo makigbisog na alang sa pagga
hum kanila. Ang mga mananap nahimong ihalas ug mabangis ug ang yuta nagpatubo sa mga
sagbot ug mga sampinit. Makalilisang nga mga kausaban sa panahon mitungha pinaagi sa ba
ha ug sa susamang mga katalagman.
Ang tanan nga mga dautan sa kalibutan karon - tanan nga mga hampak, pag-antus, ug mga tra
hedya – maoy mga resulta niining unang pagkahulog sa tawo. Ang sala misulod sa kalibutan,
ug uban niini, pag-antus. Ang silot sa kamatayon midangat sa mga tawo, sumala sa gipasida
an sa Dios. Ang tanang mga tawo makasinati ug pisikal nga kamatayon, hangtud sa katapusan
sa panahon ingon nga kita nasayud niini.
Apan mas grabe pa, ang tawo nahimulag gikan sa Dios tungod sa sala. Ang larawan sa Dios
nga mao ang nagadan-ag sa tawo nadaut. Tungod sa sala, ang tawo nawad-an sa iyang rela
syon ug komunikasyon sa Dios.
USA KA DAKONG SAAD
Niining labing mangitngit nga panahon sa kasaysayan sa tawo, ang Dios mihimo sa usa ka
dakung saad. Ang Dios miingon kang Satanas:
Ug ibutang ko ang panag-away sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa
imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw maga
samad sa iyang tikod. (Genesis 3:15)
Kini mao ang unang pagpadayag sa usa ka espesyal nga plano sa Dios. Kini nagpadayag nga
usa ka gubat moulbo sa tanang mga siglo sa taliwala sa tawo ug ni Satanas, apan ang Dios sa
ulihi mopadala ug usa ka tawo aron sa pagdugmok sa kaaway sa tawo ug sa pagpasig -uli sa
tawo ngadto sa husto nga relasyon sa Dios. Kanang "usa ka tawo" mao si Ginoong Jesu-Kris
to. Kamo makakat-on ug dugang pa mahitungod niining espesyal nga plano sa Dios alang sa
tanan nga katawhan sa inyong pagpadayon niini nga pagtuon.
DUHA KA MGA KALIBUTAN
Ang Genesis 3:15 nagpadayag usab sa laing importante nga kamatuoran. Ang tanan nga mga
tawo nagpuyo sa duha ka mga kalibutan. Kita nagpuyo sa natural nga kalibutan nga naglang
kob sa mga kontinente ug sa mga nasud. Ang natural nga kalibutan mao kanang atong makita
sa atong pisikal nga mga mata. Kita usab nagpuyo sa usa ka espirituhanon nga kalibutan. Ka
mo dili makakita niini nga kalibutan sa inyong pisikal nga mga mata, apan kini tinuod sama
sa natural nga kalibutan nga inyong gipuy-an.
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Ang tanan nga mga tawo adunay usa ka natural nga lawas nga nagpuyo sa natural nga kalibutan, apan hinumdumi nga ang tawo gilalang nga adunay walay katapusan nga kalag ug espiri
tu. Ang inyong espirituhanon nga pagkatawo [kalag ug espiritu] mao ang kabahin sa espiritu
hanon nga kalibutan ingon nga ang inyong natural nga lawas mao ang kabahin sa natural nga
kalibutan.
Sa Genesis 3:15, ang "pagsamad" ug "pagdugmok" nagtumong sa usa ka dakung gubat nga
nagapadayon sa espirituhanon nga kalibutan. Kini mao ang gubat alang sa kasingkasing, huna
huna, kalag, ug espiritu sa tawo. Walay nyutral nga baruganan niini nga gubat. Ang tanan nga
mga tawo gibahin ngadto sa duha ka magkaatbang nga mga panig. Si Jesus miingon:
Siya nga dili uban kanako, batok kanako. . . (Lucas 11:33)
Aron makapalambo sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan kita kinahanglan gayud nga ma
kasabot niining sukaranan nga mga kamatuoran:
1. Kita kinahanglan gayud nga makaamgo nga ang tanan nga mga tawo mabuhi dili lang
sa natural nga kalibutan, apan usab sa espirituhanon nga kalibutan.
2. Ang panagbangi nga miulbo sa espirituhanon nga kalibutan makaapekto sa natural
nga kalibutan diin kita nagpuyo. Si Satanas anaa nagapamuhat sa espirituhanon nga
kalibutan ug kita sa tinuod lang makakita niini sa natural nga kalibutan diha sa dautan
nga mga buhat nga gihimo sa mga tawo ug mga nasud.
3. Walay nyutral nga baruganan niining dakong espirituhanon nga gubat. Kita mahi
mong alang kang Jesus o batok kaniya. Kon kita alang kaniya, kita motoo sa tanan
nga gitudlo sa Pulong sa Dios ug mobuhat niini nga kahibalo. Kon kita dili motoo sa
Pulong sa Dios ug mopadayon sa pagpuyo sa atong kaugalingong kahakog ug makasa
sala nga mga paagi, kita batok kaniya.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Kinsa ang Maglalang sa kalibutan ug sa tanan nga mga katawhan? _______________

3. Ihatag ang duha ka mga rason alang sa lain-laing mga istorya sa paglalang nga anaa sa
tibook kalibutan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Nganong ang pipila ka mga tawo nagdumili sa pagdawat sa Bibliyanhong kamatuo
ran sa paglalang?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Unsay kahulogan sa "Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan"?
_____________________________________________________________________
6. Itingob ang paglalang nga mga buhat sa Dios sulod sa unom ka mga adlaw sa
paglalang.
Unang Adlaw: ________________________________________________________
Ikaduhang Adlaw: _____________________________________________________
Ikatulong Adlaw: ______________________________________________________
Ikaupat nga Adlaw: ____________________________________________________
Ikalimang Adlaw: _____________________________________________________
Ikaunom nga Adlaw: ___________________________________________________
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7. Unsa ang nakapahimo sa tawo nga lahi sa tanang mga linalang nga gihimo sa Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Itingob ang istorya sa pagkahulog sa tawo sa sala.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Unsa ang mga resulta sa pagkahulog sa tawo ngadto sa sala?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. Ihatag ang reperensya sa Biblia nga unang nagpadayag sa plano sa Dios alang sa
kalibutan. ____________________________________________________________

11. Nganli ang duha ka mga kalibutan nga ang tanan nga mga tawo nagpuyo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Pagkat-on ug dugang pa mahitungod sa sinugdanan sa kalibutan ug sa Dios nga Maglalang
pinaagi sa pagtuon sa mosunod nga mga bersikulo:
ANG DIOS NAGLALANG SA KALIBUTAN:
Genesis 1: 1-32; 2: 3-4; 5: 1-2
Nehemias 9: 6
Job 38: 1-41
Salmo 74:17; 89:11; 104: 1-35; 115: 15; 121: 2; 124: 8; 134: 3; 136: 6; 148: 5
Proverbio 8: 23-31
Ecclesiastes 3:11
Isaias 40:28; 42: 5; 43: 1,7; 44:24; 45: 8,12,18; 48:13; 54:16; 65:17
Jeremias 10:12; 27: 5; 31:22; 32:17; 51:15
Ezequiel 28: 13, 15
Amos 4:13
Zacarias 12: 1
Malaquias 2:10
Juan 1: 3
Buhat 4:24; 17:24
Roma 1:20
Efeso 2:10; 3: 9; 4:24
Pinadayag 10: 6
ANG DIOS NAGHUPOT SA KALIBUTAN PINAAGI SA IYANG GAHUM:
Salmo 75: 3; 95: 4
Colosas 1: 16-17
Hebreohanon 1: 3; 6: 7
II Pedro 3: 4
Pinadayag 4:11
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KAPITULO 2
NABAHIN KALIBUTAN
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 kalibutan nabahin ngadto sa nagkalainlaing mga grupo sa pinulongan.
• Pagpasabot kon sa unsang paagi kini nga pagkabahin nagdala sa pagporma sa mga
nagkalain-laing grupo sa mga tawo.
• Paghulagway kon sa unsang paagi ang mga grupo sa tawo nahimong mga nasud.
SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug si Jehova miingon: Ania karon, ang mga tawo usa, ug silang tanan usa la
mang ang pinulongan; ug kini mao ang gisugdan nila sa pagbuhat; ug karon
walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton.
Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron
sila dili makasabot sa sinultihan sa usa ug usa. (Genesis 11: 6-7)
PASIUNA
Sa miaging kapitulo kamo nakakat-on sa paglalang sa kalibutan ug sa tawo. Kamo nakakaton usab sa pagkahulog sa tawo ngadto sa sala. Ingon nga si Adan ug Eva nagsugod sa pagsa
nay ug pagpanganak kining bag-ong pagdugang ngadto sa tawhanong kaliwatan natawo uban
sa nag-unang mga sala sa kinaiyahan. Ang tawo dili na matarung sama sa paglalang sa Dios
kaniya. Ang iyang natural nga sundanan sa hunahuna ug lihok nahimong dautan. Sa makadi
yot, ang mga lalaki ug mga babaye nagpuyo nga managsama sa usa ka dako nga pamilya.
Apan sa ngadto-ngadto ang kalibutan nabahin sa mga nagkalain-laing mga pinulongan, mga
grupo sa katawhan, ug mga nasud.
Kamo nakakat-on sa pagkabahin sa kalibutan sa miagi nga kapitulo, ang pagkabahin taliwala
sa mga natural ug espirituhanon nga mga kalibutan. Apan adunay uban pa nga mga pagkaba
hin sa kalibutan karon. Ang kalibutan nabahin ngadto sa lain-laing mga nasud, kultura, ug
pinulongan.Ang Biblia nagpatin-aw kon sa unsang paagi kini nga mga dibisyon nahitabo.
ANG SUNDANAN SA SALA
Genesis 4: 1-6: 4 naghulagway sa sundanan sa sala ingon nga kini nagsugod sa pagkaylap sa
tibook kalibutan. Sa dili pa mopadayon niini nga leksyon, basaha kini nga mga kapitulo diha
sa inyong Biblia. Niini nga mga kapitulo kita makakat-on mahitungod sa unang pagpatay,
unang pagpamakak, ug giunsa pag-usbong sa pagkadautan sa tawo hangtud nga ang matag
hunahuna ug mga lihok dautan na. Sa katapusan, ang tibook kalibutan hilabihan ka makasasa
la na nga ang Dios. . .
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. . . . nakita nga ang pagkadautan sa tawo sa yuta daku, ug nga ang tanang
pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasingkasing lonlon mga kadautan
lamang gihapon.
Ug kini nakapabasul kang Jehova nga gibuhat niya ang tawo sa yuta, ug
nakapasubo kini kaniya sa iyang kasingkasing. (Genesis 6: 5-6)
Tungod sa paspas nga pagtubo sa sala, ang Dios nakahukom sa paglaglag sa yuta sa usa ka lu
nop. Apan giluwas niya ang usa ka matarung nga tawo, si Noe, ug ang iyang pamilya. Basaha
ang istorya ni Noe ug sa lunop sa Genesis 6: 8-9: 17. Human sa lunop, ang pamilya ni Noe
nagsugod sa pagpanganak. Halos diha-diha dayon, ang sundanan sa sala nahitabo pag-usab.
ANG TORRE SA BABEL
Niini nga punto sa panahon, ang mga pumoluyo sa sa tibook nga yuta sama sa gihapon usa ka
dako nga pamilya:
Ug ang tibook nga yuta may usa lamang ka sinultihan, ug usa usab ka
pinulongan. (Genesis 11: 1)
Walay pagkabahin sa mga pinulongan o mga kultura. Ang mga nasud wala pa milungtad.
Tungod kay ang tawo hingpit nga nagkahiusa sa pinulongan, kultura, ug sa batasan, siya
nakahimo sa pagbuhat sa mga dagkung butang. Kining nagkahiusa nga grupo sa mga tawo
mihukom sa pagtukod ug usa ka dako nga torre, hataas nga kini moabot sa Langit ngadto sa
presensya sa Dios. Sila buot mohimo ug usa ka daku nga ngalan alang sa ilang kaugalingon.
Basaha ang mahitungod sa torre sa Babel sa Genesis 11: 1-9.
Ang Dios nahibalo nga sa panaghiusa sa pinulongan ug kultura, walay bisan unsa nga impo
sible niini nga mga tawo. Busa ang Dios "naglahugay" o naglibog sa ilang pinulongan:
Ug si Jehova miingon: Ania karon, ang mga tawo usa, ug silang tanan usa la
mang ang pinulongan; ug kini mao ang gisugdan nila sa pagbuhat; ug karon
walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton.
Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron
sila dili makasabot sa sinultihan sa usa ug usa. (Genesis 11: 6-7)
Kini mao ang sinugdanan sa nagkalain-laing mga dibisyon sa mga pinulongan sa kalibutan.
Tungod kay ang mga tawo dili makasabot sa usag usa, ang proyekto sa pagtukod sa Babel
nahunong:
Busa, gipapatlaag sila ni Jehova gawas sa nasud ngadto sa ibabaw sa nawong sa
tibook nga yuta; ug gibiyaan nila ang pagtukod sa lungsod. (Genesis 11: 8)
Ang mga tawo misugod sa paghiusa uban niadtong kang kinsa sila mahimo nga makigsulti.
Sila miorganisar sa mga grupo o sa mga tribo sa mga tawo nga nagsulti sa sama nga pinulo
ngan. Samtang kining mga grupo midaghan, sila mibalhin sa lain-laing nga mga dapit sa
kalibutan. Unya kining mga "grupo sa mga tawo" nabahin gikan sa usag usa dili lamang
tungod sa pinulongan,
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apan tungod sa heyograpiya nga mga kahimtang. Dagkong kabukiran ug kadagatan sa kadu
gayan mibulag kanila.
Sa ngadto-ngadto, kining mga mibulag nga mga grupo nagsugod sa pag-ugmad sa lain-laing
mga paagi sa pagbuhat sa mga butang. Sila miugmad sa lahi nga kultura ug mga kostumbre.
Sila usab miugmad sa nagkalain-laing mga relihiyon ug misimba sa lain-laing mga dios-dios.
Sa nanglabay nga yugto sa panahon, kini nga mga grupo mitubo ngadto sa dako nga masa sa
mga tawo nga giorganisar ngadto sa mga nasud. Sila nagpahimutang ug heyograpikanhong
mga utlanan alang sa ilang mga teritoryo, ug sa politika ug sa subay sa balaod nga mga siste
ma sa pagdumala sa ilang mga molupyo. Kini mao ang paagi nga ang kalibutan nabahin ngad
to sa daghan nga mga nasud uban sa nagkalainlaing mga pinulongan, kultura, ug mga
kostumbre.
ANG KALIBUTAN KARON
Ang kalibutan karon naglangkob sa pito ka mga dagko nga masa sa yuta nga gilibutan sa tu
big. Kini nga mga masa sa yuta gitawag nga kontinente. Ang mga ngalan sa mga kontinente
mao ang Amihanan’g America, Habagatan’g America, Europa, Asya, Aprika, Australia, ug
Antartika.
Ang matag usa niini nga mga kontinente nabahin ngadto sa nagkalain-laing mga nasud nga
gilangkuban sa lain-laing mga grupo sa mga tawo. Ang matag nasud adunay kaugalingong
gobyerno ug subay sa balaod nga sistema alang sa pagkontrolar sa unsay mahitabo sulod sa
iyang utlanan.
Sulod sa mga nasud adunay uban nga mga dibisyon. Ang nasud mahimong bahinon ngadto sa
mga estado o mga probinsya. Ang mga tawo sulod sa mga nasud gibahin usab ngadto sa dag
han nga mga tribo ug mga grupo sa katawhan. Daghang mga tawo sa atong mga nabahin nga
kalibutan wala gayud nakadungog sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesu-Kristo. Sila wala masayud
mahitungod sa usa ka matuod nga Dios. Sila walay sinulat nga Pulong sa Dios diha sa ilang
kaugalingong pinulongan.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ipasabot kon sa unsang paagi nga ang kalibutan nabahin ngadto sa nagkalain-laing
mga grupo sa pinulongan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ipasabot kon sa unsang paagi kining pinulongan nga pagkabahin midala ngadtto sa
pagporma sa nagkalain-laing grupo sa mga tawo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Ihulagway kon sa unsang paagi ang grupo sa mga tawo midala ngadto sa pagporma sa
mga nasud.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Ang mosunod nga diyagrama nagtingob sa inyong nakat-onan mahitungod sa Bibliyanhong
panglantaw sa kalibutan.

Gibuhat sa Dios ang Kalibutan
Ang tanang tawo mipuyo sa duha ka kalibutan
Ang natural nga kalibutan ug ang espirituhanon nga kalibutan
Natural nga Kalibutan

Tawo

Espirituhanon nga kalibutan

Ang natural nga kalibutan ug ang espirituhanon nga kalibutan adunay kalabutan sa
ug nakaapekto sa usa ug usa

Ang natural nga kalibutan nabahin ngadto sa pinulongan, kultura, nasudnon ug
politikanhong mga utlanan
Ang espirituhanon nga kalibutan nabahin ngadto sa duha ka mga grupo:
Kadtong alang kang Kristo ug kadtong batok kaniya
Espirituhanon nga mga kalibutan
___________________________
Kadtong batok kang Kristo

Kadtong alang kang Kristo
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KAPITULO 3
PAGTAN-AW SA KALIBUTAN SAMA SA NAKITA SA DIOS
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa "punoan’g yawi" sa Biblia.
Pagpasabot sa duha ka mga kamatuoran nga gipresentar sa "punoan’g yawi" sa
Biblia.
Pag-ila sa Kasulatanhong reperensiya nga nagpasabot sa katuyoan sa Dios alang
sa kalibutan.
Paggamit sa usa ka natural nga panig-ingnan sa paghulagway kon giunsa sa Dios
pagtan-aw ang kalibutan sa espirituhanon nga paagi.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Unya gibuksan niya ang ilang mga salabutan, aron sila unta makasabot sa mga
kasulatan,
Ug miingon kanila, ingon niini ang nahisulat, ug nga si Kristo kinahanglan magantus ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatolo ka adlaw;
Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha
sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem.
(Lucas 24: 45-47)
PASIUNA
Kamo nakakat-on nga ang mga magtotoo kinahanglan nga makakita sa kalibutan ingon sa na
kita sa Dios. Kini nga panan-awon sa kalibutan mapalambo lamang sa diha nga kamo maka
kat-on ug dugang pa mahitungod sa unsay giingon sa Dios sa iyang Pulong bahin sa kalibu
tan. Kini nga kapitulo nagpresentar sa usa ka "punoan’g yawi" sa pagsabot sa Bibliyanhong
panglantaw sa kalibutan, naghisgot sa katuyoan sa Dios alang sa kalibutan, ug naghatag ug
usa ka natural nga panig-ingnan nga naghulagway kon giunsa niya pagtan-aw ang kalibutan.
Ang mga kapitulo 4 ug 5 magpadayon niini nga pagtuon sa kalibutan ingon sa gipresentar sa
Pulong sa Dios sa parehong Daan ug Bag-ong mga Tugon.
PUNOAN’G YAWI
Ang Biblia gilangkoban sa 66 ka nilain nga mga libro. Ang matag libro sa Biblia naglakip ug
usa ka "yawi" nga bersikulo. Kita nagtawag niini nga usa ka "yawi" nga bersikulo tungod kay
kini magamit sama sa usa ka yawi sa natural nga kalibutan. Sama nga ang usa ka natural nga
yawi moabli sa pultahan, ang usa ka yawi nga bersikulo moabli sa pultahan sa pagsabot sa te
ma ug mga naundan sa usa ka partikular nga libro sa Biblia.
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Ang Biblia sa kinatibuk-an adunay punoan’g yawi, usa ka espesyal nga tudling nga moabli sa
kahulogan sa tanan nga Pulong sa Dios. Kining punoan’g yawi nagtugot kanato sa pagsabot
sa tema ug sa sulod sa tibook Biblia. Kini makatabang kanato sa pagtan-aw sa kalibutan
ingon sa nakita sa Dios. Ania ang punoan’g yawi sa sa Biblia:
Unya gibuksan niya ang ilang mga salabutan, aron sila unta makasabot sa mga
kasulatan,
Ug miingon kanila, ingon niini ang nahisulat, ug nga si Kristo kinahanglan magantus ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatolo ka adlaw;
Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha
sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem.
(Lucas 24: 45-47)
Matikdi ang mga pulong nga "Ug iyang gibuksan ang ilang mga salabutan, nga sila unta ma
kasabot sa mga Kasulatan "Kini nagpasabot nga si Jesus naghatag sa iyang mga tinun-an sa
punoan’g yawi - duha ka nag-unang mga kamatuoran, nga makatabang kanila nga makasabot
sa tanang Pulong sa Dios. Kon kamo dili makasabot niining duha ka mga kamatuoran, kamo
dili tinuod nga makasabot sa Pulong sa Dios. Ania ang mga yawi:
UNA: “Ug nga si Kristo kinahanglan mag-antus, ug mabanhaw gikan sa mga minatay.”
Si Jesus "kinahanglan" nga mag-antus. Kini nagpasabot nga gikinahanglan alang kaniya nga
mag-antus aron mapasig-uli ang makasasala nga tawo ngadto sa usa ka matarung nga Dios.
Kini mao ang yawi nga kamatuoran luyo sa mensahe sa tibook Biblia.
Ang Dios miingon nga ang bayad sa sala mao ang pisikal, espirituhanon, ug walay katapusan
nga kamatayon:
Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan, dili ka mokaon niini; kay
sa adlaw nga mokaon ka niini, mamatay ka gayud. (Genesis 2:17)
Kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon; apan ang walay bayad nga gasa nga
gikan Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Jesu-Kristo nga atong Ginoo.
(Roma 6:23)
Si Jesu-Kristo nahimong unod ug mianhi sa kalibutan aron mamatay diha sa dapit sa makasa
sala nga katawhan:
Kay maingon nga pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo [si Adan] daghan
ang nahimong makasasala, mao man usab nga pinaagi sa pagkamasinugtanon sa
usa [si Jesus] daghan ang mahimong matarung. (Roma 5:19)
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang
iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili
may kinabuhing dayon. (Juan 3:16)
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Sa diha nga ang Dios motan-aw sa kalibutan, Siya nakakita sa makasasalang katawhan nga
nanginahanglan sa usa ka Manluluwas:
Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23)
Pinaagi sa pagtoo kang Jesus ug sa paghinulsol sa sala, ang tawo makapasig-uli sa Dios ug
makadawat sa gasa sa kinabuhing dayon. *
IKADUHA: "Kanang paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali."
Ang ikaduhang bahin sa punoan’g yawi sa Kasulatan mao nga ang paghinulsol ug pagpasaylo
sa mga sala kinahanglan nga igawali sa iyang ngalan sa tanan nga mga nasud. Kini nagpasa
bot nga ang mga magtotoo adunay importante nga responsibilidad:
Sa diha nga ako moingon sa tawong dautan: Ikaw sa pagkamatuod mamatay; ug
ikaw wala maghatag kaniya ug pagpasidaan, ni magsulti sa pagbadlong sa
tawong dautan gikan sa iyang dautan nga dalan, aron sa pagluwas sa iyang kina
buhi; ang maong tawo nga dautan mamatay sa iyang kasal-anan; apan ang iyang
dugo pagapanilngon ko sa imong kamot.
Apan kong ikaw magapasidaan sa dautan, ug siya dili mobiya sa iyang pagkada
utan, ni sa iyang dautan nga dalan, siya mamatay sa iyang kasal-anan; apan
ikaw naluwas mo ang imong kalag. (Ezequiel 3: 18-19)
Bisan tuod si Jesus namatay alang sa tanan nga mga katawhan, ang tanan dili awtomatik nga
maluwas gikan sa sala. Ang matag tawo adunay kapilian ug kinahanglan mohukom kon o dili
siya maghinulsol [motalikod gikan sa sala], ug modawat kang Jesus ingon nga Manluluwas.
Aron makatoo kang Jesus ug makadawat sa kapasayloan sa sala, ang mga tawo kinahanglan
una makaila mahitungod kaniya:
Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nan unsaon nila
sa pagtawag kaniya nga wala nila toohi? ug unsaon man nila sa pagtoo kaniya
nga wala nila hidunggi? ug unsaon nila sa pagkadungog kon walay magwawali?
(Roma 10: 13-14)
Ang pagsangyaw sa paghinulsol ug kapasayloan sa mga sala mao ang gitawag nga pag-ebang
helyo o pagpakaylap sa Ebanghelyo. Ang hilisgutan sa pag-ebanghelyo sa kalibutan mao ang
kanunay nga tema sa panag-istoryahanay ni Jesus uban sa iyang mga sumusunod human sa
iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. (Tan-awa sa Juan 20:21; 21: 15-17; Mateo 28: 1820; Marcos 16:15; Lucas 24: 44-48.) Kon makigsulti sa usa ka tawo alang sa katapusan nga
higayon, kamo maghisgot sa labing importante. Ang katapusang mga pulong ni Jesus sa wala
pa mobalik sa langit nagtagad sa pag-ebanghelyo:
____________________
* Ang Harvestime International Institute nga kursong, "Mga Pundasyon sa Pagtoo ," nagha
tag ug dugang nga detalye sa paghinulsol ug sa kapasayloan sa mga sala.
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Apan kamo magadawat hinoon ug gahum sa diha nga kakunsaran na kamo sa
Espiritu Santo, ug kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem, ug sa tibo
ok nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8)
GIUNSA SA DIOS PAGLANTAW ANG KALIBUTAN
Gikan sa punoang’g yawi sa Biblia, kita makakat-on giunsa sa Dios paglantaaw ang Kalibu
tan. Siya wala motan-aw sa kalibutan pinaagi sa politikanhong mga utlanan, mga kagamha
nan, o mga kultura. Siya nakakita sa makasasala nga mga tawo nga kinahanglan mapasig-uli
ngadto kaniya pinaagi kang Kristo Jesus. Siya nakakita sa tibook kalibutan nga kinahanglan iebanghelyo.
Ang Dios milantaw sa kalibutan uban sa usa ka balaan nga katuyoan diha sa hunahuna. Kini
maoy katuyoan ug plano alang sa kalibutan nga iyang gitukod sa wala pa ang sinugdanan sa
panahon:
Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang
maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon:
Nga diha sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon, aron 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-katapusang tuyo, nga iyang gibuhat diha kang Kristo Jesus nga
atong Ginoo. (Efeso 3:11)
Ang walay katapusan nga katuyoan sa Dios mao ang pagtigom sa tanan nga mga makasasala
nga mga tawo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo Jesus. Pinaagi sa iyang sinu
lat nga Pulong, siya mipadayag kanato niini nga katuyoan nga alang sa daghang mga tuig usa
ka misteryo.
NATURAL NGA PAGHULAGWAY GIUNSA SA DIOS PAGTAN-AW ANG
KALI BUTAN
Sa Biblia, ang Dios kanunay nga mogamit sa natural nga mga panig-ingnan sa pagtudlo sa
espirituhanon nga mga kamatuoran. Kanang natural mao ang usa ka butang nga kita maka
matikod sa atong mga palamati. Kita makakita, makadungog, makatilaw, makasimhot o ma
kahikap niini. Kanang espirituhanon mamatikdan lamang sa espirituhanon nga mga palamati.
Busa aron sa pagtudlo sa usa ka espirituhanon nga kamatuoran diin dili nato pamilyar, ang
Dios migamit sa natural nga kamatuoran nga pamilyar sa ato.
Sa Biblia adunay usa ka natural nga panig-ingnan nga naghulagway kon giunsa sa Dios pag
tan-aw ang kalibutan. si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an:
Wala ba kamo manag-ingon, may upat pa ka bulan, ug unya moabot ang tingani? Ania karon, ako magaingon kaninyo, iyahat ang inyong mga mata, ug itanaw sa kaumahan; kay sila puti na aron pagaanihon. (Juan 4:35)
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Si Jesus wala nagasulti sa natural nga pag-ani sa mga kaumahan nga halapad sa atubangan
nila niadto nga higayon nga siya misulti niini nga mga pulong. Siya nagasulti sa usa ka espiri
tuhanon nga pag-ani. Si Jesus migamit sa panig-ingnan sa natural nga pag-ani sa paghatag sa
iyang mga sumusunod sa usa ka espirituhanon nga panan-awon sa kalibutan.
Sa laing higayon, sa tin-aw si Jesus miingon:
Ang uma mao ang kalibutan. . . (Mateo 13:38)
Aprica, Asya, Australia, Amihanan’g America, Habagatan’g America, Europa, ang mga pulo
sa kadagatan. . . kining tanan nakita sa Dios ingon sa usa ka dakung umahan. Ingon nga ang
Dios naglantaw sa umahan sa kalibutan, siya usab nakakita sa dakong panginahanglan:
. . . Sa pagkamatuod ang anihon madagayaong, apan diriyut ra ang mga mamo
moo. (Mateo 9:37)
Ang Dios nakakita sa usa ka dako nga espirituhanon nga pag-ani nga andam nga pagatigu
mon. Apan diriyut ra ang mga mamomoo nga nagtrabaho. Kamo makakat-on ug dugang
mahitungod niining dako nga panginahanglan alang sa mga mamomoo sa ulahi niini nga
kurso. *

____________________
* Ang Harvestime International Institute nga kursong, “Mga Pamaagi Alang sa Espirituha
non nga Pagpangani,”naghatag ug dugang nga pagtulon-an niining natural nga susama sa
espirituhanon nga kamatuoran.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang reperensya sa Biblia nga mao ang punoan’g yawi sa Biblia?
_____________________________________________________________________
3. Ipasabot ang duha ka nag-unang mga kamatuoran nga gipresentar sa punoan’g yawi
sa Biblia.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Hatagi ug usa ka reperensiya sa Kasulatan nga nagpatin-aw sa katuyoan sa Dios alang
sa kalibutan.
_____________________________________________________________________
5. Unsa ang katuyoan sa Dios alang sa kalibutan ingon sa gipatin-aw niini nga mga
bersikulo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Unsa ang natural nga panig-ingnan nga gihatag sa Kasulatan aron sa paghulagway
kon giunsa sa Dios pagtan-aw ang kalibutan?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Niini nga leksyon kamo nakat-on kon giunsa ni Jesus paggamit ang natural nga panig-ingnan
sa pag-ani aron sa paghulagway sa usa ka dakung espirituhanon nga kamatuoran. Gamita ang
mosunod nga mga pakisayran sa pagpadayon sa inyong pagtuon niini nga hilisgutan. Itingob
kon unsa ang gitudlo sa matag usa mahitungnod sa ting-ani:

Mateo 9: 37-38
___________________________________________________________________________
Mateo 13: 3-39
___________________________________________________________________________
Marcos 4: 3-32
___________________________________________________________________________
Lucas 8: 5-15
___________________________________________________________________________
Lucas 10: 2
___________________________________________________________________________
Juan 4:35
___________________________________________________________________________
Juan 12:24
___________________________________________________________________________
I Mga Taga Corinto 3: 6-8
___________________________________________________________________________
II Mga Taga Corinto 9: 6
___________________________________________________________________________
Galacia 6: 7-8
___________________________________________________________________________
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KAPITULO 4
ANG KALIBUTAN DIHA SA PULONG: DAANG TUGON
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa sentro nga mensahe sa Pulong sa Dios.
Pagtingob sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga makita sa balaod sa
Daang Tugon.
Pagtingob sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga makita sa kasaysayan sa
Daang Tugon.
Pagtingob sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga makita diha sa Daang
Tugong Pamalak.
Pagtingob sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga makita diha sa panagna sa
Daang Tugon.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kay gikan sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini, ang ngalan ko
mahimong daku taliwala sa mga Gentil; ug sa tagsatagsa ka dapit ang incienso
igahalad sa akong ngalan, ug ang ulay nga halad; kay ang akong ngalan mahi
mong daku taliwala sa mga Gentil, nagaingon si Jehova sa mga panon.
(Malaquias 1:11)
PASIUNA
Kini nga kapitulo ug Kapitulo 5 nagpadayon sa presentasyon sa Bibliyanhong Paglantaw sa
Kalibutan pinaagi sa pagtuon sa mga pinili nga mga tudling gikan sa Pulong sa Dios. Kamo
nakakat-on na kon giunsa sa Dios paglalang ang kalibutan, o ang pagkahulog sa tawo ngadto
sa sala, ug sa unsa nga paagi nga ang kalibutan nabahin ngadto sa nagkalain-laing mga nasud,
ug mga pinulongan. Niini nga kapitulo kamo makakat-on ug dugang bahin sa kon unsa ang
gipadayag sa Daang Tugon mahitungod sa kalibutan. Ang mosunod nga kapitulo nagtumbok
sa hilisgutan diha sa Bag-ong Tugon.
Daghang mga magtooo wala mahibalo sa mahangturong plano sa Dios alang sa kalibutan.
Ang Dios miingon, "Ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. . . …"
(Oseas 4: 6). Ang Dios wala nagahisgot mahitungod sa matang sa kahibalo nga mabatonan
pinaagi sa pagtungha sa eskwelahan. Siya nagasulti sa espirituhanon nga kahibalo nga makata
bang kanato sa pagsabot ug pag-apil sa plano sa Dios dinhi sa yuta.
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USA KA LIBRO NGA ADUNAY USA KA MENSAHE
Ang Biblia dili usa ka koleksyon sa mga ideya sa tawo mahitungod sa Dios. Kini maoy men
sahe gikan sa Dios sa pagpakigsulti sa iyang mga plano ug mga katuyoan sa katawhan. Ang
Biblia naglakip sa mga istorya mahitungod sa mga tawo sa Dios. Kini nga mga katawhan gi
lain sa Dios aron modala sa iyang pinadayag ngadto sa kalibutan.
Ang Biblia naglakip sa daghang mga saad, mga panagna, ug mga bersikulo sa kahupayan ug
inspirasyon. Apan ang tibook Biblia, gikan sa sinugdan ngadto sa katapusan, adunay usa ka
sentrong mensahe. Kini mao ang mensahe sa pagtagad sa Dios ug plano alang sa kaluwasan
sa makasasala nga tawo.
Ang katuyoan sa Dios gikan sa sinugdan mao. .
.
Nga diha sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon, aron sa pagtigom sa
tanang mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta, bisan
pa diha kaniya. (Efeso 1:10)
Ang plano sa kaluwasan alang sa makasasala nga tawo, natuman pinaagi kang Kristo Jesus,
nga maoy katuyoan sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan gikan pa sa sinugdanan sa
panahon.
ANG DAANG TUGON
Ang Daang Tugon naglangkob sa 39 ka mga libro nga gibahin ngadto sa upat ka dagkung
mga seksyon:
Balaod
Kasaysayan
Pamalak
Panagna

Genesis hangtud sa Deuteronomio
Josue hangtud sa Ester
Job hangtud sa Awit ni Solomon
Isaias hangtud sa Malaquias

Ang mosunod mao ang katingbanan kon unsa ang gipadayag niining upat ka mga seksyon sa
Daang Tugon mahitungod sa plano sa Dios alang sa kalibutan.
ANG MGA LIBRO SA BALAOD
Genesis hangtud sa Deuteronomio
Ang mga libro sa Genesis hangtud sa Deuteronomio gitawag nga mga libro sa balaod tungod
kay sila nagrekord sa unang mga sugo sa Dios ngadto sa tawo ug ang tubag sa tawo niini nga
mga balaod.
ANG SINUGDANAN:
Ang Genesis nagpasabot ug "sinugdanan." Ang unang libro sa Biblia nagtala sa sinugdanan
sa kalibutan, tawo, mga nasud, sala, ug sa plano sa Dios sa kaluwasan.
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Ingon sa inyong nakat-onan, ang tawo gibuhat sa larawan sa Dios uban sa mga espirituhanon
ug moral nga dagway sa Ginoo. Sa diha nga ang tawo nanganak, ang matag bag-ong tawo
motuman sa usa ka bahin sa plano sa Dios. Apan ang tawo napakyas gikan sa moral ug espiri
tuhanon nga dagway sa Dios sa diha nga siya nakasala. Ang unang pagpadayag sa plano sa
Dios alang sa kalibutan gihatag diha sa Genesis 3:15:
Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babaye, ug sa taliwala sa
imong kaliwat ug sa iyang kaliwat; siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw maga
samad sa iyang tikod. (Genesis 3:15)
Kini nga saad gihatag diha sa simbolikong pinulongan. "Ang binhi sa babaye" mao si Jesus.
Siya mosamad sa ulo sa bitin [si Satanas] nga maoy hinungdan sa sala sa tawo. Si Jesus mo
buhat niini pinaagi sa pagpakamatay alang sa mga sala sa katawhan, ug pagpasig-uli sa tawo
ngadto sa Dios.
Unom ka mga butang ang gipadayag niini nga bersikulo:
1. Ang Dios mao ang tinubdan sa kaluwasan ( "Ug ako").
2. Si Satanas usa ka kaaway (“ang panag-away" sa taliwala sa mga "binhi" sa tawo ug ni
Satanas).
3. Ang Manluluwas moabot uban sa usa ka talagsaon nga relasyon sa tawo. Siya mao
ang Anak sa Dios, sa dagway sa tawo (“ang iyang binhi").
4. Ang Manluluwas mag-antus (“ikaw magasamad sa iyang tikod").
5. Ang Dios nagtagana’g kapildihan sa mga kaaway (“kini magasamad sa imong ulo").
6. Ang Kaluwasan alang sa tanang katawhan (“ang tanan nga mga binhi"), mga kaliwat
sa matag kaliwatan.
Ang pagkaylap sa sala nga misunod sa pagkahulog sa tawo sa (Genesis 6) gihisgutan na sa
miaging mga leksyon. Ang Dios nagpadala ug pangtibook kalibutan nga lunop tungod sa
daku nga pagkadautan nga mipuno sa yuta, apan siya usab naghatag ug usa ka espesyal nga
plano alang sa kaluwasan (Genesis 8-9).
Ang arka, diin si Noe ug ang iyang pamilya naluwas, usa ka matang o simbolo sa kaluwasan
pinaagi kang Jesus. Si Jesus mao ang espirituhanon nga "arka" diin ang mga tawo makakap
lag ug kaluwasan gikan sa paghukom sa Dios alang sa sala. Ang istorya ni Noe ug sa lunop
(Genesis 6-9) nagpadayag nga bisan tuod nakita sa Dios ang kalibutan ingon nga makasasala
ug nanginahanglan sa paghukom, siya usab milantaw sa kalibutan diha sa kalooy. Siya kanu
nay naghatag ug usa ka paagi sa pag-ikyas sa mga silot sa sala.
Sa tibook Daang Tugon, kining sama nga sumbanan nahitabo nga pabalik-balik na lang. Ang
tawo nakasala ug ang Dios nagpadala ug paghukom alang sa sala. Apan, sa kalooy, sa kanu
nay nagtagana ang Dios ug usa ka dalan sa kaluwasan.
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USA KA ESPESYAL NGA NASUD:
Kamo nakakat-on kon sa unsang paagi nga ang pagrebelde batok sa Dios didto sa Babel mida
la sa pagkabahin sa mga pinulongan ug sa katapusan nagporma sa mga nasud. Gikan sa naba
hin nga kalibutan sa mga nasud, ang Dios mipili sa usa ka nasud, ang Israel, alang sa usa ka
espesyal nga katuyoan.
Ang tibook nasud naggikan sa usa ka tawo nga ginganlan’g si Abraham. Inyong mabasa ang
mahitungod kang Abraham, ang mga saad sa Dios kaniya, ug ang ilang katumanan diha sa
Genesis 11:27 - 25:34. Si Abraham gipili nga mahimong "Amahan" [lider] sa nasud sa Israel
Ang Dios mipili kaniya alang sa usa ka espesyal nga katuyoan:
Ug akong pagabuhaton kanimo ang usa ka daku nga nasud, ug ako mopanala
ngin kanimo, ug pagapadakuon ko ang imong ngalan; ug ikaw mahimo nga usa
ka panalangin.
Ug ako mopanalangin kanila nga nagpanalangin kanimo, ug motunglo kanila
nga magatunglo kanimo; ug kanimo ang tanang mga kabanayan sa yuta mapana
langinan. (Genesis 12: 2-3)
Ug diha sa imong kaliwat ang tanan nga mga nasud sa yuta mapanalanginan;
tungod kay ikaw nagtuman sa akong tingog. (Genesis 22:18) (Tan-awa usab sa
Genesis 26: 4 ug 28:14)
Gikan kang Abraham moabot ang nasud sa Israel. Pinaagi sa Israel ang mga nasud sa kalibu
tan mapanalanginan pinaagi sa pagduol aron masayud sa tinuod nga Dios. Ang "mga pamil
ya" sa yuta usab mapanalanginan. Ang pulong "mga pamilya" nagtumong sa daghang lainlaing mga tribo ug mga grupo sa katawhan nga naglangkob sa usa ka nasud.
Ang nasud sa Israel wala gipili alang sa espesyal nga mga pribilehiyo o tungod kay sila mas
maayo kay sa ubang mga nasud. Sila gipili alang sa usa ka espesyal nga katuyoan. Ang nasud
minoriya nga gitawag sa pag-alagad mayoriya. Ang Dios mipili sa Israel ingon nga nasud
diin siya mopadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan. Ang Israel mao ang nasud
nga ang Manluluwas nga si Jesu-Kristo magagikan (Mateo 2: 2; Juan 4:22). Kini mao ang
nasud nga ang Dios misulti sa iyang sinulat nga Pulong sa kalibutan (Salmo 147:19; Roma 3:
1, 2; 9: 4).
Ang Israel mao usab ang mahimong saksi sa Dios ngadto sa mga nasud:
Himoa nga ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa tingob, ug himoa nga ang
mga katawhan managtigom: kinsa ba sa taliwala kanila ang makapahayag niini,
ug makapakita kanamo sa unang mga butang? Ipadala ang ilang mga saksi,
aron sila pagapakamatarungon; kun padungga sila, ug ingna: kini mao ang sa
kamatuoran.
Kamo [Israel] mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova, ug ang akong ala
gad nga akong napili; aron kamo makaila ug managtoo kanako, ug makasabot
nga ako mao siya; una kanako walay Dios nga nahimo, ni aduna pay mosunod
kanako.
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Ako, bisan ako, mao si Jehova; ug gawas kanako wala nay Manluluwas.
Ako nakagpahayag, ug ako nakagluwas, ug ako nakapakita, sa diha nga walay dumolo
ong nga Dios sa taliwala kaninyo; busa kamo ang akong mga saksi, miingon si Jehova,
nga ako mao ang Dios. (Isaias 43: 9-12)
Ang Dios nag-establisar sa Israel sa usa ka buhi nga relasyon nga nailhan sa usa ka pakigsa
ad . Kini nga pakigsaad mao ang usa ka kasabutan nga siya mao ang ilang Dios, ug sila mao
ang iyang katawhan. Sa Daang Tugon ang pakigsaad sa Dios ngadto sa Israel:
Ug pagakuhaon ko kamo ingon nga akong katawhan, ug ako mahimong inyong
Dios; ug kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. . . (Exodo 6: 7)
Sa Bag-ong Tugon, ang Dios nagtukod sa usa ka bag-ong pakigsaad uban sa tanang matuod
nga mga magtotoo:
Sa maong paagi usab siya [Jesus] mikuha sa kopa, sa diha nga siya tapos na ma
nihapon, nga nag-ingon, Kining kopa mao ang Bag-ong Pakigsaad sa akong
dugo; buhaton ninyo kini, sa matag-inum ninyo niini, sa paghandom kanako.
(I Mga Taga Corinto 11:25)
MGA MANUNUNOD NI ABRAHAM:
Kamo makakat-on sa ulahi kon sa unsa nga paagi ang mga magtotoo sa Bag-ong Tugon gita
wag nga mga manununod ni Abraham. Ang usa ka manununod mao ang usa nga nanunod sa
unsa ang gipanag-iya sa uban. Sama kang Abraham, kita gitawag aron mopanalangin sa kali
butan. Apan ang mga nasud ug mga pamilya sa yuta mapanalanginan lamang kon kita moad
to kanila uban sa Ebanghelyo.
Sa diha nga gitawag sa Dios si Abraham, siya misulti kaniya sa pagbiya sa ciudad sa Ur ug
moadto sa yuta nga "ipakita ko kanimo "(Buhat 7: 2-3). Si Abraham midala sa iyang pamilya
ug mibiya sa Ur, apan sa diha nga siya miabot sa Haran siya mipuyo didto (Genesis 11:31).
Ang matag magtotoo gitawag sa pagbiya sa espirituhanon nga mga kayutaan, mga dapit nga
makababag sa mga katuyoan sa Dios. Ang uban nga mga magtotoo mahimo usab nga gitawag
sa pagbiya sa natural nga yuta nga ilang kaugalingon natawhan aron sa pag-abot sa ubang
mga nasud. Ang matag magtotoo usahay moatubang sa "Haran". Kini mao ang dapit sa kahu
payan diin kamo adunay kapilian nga mopuyo sa kasayon o mosunod sa Dios ug mopadayon
nga hinayhinay ngadto sa unahan aron moapil diha sa iyang plano. Si Abraham mipadayon gi
kan sa linya sa Haran. Sa higayon nga siya nakalatas niini, wala na gayud siya milingi.
PAGPALAMBO SA NASUD:
Human sa istorya ni Abraham diha sa libro sa Genesis, ang kasaysayan sa pagtubo ug paglam
bo sa nasud sa Israel gitala diha sa nahibiling mga libro sa balaod.
Ang Dios migamit sa Israel aron sa pagpadayag sa iyang plano alang sa kalibutan:
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Genesis 50:20: Sa Ehipto, ang Dios mibangon kang Jose sa pagpreserbar sa mga nasud.
Exodo 8:22: Ang Dios nagdala sa Israel gawas sa Egipto aron sa pagpakita nga siya mao ang
Dios sa yuta.
Exodo 9:29: Ang mga hampak sa Egipto gidisenyo aron sa pagpadayag sa gahum sa Dios.
Exodo 33:16: Ang presensya sa Dios uban sa Israel nagpakita sa iyang pagkatinuod ngadto sa
mga nasud.
Exodo 34:10: Ang Dios nagpadayon sa pagpamuhat sa Israel aron ang tanang mga katawhan
sa taliwala kanila diin sila nagpuyo makakita sa buhat sa Ginoo.
Levitico 20:23: Ang Israel maoy panig-ingnan ngadto sa mga nasud ug dili mosunod sa ilang
dautan nga mga paagi.
Levitico 19:24: Ang Israel mopakigbahin sa gugma sa Dios sa laing mga nasud.
Numeros 14:21: Ang plano sa Dios mao nga ang yuta mapuno sa iyang himaya.
Deuteronomio 4:27; 7: 6; 14: 2; 26:19: Ang Dios mipili sa Israel ingon nga iyang saksi, apan
tungod sa sala sila sa ulahi nagkatibulaag ug nag-antus diha sa mga kamot sa ilang mga
kaaway.
Deuteronomio 18: 9; 30:19: Ang Dios nagpasidaan sa Israel nga dili mosunod sa mga paagi
sa ubang mga nasud ug gitawag sila aron mopili sa dalan sa kinabuhi.
Deuteronomio 28: 9-10: Ang tinguha sa Dios mao nga pinaagi sa Israel ang tanang tawo sa
yuta makaila sa iyang gahum.
ANG MGA LIBRO SA KASAYSAYAN
Josue Hangtud sa Ester
Sa kalibutan, ang Israel dili importante nga mga tawo. Apan ang Bibliyanhong panglantaw sa
Israel lahi. Kini mao ang nasud diin ang Dios nagpamuhat aron maipadayag ang iyang plano
alang sa kalibutan. Ang Daang Tugon nga mga libro sa kasaysayan nagrekord sa mga kasina
tian sa Israel samtang sila nag-alagad niini nga kapasidad.
Sa diha nga ang Israel nagmasinugtanon sa Dios, siya giluwas gikan sa kamot sa mga kaa
way. Kini nagsilbing saksi sa makaluwas nga gahum sa Dios. (Tan-awa sa Salmo 66: 1-7;
Isaias 52:10). Sa diha nga ang Israel wala nagmasinugtanon sa Dios, ang mga paghukom nga
iyang gipadala maoy saksi sa iyang pagkatinuod (Salmo 145: 17). Bisan ang Dios nagdumala
sa Israel diha sa gugma o sa paghukom, siya nagpadayon sa pagpadayag sa iyang kaugali
ngon pinaagi kanila ngadto sa mga nasud sa kalibutan.
Ania ang pipila ka mga pakisayran gikan sa mga basahon sa kasaysayan nga magdugang sa
inyong pagsabot sa plano sa Dios alang sa kalibutan:
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Josue 2:11; 3:11: Ang Dios mao ang Ginoo sa tibook langit ug yuta.
Josue 4: 23-24: Ang Dios nagpamala sa Suba sa Jordan aron ang mga tawo sa yuta makaila
unta sa iyang kamot.
Josue 23: 3, 9, 12, 13: Ang Dios nagpasidaan sa Israel nga mahimong lahi gikan sa pagano
nga mga nasud, ug magsilbing saksi sa taliwala nila.
Maghuhukom 2: 21-22: Ang Dios misulay sa Israel sa pagtan-aw kon sila mobuhat sa gisugo
niya kanila. Ang libro sa mga Maghuhukom nagrekord sa ilang pabalik-balik nga mga kapak
yasan nga gibuhat.
Ruth 1:16: Ang Dios sa mga Judio mahimong Dios sa mga Gentil usab.
I Samuel 17:46: Sa diha nga si David nakig-away kang Goliat, siya nakaangkon sa kadaugan
aron ang tibook yuta mahibalo nga adunay Dios sa Israel.
II Samuel 22: 50-51: Ang Dios gidayeg ni David aron ang tanan nga mga nasud mohimaya
kaniya.
I Mga Hari 8: 23, 43: Human ang Gingharian sa Israel natukod, si Haring Solomon naghang
yo nga "ang tanan mga tawo sa ibabaw sa yuta mahibalo unta sa imong ngalan, sa ingon ma
hadlok kanimo, ingon sa gibuhat sa imong katawhan sa Israel."
I Mga Hari 8: 43, 53, 60: Kini nga mga bersikulo nagpakita sa nagpadayon nga tinguha sa
Dios nga ang tibook yuta makahibalo sa iyang plano.
II Mga Hari 19: 15-19: Ang kaluwasan gipangita aron nga ang tibook yuta makaila sa tinuod
nga Dios.
I Mga Cronicas 16: 23-24, 31: Ang himaya sa Dios mapahayag sa taliwala sa mga nasud.
I Mga Cronicas 16:35: Ang kaluwasan gikan sa mga nasud gipangita aron ang Dios pagahi
mayaon.
II Mga Cronicas 6: 32-33: Ang tanan nga mga katawhan sa yuta kinahanglan nga adunay
oportunidad nga makaila sa Dios.
II Cronicas 6:14; 20: 6; 32:13: Ang Dios gibayaw ingon nga usa ka matuod nga Dios sa
kalibutan.
II Mga Cronicas 16: 9: Ang Dios naglantaw sa kalibutan uban sa usa ka espesyal nga tinguha
sa iyang kasingkasing.
Esdras 1: 2; 5:11: Si Ciro nagtukod ug templo sa Jerusalem sa pagpasidungog sa Dios sa
atubangan sa tibook nga yuta.
Nehemias 6:16: Ang katuyoan sa proyekto ni Nehemias labaw pa kay sa pagtukod sa usa ka
kuta. Kini mao ang pagpakita sa pagkatinuod sa gahum sa Dios ug ang kasigurohan sa iyang
plano.
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Nehemias 9: 6-7; Ang Dios gimantala ingon nga Ginoo sa tibook nga yuta.
Ester 4:14: Si Ester gibangon alang sa espesyal nga katuyoan sa pagpreserbar sa nasud sa
Israel nga giplanohan ni Satanas nga pagalaglagon.
ANG MGA LIBRO SA PAMALAK
Job Hangtud sa Awit ni Salomon
Ang mga libro sa Job, Salmo, Proverbio, Ecclesiastes, ug sa Awit ni Solomon nailhan ingon
nga mga libro sa pamalak tungod kay sila nahisulat diha sa balaknong estilo. Ang kalibutan
maoy importante nga tema sa pamalak nga mga libro.
Diha sa libro sa mga Salmo ang mga reperensiya gihimo sa mga nasud ug mga katawhan la
baw pa kay sa 200 ka mga panahon. Ang mga ekspresyon sama sa "tibook yuta," " tanang
mga tawo," "tanang mga katawhan," "tanan nga unod," "tanang butang nga adunay gininha
wa, "" tanang mga kinatumyan sa yuta, "" tanan nga mga katawhan sa yuta, "" ang mga mata
sa tanan," ug ang "pagano" makita nga pabalik-balik niini nga basahon.
Ang Salmo nagpresentar sa yuta nga iya sa Ginoo, uban sa tanan nga mga butang ubos sa
iyang pagkontrolar (Salmo 24: 1). Kini nagabayaw sa Dios ingon nga Labing Hataas ibabaw
sa tibook nga yuta (Salmo 38:10; 97: 9). Kini nagpresentar kaniya ingon nga Maghuhukom
sa yuta (Mga Salmo 149: 7), samtang nagahatag ug kalooy pinaagi sa kaluwasan (Salmo 119:
64). Kining makasasala nga kahimtang sa mga nasud gihulagway diha sa Salmo 2. Sa Salmo
67, ang paglaum sa kaluwasan gihatag ngadto sa tanan nga mga nasud.
Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo naghatag ug usa ka tibook
listahan sa mga hilisgutan sa kalibutan ingon nga kini gihisgotan sa Salmo.
Ania ang pipila ka yawi nga mga bersikulo gikan sa uban nga mga basahon sa pamalak:
Job l ug 2: Naghubit sa gubat alang sa kasingkasing, hunahuna, ug kalag sa tawo.
Job 9:24; 12:23; 38: 1-41: Bisan ang kahimtang sa yuta karon dautan, ang Dios wala nawad-i
ug pagkontrolar sa iyang uniberso.
Proverbio 2:22; 10:30; 11:31: Naghulagway sa karon nga dautang kahimtang sa yuta.
Proverbio 14:34: Matarung ug makasasala nga mga nasud giindig.
Proverbio 3:19; 8: 23-31: Ibayaw ang Dios ingon nga Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
Ecclesiastes 1: 4; 3:11: Ipresentar ang Ginoo ingon nga Maglalalang ug ang Dios sa yuta.
Ecclesiastes 7:20; 8:14; 10: 7: Nagtumbok sa karon nga kahimtang sa tawo ug sa kalibutan.
Ecclesiastes 12: 7: Nagpadayag sa mahangturon nga kinaiyahan sa espiritu sa tawo.
Ecclesiastes 3:14: Naghatag sa kamahinungdanon sa pagkatinuod sa plano sa Dios.
Kini nga mga bersikulo panig-ingnan lamang sa plano sa Dios alang sa kalibutan ingon sa gi
padayag niini nga mga basahon. Tan-awa ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon sa ka
pitulo alang sa dugang nga mga bersikulo mahitungod sa kalibutan diha sa mga libro sa
pamalak.
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ANG MGA LIBRO SA TAGNA
Isaias Hangtud sa Malaquias
Ang mga libro ni Isaias hangtud sa Malaquias gitawag nga mga basahon sa tagna. Sila nagre
kord sa mga tagna nga gihatag sa Dios pinaagi sa dinihogang mga tawo sa Israel. Kini nga
mga tagna nagpasabot sa umaabot nga mga panghitabo diha sa Diosnong plano alang sa kali
butan. Sa kinatibuk-an niining mga libro, ang kalibutanong aspeto sa buhat sa Manluluwas
mao ang gipasiugdahan. Si Jesus moanhi dili alang sa mga tawo sa Israel lamang, apan alang
sa tanang kaliwatan sa tawo.
LATAS -SA-KULTURANG MGA MINISTERYO:
Duha sa mga manalagna, si Daniel ug si Jonas, nag-alagad sa latas-sa-kultura nga kahimtang.
Si Daniel usa ka saksi sa Dios samtang nag-alagad ingon nga usa ka magtatambag ug opisyal
sa Babilonia. Ang Dios miluwas kang Daniel gikan sa kamatayon aron makapadayag sa iyang
kaugalingon ingon nga Dios sa yuta (Daniel 6:27). Ang Basahon ni Daniel nagrekord sa dag
han nga mga pagpadayag gikan sa Dios mahitungod sa kaugmaon sa kalibutan. Kini nga libro
adunay kalabutan sa libro sa Pinadayag sa Bag-ong Tugon nga naghatag ug dugang nga impormasyon sa plano sa Dios alang sa mga nasud.
Ang katuyoan sa plano sa Dios gitingob niini nga bersikulo sa Daniel:
Ug may gihatag kaniya [Jesus] nga dominio, ug himaya, ug gingharian, aron ang
tanang katawhan, mga nasud, ug mga pinulongan manag-alagad kaniya; Ang
iyang dominio walay katapusan nga pagmando, nga dili umalagi, ug ang iyang
gingharian mao kadtong dili mabungkad. (Daniel 7:14)
Si Jonas maoy usa ka Judio nga misyonaryo nga gitawag sa pagsangyaw sa kaluwasan ngadto
sa dautan nga Hentil nga ciudad sa Nineveh. Siya mituman sa iyang misyon nga nagpanuko.
Ang libro ni Jonas importante tungod kay kini nagpadayag sa katuyoan sa Dios sa pagdala ug
kaluwasan ngadto sa tanan nga mga nasud, dili lamang sa nasud sa Israel.
Ang Israel nasilag sa mga tawo sa Nineveh. Sa una, si Jonas nagdumili sa pag-adto sa pag
sangyaw kanila. Apan human sa dugang nga pagpakiglabot sa Dios, siya miadto ug miwali sa
paghinulsol, bisan tuod siya wala mitanyag ug giya kon unsaon sa paghinulsol. Sila namasin
basin kon unsay buhaton, ingon sa gipakita sa sugo sa hari (Jonas 3: 8-9).
Inay nga magamaya sa ilang paghinulsol, si Jonas nagreklamo ug nakiglantugi sa Dios (Jonas
4: 2). Ang katapusan nga mga pulong ni Jonas nga natala diha sa Kasulatan mao ang "Ako na
suko nga igo mamatay" (Jonas 4: 9). Ang libro ni Jonas walay kataposan. Ang katapusan nga
mga pangutana sa (Jonas 4: 9-11) walay tubag. Kita mobiya kang Jonas nga nagahulat sa
Dios nga moabot sa iyang paagi sa panghunahuna. Ang Dios sa gihapon nagahulat pa alang
sa usa ka panon sa mga tawo nga sama kang Jonas. Sila naglingkod sa kasayon diha sa ilang
komportable nga mga balay, ingon nga si Jonas milingkod sa iyang nilangdungan nga lingko
ranan. Sila napakyas sa pagsabot ug nagdumili sa pag-apil diha sa plano sa Dios alang sa
kalibutan.
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ANG LIBRO NI ISAIAS:
Si Isaias mao ang usa ka maayo kaayo nga panig-ingnan sa pagpasiugda sa plano sa Dios
alang sa kalibutan nga gipadayag diha sa mga libro sa mga propeta:
Isaias 17: 12-13; 24: 5-6: Naghubit sa kahimtang sa kalibutan sa atubangan sa Dios.
Isaias 40:12; 42: 5; 44:24; 45: 8, 12, 18; 48:13: Naghimaya sa Dios ingon nga Magbubuhat sa
langit ug sa yuta.
Isaias 14:12: Nagpadayag kang Satanas ingon nga kaaway sa mga nasud.
Isaias 37:20, 64: 4: Naghatag ug kabug-aton sa katuyoan ug pagkadaku sa plano sa Dios
alang sa kalibutan.
Isaias 65:17; 66:22: Nagpadayag sa umaabot nga plano sa Dios alang sa kalibutan.
Isaias 40:15: Diosnong panglantaw sa mga nasud.
Isaias 45:22; 51: 6: Ang apelar sa mga nasud aron motan-aw sa Dios alang sa kaluwasan.
Isaias 43: 8-12: Ang Israel mao ang saksi sa Dios sa taliwala sa mga nasud.
Isaias 52: 13-15: Ang ulipon nga gihisgotan niini nga yugto mao si Jesus. Siya mag-antus
alang sa katubsanan sa kalibutan. Ang mga hari sa Hentil o sa pagano nga mga nasud nga
makadungog sa Ebanghelyo adunay katingala. Ang kamatayon ni Kristo alang sa tanang mga
katawhan ug mga nasud sa yuta. Ang iyang Ebanghelyo imantala sa tanan nga mga rehiyon
sa kalibutan.
Isaias 54: 1-5: Ang "binhi" dinhi nagpasabot sa espirituhanon nga binhi sa Israel, lakip na ang
Gentil nga mga tumutuo nga moduol sa makaluwas nga kahibalo ni Jesus. Ang hangyo sa
"pagpadaku sa imong puloy-anan" nagpasabot sa pagpadaku sa pagdawat sa mga anak sa
Dios gikan sa taliwala sa mga nasud.
Isaias 42: 1-10: Ang Dios mopakita ug kalooy sa mga nasud. Siya dili mohunong, bisan
sa unsang paagi nga pagsulay o kon unsa ka dugay ang panahon sa dili pa sila mosanong.
Daghan sa mga "pulo" nga gihisgotan ni Isaias sa gihapon naghulat alang sa iyang balaod.
Ang bersikulo 6 naghisgot sa Manluluwas diin pinaagi kaniya ang mga tinubos sa tanan nga
mga nasud managtigom sa tingob.
Isaias 49: 6-12: Ang pagpahiuli sa Israel usa ka diyutay nga butang kon itandi sa dakung
katuyoan sa Dios diha sa kalibutan. Ang iyang katuyoan mao nga ang tibook yuta makaila ug
mosimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran.
Isaias 56: 7: Ang balay sa Dios maoy balay sa pag-ampo alang sa tanan nga mga nasud.
Isaias 59:16 - 60: 5: Kini nga tudling nagpadayag nga bisan tuod ang espirituhanon nga
kangitngit motabon sa yuta tungod sa sala, si Jesus motungha uban sa kahayag ug sa pagayo. Kining balaan nga kahayag makita sa tibook nga kalibutan. Ang mga Hentil moduol sa
kahayag gikan sa labing hilit nga mga bahin sa kalibutan.
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Isaias 2: 4,19,21; 5:26; 11: 4; 13: 11,13; 24: 1,19,21; 25: 7; 26:21; 34: 2; 64: 2: Ang tanan
niini nga mga bersikulo nagtagna sa paghukom sa Dios sa mga nasud.
Isaias 2: 2; 6: 3; 11: 9; 52:10; 55: 5; 60: 2; 61:11; 66: 1, 18: Ang tanan nagsulti sa usa ka
panahon sa diha nga ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo.
ANG UBANG MGA PROPETA:
Ania ang pipila ka mga yawing mga tudling gikan sa uban nga mga libro sa mga propeta:
Jeremias 1: 5: Si Jeremias gitawag ingon nga usa ka manalagna ngadto sa mga nasud.
Jeremias 9:24: Ang Dios nagpakita sa mahigugmaong-kalolot, sa justicia, ug sa pagkamata
rung dinhi sa yuta.
Jeremias 23: 5: Panagna sa justicia ug sa pagkamatarung nga ipahamtang sa yuta ni Jesus.
Jeremias 18: 7-10: Naghatag ug usa ka tin-aw nga pagpili alang sa tanan nga mga nasud.
Jeremias 27: 5; 32:17; 51:15: Ibayaw ang Dios ingon nga Magbubuhat sa yuta.
Jeremias 31: 7: Ang Dios imantala ug ipadayeg sa taliwala sa mga nasud.
Jeremias 4: 2; 33: 9: Ang mga nasud mohimaya sa Dios.
Jeremias 5: 9; 6:19; 7:28; 9: 9; 10: 10,11,25; 12:17; 23: 5; 25: 14,31; 51:25: Ang tanan nag
sulti sa Diosnong paghukom sa dautan nga mga nasud sa kalibutan.
Jeremias 16: 19-21: Ang katuyoan sa Dios alang sa mga nasud nga makab-ot pinaagi sa
Israel.
Jeremias 33: 9: Ang tanan nga mga nasud sa yuta makadungog sa Ginoo.
Lamentaciones 3: 37-39: Ang Dios mosilot sa tawo tungod sa sala.
Lamentaciones 4:20: Bisan nagpuyo kita sa taliwala sa mga pagano, kita ilalum sa landong sa
Dios.
Ezequiel 20:41; 36:23; 38:23; 39: 7, 21: Ang tanan niini nga mga bersikulo nagpakita sa tingu
ha sa Dios sa paghimo sa iyang ngalan nga mailhan sa taliwala sa mga nasud sa kalibutan.
Oseas 1:10; 2:23: Sa dapit diin ang Dios wala mailhi, siya igapadayag.
Joel 1:15: Si Joel nagpasidaan sa "adlaw sa Ginoo," nga mao ang panahon sa iyang paghu
kom sa mga nasud. Siya nagtawag alang sa pangtibook kalibutan nga paghinulsol.
Joel 2: 28-32; 3: 9-12: Bisan tuod ang tanan nga mga nasud makasinati sa paghukom sa Dios,
sila usab makasinati sa gasa sa Espiritu Santo ug sa kalinaw nga mosunod.
Joel 3:14: Naghubit sa mga panon sa katawhan sa kalibutan apan wala pa nawalihi alang sa
Dios.
Amos 4:13: Si Amos miduyog sa ubang mga propeta sa pagpahayag sa pagka Ginoo sa Dios
sa ibabaw sa yuta.
37

Amos 9: 11-12: Ang Dios mobangon sa tanan nga mga nasud nga gitawag sa iyang ngalan.
Abdias 1: 1: Ang Dios nagpadala sa iyang mga mensahero sa taliwala sa mga nasud.
Abdias 1:15: Ang adlaw sa paghukom moabot sa mga pagano.
Miqueas 4: 1-3; 5:15; 7:16: Ang Dios maghukom sa mga nasud.
Nahum 1: 5: Ang tanan nga yuta moduol ubos sa pagkontrolar sa Dios.
Habacuc 15; 3:12: Ang Dios magbuhat sa dagkung mga katingalahan aron sa pagpadayag sa
iyang kaugalingon ngadto sa mga nasud.
Habacuc 2: 4:-Nagpalig-on sa baruganan sa pagkamatarung pinaagi sa pagtoo.
Habacuc 2:14; 3: 3: Nanagna sa usa ka adlaw sa diha nga ang yuta mapuno sa himaya sa
Ginoo.
Sofonias 3: 6, 8: Ang Dios maghukom sa mga dautan nga mga nasud sa yuta.
Haggeo 2: 7, 21, 22: Ang Dios magauyog sa mga nasud sa pagpaduol kanila nganha sa iyang
kaugalingon.
Zacarias 12: 1: Ang Dios gipresentar ingon nga Maglalalang sa espiritu sa tawo.
Zacarias 4:10: Ang pagtagad sa Dios nakatumong sa kalibutan.
Zacarias 12:10; 13: 1, 6, 7: Nagpasidaan sa kamatayon ni Jesus alang sa mga sala sa
kalibutan.
Zacarias 14: 8-9: Ang Dios mahimong hari sa tibook nga yuta.
Malaquias 1:11: Ang ngalan sa Dios pagadayegon sa taliwala sa tanan nga mga nasud.
Gikan niini nga mga sampol nga mga tudling inyong makita nga imposible sa pag-analisar sa
tanan nga mga propeta nga nagtudlo mahitungod sa plano sa Dios alang sa kalibutan niining
limitado nga luna. Diha sa seksyon sa "Alang sa Dugang Pagtuon" niini nga kapitulo kamo
makakaplag sa tanan nga mga pakisayran mahitungod sa kalibutan gikan sa mga propeta sa
Daang Tugon nga motugot kaninyo sa pagpadayon niini nga pagtuon.
PAGBALHIN NGADTO SA BAG-ONG TUGON
Ang Daang Tugon natapos sa libro ni Malaquias. Ang Bag-ong Tugon nagsugod sa libro ni
Mateo. Sa sunod nga kapitulo kamo magsugod sa pagtuon sa Bibliyanhong Panglantaw sa
Kalibutan ingon sa gipakita sa Bag-ong Tugon.
Sa Daang Tugon, ang plano sa Dios mao ang paggamit sa Israel aron sa pagpaduol sa tanan
nga mga nasud sa iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagpuyo sa usa ka kinabuhi sa presensya, ug
sa kahadlok sa Dios, sila mopaduol sa mga nasud sama sa usa ka dakung magnet ngadto sa
Jerusalem ug sa Ginoo.
Diha sa Bag-ong Tugon, human sa pagsalikway sa Israel kang Jesus, ang usa ka bag-o nga
grupo sa mga tawo nga gibangon.
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Kana nga grupo nailhan nga Simbahan nga gilangkuban sa tanan nga natawo pag-usab nga
mga magtotoo. Pinaagi sa Simbahan, ang Dios karon nagapamuhat sa pagpadayag sa iyang
kaugalingon ngadto sa kalibutan.
Apan kini nga pamaagi lahi. Diha sa Daang Tugon, ang mga nasud ang moduol ngadto sa
Jerusalem aron makat-on sa Ginoo. Diha sa Bag-ong Tugon, ang Simbahan gipadala gikan sa
Jerusalem ngadto sa mga nasud.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang sentro nga mensahe sa Pulong sa Dios?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Itingob ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nga makita diha sa mga libro sa
balaod sa Daang Tugon.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Itingob ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nga makita diha sa mga libro sa
kasaysayan sa Daang Tugon.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Itingob ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nga makita sa mga libro sa Daang
Tugon nga Pamalak.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Itingob ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nga makita sa mga libro sa Daang
Tugon nga tagna.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Gamita ang mosunod nga listahan sa mga Kasulatan sa pagpadayon sa inyong pagtuon sa Bib
liyanhong Panglantaw sa Kalibutan diha sa Daang Tugon. Ang listahan naglakip sa mga paki
sayran ngadto sa kalibutan, mga pagano, mga nasud, ug mga Hentil [nga nagpasabot sa tanan
nga mga nasud gawas sa Israel].
Genesis: 6: 5-7,11-13,17; 8: 17,22; 9: 1-2,11-17; 10:32; 11: 1,8,9; 12: 2,3; 13:16; 14:
19,22; 17: 46, 16, 20; 18:18; 21: 13, 18; 22:18; 26: 4; 28:14; 46: 3
Exodo: 8:22; 9: 14, 16, 29; 19: 5, 6; 32:10; 33:16; 34:10
Levitico: 20:23
Numeros: 14:21
Deuteronomio: 3:24; 4: 27,39; 7: 6; 9: 4; 10:14; 14: 2; 15: 6; 18: 9; 26:19; 28: 1,10; 30:19
Josue: 2:11; 3:11; 4:24; 23: 3, 9, 12, 23
Maghuhukom 2: 21-23
I Samuel: 8: 5
II Samuel: 7:23; 22:50
I Mga Hari: 8: 23, 43, 53, 60; 11: 2
II Mga Hari: 5:15; 17: 11, 15; 19: 15, 19
I Mga Cronicas 16: 14, 23, 24, 30, 31, 35; 17:21; 29:11
II Cronicas: 6: 14, 33; 16: 9; 20: 6; 32:13
Nehemias: 1: 8; 5: 9; 6:16; 9: 6
Job: 9:24; 12:23; 19:25; 37: 6, 12; 38: 4
Salmo: 2: 1,2,8; 8: 1.9; 9: 5,8,15,17,19,20; 10: 16,18; 18: 7,43,49; 19: 4; 22: 27-29; 24:
1; 25:13; 33: 5,8,10,12,14; 34:16; 37: 9,11,22; 44: 2,11,14; 46: 2,6,8-10; 47: 2,3,7-9; 48:
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KAPITULO 5
ANG KALIBUTAN SA PULONG: ANG BAG-ONG TUGON
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon giunsa sa plano sa Dios alang sa kalibutan sa pagpadayag sa mga
pagmantala sa pagkatawo ni Jesus.
Pagtingob sa kalibutanong panglantaw kang Jesus sumala sa gipakita pinaagi sa
iyang panggawi.
Pagtingob kon unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa kalibutan ug sa iyang mis
yon niini.
Pagpasabot sa kaimportante sa krus ni Jesus diha sa plano sa Dios alang sa kalibu
tan.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ako naghimaya kanimo sa yuta; nahuman ko na ang buhat nga imong gitugyan
kanako nga pagabuhaton. (Juan 17: 4)
PASIUNA
Kini nga kapitulo nagpadayon sa pagtuon sa kalibutan ingon nga kini gipresentar sa Pulong
sa Dios. Kini nagpatin-aw sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga gipadayag sa Bagong Tugon. Gikan sa pagmantala sa pagkatawo ni Jesus pinaagi sa iyang kinabuhi, kamata
yon, ug pagkabanhaw, ang Bag-ong Tugon naghatag ug pagtagad sa kalibutan.
Ang sama nga gibug-aton nagpadayon human sa pagbalik ni Jesus sa Langit sa dihang ang
Simbahan molakaw sa pag-abot sa tanan nga mga nasud uban sa Ebanghelyo. Kamo magtuon
sa "Simbahan Diha Sa Kalibutan" sa mosunod nga mga kapitulo.
MGA PAHIBALO SA PAGKATAWO NI JESUS
Ang unang pahibalo sa pagkatawo ni Jesus nga narekord diha sa Bag-ong Tugon gihimo sa
usa ka anghel ngadto sa usa ka babaye nga ginganlan’g si Maria, nga usa ka ulay. Basaha ang
mahitungod niini diha sa Lucas l.
Ang pag-anhi ni Jesus sa kalibutan kabahin sa plano sa Dios nga gipadayag diha sa Daang
Tugon. Si Maria miingon nga ang Manluluwas moabot. . .
. . . Samtang Siya [ang Dios] misulti ngadto sa atong mga ginikanan ngadto kang
Abraham, ug sa iyang kaliwat hangtud sa walay katapusan. (Lucas 1:55)
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Basaha ang pahibalo sa pagkatawo ni Jesus pinaagi sa mga anghel diha sa Lucas 2: 10-14.
Matikdi ang hugpong sa mga pulong "Ania karon, ginadala ko kaninyo ang mga maayong
balita sa dakung kalipay, nga magaabot sa tanang mga katawhan" (bersikulo 10) ug "sa yuta,
kalinaw, maayong kabubut-on ngadto sa mga tawo" (bersikulo 14). "Ang tanan nga mga ta
wo" nagpasabot sa tanan nga mga tawo sa kalibutan. Kini nga pahibalo sa pagkatawo ni Jesus
nagpadayag nga siya mianhi alang sa tanan nga mga tawo sa kalibutan.
Kon walay pamahayag sa bisan asa sa Bag-ong Tugon nga nagpamatuod sa Ebanghelyo
alang sa tanan nga mga tawo sa yuta, kini nga pahibalo igo na.
ANG PAGHALAD KANG JESUS
Sa diha nga si Jesus gidala ngadto sa templo aron ihalad sa Dios, sama sa nabatasan na sa
Judio, si Simeon nakaila kaniya ingon nga gisaad nga Manluluwas sa kalibutan. Basaha kini
nga hitabo diha sa Lucas 2: 25-32. Si Simeon nagdeklara nga si Jesus mianhi aron sa pagpa
sig-uli sa Dios ug sa tawo. Siya miingon:
"Ang imong kaluwasan... gitagana sa atubangan sa nawong sa tanang katawhan
... Usa ka kahayag alang sa pagpadan-ag sa mga Gentil "[mga pagano]
(Lucas 2: 31-32).
Laing Bag-ong Tugon nga tagna mahitungod sa misyon ni Jesus ngadto sa kalibutan sa ulahi
gihatag ni Caifas, ang Labawng Pari sa mga Judiohanong pagtoo. Siya miingon:
. . . kini mao ang maayo alang kanato, nga ang usa ka tawo mamatay alang sa
katawhan, ug nga ang tibook nga nasud dili mawala.
Ug kini wala igaingon niya sa iyang kaugalingon, apan ang labawng sacerdote
niadtong tuiga, siya nanagna nga si Jesus mamatay alang sa nasud.
Ug dili alang sa nasud lamang, kondili usab aron matingob niya sa usa ang mga
anak sa Dios nga nagkatibulaag sa gawas sa nasud. (Juan 11: 50-52)
JUAN BAUTISTA
Si Juan Bautista mao ang usa ka tawo nga gipili sa Dios aron sa pag-andam sa mga tawo
alang sa pag-anhi ni Jesus. Basaha ang bahin sa iyang pagkatawo ug sa plano sa Dios alang sa
iyang kinabuhi sa Lucas 1.
Sa diha nga gipaila ni Juan si Jesus sa mga tawo, siya miingon "ang tanang unod makakita sa
kaluwasan sa Dios." Si Jesus mianhi aron sa pagdala ug kaluwasan alang sa tanan nga mga
katawhan (Lucas 3: 3-6).
Si Juan usab gitawag si Jesus ingon nga "Kordero sa Dios nga gipadala aron sa pagwagtang
sa mga sala sa kalibutan":
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Sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, ug mi
ingon: Tan-awa, ang Cordero sa Dios, nga magakuha sa sala sa kalibutan.
(Juan 1:29)
Diha sa Daang Tugon ang mga nating carnero gigamit ingon nga halad alang sa sala. Si Jesus
mahimong halad sa Dios alang sa sala. Siya nahimo nga usa ka hingpit, ug katapusan nga ha
lad. Walay panginahanglan sa pagpadayon sa Daang Tugon nga batasan sa pagsakripisyo sa
dugo sa mga mananap sa pag-angkon sa kapasayloan sa sala.
Si Juan mitawag kang Jesus nga "ang kahayag sa kalibutan":
Kadto mao ang matuod nga kahayag, nga nagaiwag sa tanan nga tawo nga
moanhi sa kalibutan.
Siya dinhi sa kalibutan, ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya, ug ang
kalibutan wala moila kaniya. (Juan 1: 9-10)
ANG PANGGAWI NI JESUS
Si Jesus nagpadayag sa iyang dakung gugma alang sa kalibutan pinaagi sa iyang panggawi
atol sa iyang yutan-ong pagpangalagad. Basaha ang mahitungod sa pagpakaon sa 5,000 sa
Mateo 14: 13-21. Ang mga tinun-an mitan-aw sa panon sa katawhan ingon nga usa ka kali
sud. Si Jesus nagtan-aw kanila ingon nga usa ka kahigayonan sa pagpakita sa gugma sa Dios.
Basaha ang mahitungod kang Jesus ug sa babaye sa Samaria diha sa Juan 4: 1-42. Pinaagi
niini nga panig-ingnan, si Jesus nagtudlo didto nga walay kalainan tali sa mga kaliwatan ug
sa gitagana sa Dios nga katubsanan gikan sa sala. Ang mga tawo sa Samaria miingon:
. . . Karon, mitoo kami, dili tungod sa imong pagsulti, kay kami nakadungog
kaniya sa among kaugalingon, ug nasayud nga kini mao gayud, si Kristo, ang
Manluluwas sa kalibutan. (Juan 4:42)
Kini mao ang panahon nga si Jesus mipakigbahin sa iyang mga tinun-an sa dakung pananawon sa tibook kalibutan nga espirituhanong pag-ani. Siya miingon:
Wala ba kamo magaingon, may upat pa ka bulan, ug unya moabot ang ting-a
ni? ania karon, ako maga-ingon kaninyo, iyahat ang inyong mga mata, ug tanawa ang kaumahan; kay sila puti na aron paga-anihon. (Juan 4:35)
Siya nagsulti sa iyang mga tinun-an:
. . .Sa pagkamatuod ang anihon madagayaon, apan diriyut ang mga mamomoo;
Pag-ampo kamo sa Ginoo sa anihon, aron siya mopadala ug mga mamomoo
ngadto sa iyang anihon. (Mateo 9: 37-38)
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Basaha ang Marcos 14: 1-9 nga nagsulti kon giunsa ni Maria pagdihog si Jesus. Ang ubang
mga tawo misaway kaniya tungod sa pagbubo sa mahalon nga pahumot sa ulo ni Jesus. Apan
si Jesus miingon. . .
. . . Bisan asa kining Ebanghelyo igawali sa tibook kalibutan, kini usab nga
iyang gibuhat pagahisgotan alang sa iyang handumanan.(Marcos 14: 9)
Pinaagi niini nga pamahayag, si Jesus nagpadayag sa iyang plano nga ang Ebanghelyo moabot ngadto sa tibook kalibutan.
Basaha ang mahitungod sa paghinlo sa templo sa Marcos 11: 15-17. Si Jesus usab mihatag ug
gibug-aton sa kalibutan sa iyang pag-ingon:
. . . Wala ba mahasulat, Ang akong balay pagatawgon sa tanan nga mga nasud
nga balay sa pag-ampo?... (Marcos 11:17)
Karon, daghan sa atong mga sentro sa pagsimba mibiya gikan sa katuyoan sa Dios. Kita nag
kinahanglan kangJesus sa paghinlo kanato sa makausa aron kita makatuman sa iyang plano.
. . . Akong balay pagatawgon nga usa ka balay sa pag-ampo alang sa tanang
tawo [sa tanan nga mga nasud]. (Isaias 56: 7)
ANG PAGTULON-AN NI JESUS
Si Jesus nagpasiugda sa plano sa Dios alang sa kalibutan sa iyang pagtulon-an ingon man sa
iyang panggawi.
Tun-i ang mosunod nga mga tudling diha sa inyong Biblia:
Mateo 5: 13-16: Ang mga sumusunod ni Jesus mao ang asin sa yuta ug ang kahayag sa kalibu
tan.
Mateo 6:10: Nagkumpirma nga ang Dios adunay kabubut-on ug plano nga matuman sa yuta.
Mateo 6:19; 16:26; Marcos 8:36; Lucas 12: 22-32; Juan 12:25: Ang among mga kabalaka dili
kinahanglan nga kalibutanon apan nakatumong sa walay katapusan.
Mateo 9: 6; Marcos 2:10; Lucas 5:24: Si Jesus adunay gahum sa pagpasaylo sa mga sala.
Mateo 13:35: Si Jesus nagpadayag sa mga butang mahitungod sa plano sa Dios alang sa
kalibutan nga tinago gikan sa pagkatukod sa kalibutan.
Mateo 21:43: Si Jesus nagtagna sa pagkaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga Gentil nga mga
nasud.
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Lucas 4: 18-19: Matikdi ang kabalaka ni Jesus alang sa mga panginahanglan sa mga tawo sa
yuta.
Lucas 12: 49-51; Juan 9:39; 12:31: Si Jesus mianhi aron sa pagdala’g "kalayo" (paghukom)
ug pagkabahin sa taliwala sa pagkamatarung ug sa sala.
Lucas 13: 28-29: Si Jesus nagtudlo sa pagtigom sa tanan nga mga nasud sa katapusan sa
kapanahonan.
Juan 3: 16-18; 12:47; 17: 6; 18:37: Kini nga mga bersikulo nag-ila sa iyang mga katuyoan
alang sa pag-anhi sa kalibutan.
Juan 6: 33-51: Si Jesus miingon nga siya mao ang tinapay sa kinabuhi alang kang "bisan
kinsa nga tawo" ug siya mohatag sa iyang unod alang sa kinabuhi "sa kalibutan."
Juan 7: 7: Si Jesus nagsulti sa makasasala nga kahimtang sa kalibutan.
Juan 8:12: Si Jesus nagpresentar sa iyang kaugalingon ingon nga kahayag sa kalibutan, Juan
8:12. (Tan-awa usab ang 9: 5 ug 12:46).
Juan 8:23, 26: Si Jesus miingon nga siya dili iya sa kalibutan apan gipadala ngadto sa kalibu
tan aron sa pagsulti sa mensahe sa Dios.
Juan 12:47: Si Jesus miingon siya mianhi aron sa pagluwas sa kalibutan
Juan 10: 1-16: Kini nga teksto nagtagna sa Ebanghelyo nga isangyaw ngadto sa Gentil nga
mga nasud, "karnero" dili sa panon sa Israel. Ang mga linya sa pagkahimulag giwagtang
ingon nga ang tanan nga mga katawhan nahimong "mga karnero sa usa toril."
Juan 12: 20-36: Si Jesus miingon nga siya modala sa tanan nga mga tawo sa iyang kaugali
ngon pinaagi sa pagpakamatay alang sa mga sala sa kalibutan. Siya mopaduol sa mga lalaki
ug mga babaye gikan sa tanang bahin sa kalibutan.
Juan 15: 18-19; 16:33; 17: 14-16: Ingon nga si Jesus gisalikway, mao man usab ang iyang
mga sumusunod makasinati ug pagsalikway sa kalibutan.
Juan 16: 8: Sa diha nga miabot ang Espiritu Santo, Siya mobadlong [mokonbiktar] sa kalibu
tan sa sala.
ANG MGA SAMBINGAY NI JESUS:
Si Jesus nagsulti sa daghang mga sambingay atol sa iyang yutan-ong pagpangalagad. Ang
mga sambingay mga natural nga mga panig-ingnan nga gigamit sa paghulagway sa espiritu
hanon nga mga kamatuoran. Sila gitawag sa "yutan-ong mga istorya nga adunay langitnong
kahulogan." Sa mga sambingay ni Jesus dugang nga gipadayag ang plano sa Dios alang sa
kalibutan:
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Ang Maayong Samarianhon: (Lucas 10)
Ang katawhan sa Israel walay maayo nga mga relasyon sa mga Samarianhon nga mga tawo.
Ang pangutana "Kinsa ang akong silingan" dugay na nga gihisgotan sa taliwala sa relihiyo
song mga lider. Kini nga istorya nagtudlo sa hustong gawi ngadto sa ubang mga kultura.
Ang Anak nga Mausikon: (Lucas 15)
Ang kinaiya sa magulang nga igsoon nga lalaki niini nga sugilanon sama sa mga lider sa reli
hiyon sa Israel sa panahon ni Jesus. Sila dili gusto nga ang gugma sa Dios ihatag ngadto sa
uban nga mga nasud. Sila misupak sa kamatuoran nga ang ubang mga nasud makaila sa kalu
wasan sa Dios.
Kon kita kritikal sa Israel, kita kinahanglan gayud nga mahinumdom nga daghan sa moder
nong simbahan aduna niini nga kinaiya. Kita nakasandig sa kasigurohan sa mga panalangin
sa Ebanghelyo nga adunay gamay nga kabalaka mahitungod niadtong anaa pa gihapon sa
pagano nga kangitngit nga wala si Jesus.
Ang Dakong fiesta: (Lucas 14: 16-24)
Kini nga istorya nagpadayag nga ang Israel gihatagan sa unang kahigayonan sa pagsulod sa
Gingharian, apan misalikway sa pagdapit. Ang tawag karon mao ang pag-adto sa tanan nga
anaa sa "kadalanan ug sa kasuloksulokan" sa kalibutan.
Ang mga mag-uuma: (Mateo 21: 34-44)
Si Jesus nagpadayag nga ang Israel gigahin aron mahimong magbalantay sa parrasan sa Dios,
apan napakyas niini nga responsibilidad.
Ang mga Trigo Ug ang mga Bunglayon: (Mateo 13: 36-43)
Ang kapatagan niini nga sambingay nagrepresentar sa kalibutan. Ang Pulong sa Dios mao
ang ipugas sa tibook kalibutan. Sa katapusan sa kalibutan, ang espirituhanon nga tanom nga
namunga pagaanihon sa Dios.
Ang Magpupugas: (Marcos 4)
Ang binhi, nga mao ang Pulong sa Dios, igapugas sa tibook kaumahan sa kalibutan. Kini
mahulog sa daghang mga matang sa espirituhanon nga yuta ug mamunga’g nagkalain-laing
mga resulta.
Ang Pagkaylap Sa Gingharian: (Mateo 13)
Si Jesus migamit sa pipila ka mga sambingay aron sa paghulagway kon unsaon sa ebanghel
yo sa Gingharian pagpakaylap sa tibook kalibutan. Basaha ang mga istorya sa lugas sa musta
sa, sa igpapatubo, sa kandila, ang pukot, ang tinago nga bahandi, ang perlas nga labing bilil
hon, ug ang tagbalay sa Mateo 13.
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ANG PAGSALIKWAY KANG JESUS
Tungod kay ang Israel wala modawat sa mensahe nga gidala ni Jesus, ang Ginoo migamit sa
daghan nga mga panig-ingnan sa paghulagway sa kaseryoso sa ilang pagsalikway.
ANG NAPULO KA MGA SANLAHON: (Lucas 17: 12-19)
Niini nga hitabo usa ka Samarianhong sanlahon mibalik sa paghatag sa mga pasalamat, sam
tang ang siyam ka mga Israelinhong mga sanlahon wala. Si Jesus nagtagad ngadto sa kamatu
oran nga ang Samarianhon mapasalamaton sa Dios samtang ang Israel mibaliwala sa pabor sa
Dios. Kini giindig sa tubag sa Ebanghelyo sa Israel ug sa mga Gentil nga mga nasud.
ANG CANAANHONG BABAYE: (Mateo 15: 21-28)
Ang unang tubag ni Jesus daw mapintas, apan siya adunay espesyal nga katuyoan. Si Jesus
nagtinguha nga ang iyang dakung pagtoo maipadayag ug magsilbing panig-ingnan ug pagbad
long sa Israel. Ang paghatag sa iyang hangyo nagpakita nga ang kalooy sa Dios dili limitado
sa nasudnong utlanan
.
SULUGOON SA KAPITAN: (Mateo 8: 5-12)
Kini nga tawo usa ka Romanong sundalo, apan ang kalooy sa Dios gihatag ngadto kaniya
pinaagi sa pag-ayo sa iyang sulugoon. Si Jesus miingon kaniya:
Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ako wala makakaplag sa ingon niini ka
daku nga pagtoo, wala, bisan pa sa Israel. (Mateo 8:10)
Ang pahayag ni Jesus sa bersikulo 11 nagpadayag nga ang Ebanghelyo sa Gingharian alang
sa tanang mga katawhan:
Ako moingon nganha kaninyo, nga daghan unya ang mangabot gikan sa sidla
kan ug sa kasadpan, ug molingkod uban kang Abraham, ug kang Isaac, ug
Jacob diha sa gingharian sa langit. (Mateo 8:11)
ANG KRUS UG ANG KALIBUTAN
Ang kamatayon ni Jesus sa krus kabahin sa plano sa Dios alang sa kalibutan. Ang iyang kama
tayon mao ang sukaranan sa kaluwasan alang sa kalibutan. Kini mao ang sentro nga mensahe
sa tibook Biblia. Si Jesus kasagaran mikuha ug pagtagad sa epekto sa krus ngadto sa tibook
kalibutan:
Mateo 20:28: Siya mianhi "sa paghatag sa iyang kinabuhi nga tubos alang sa daghan." Ang
"Daghan" nagkahulogan sa daghang mga tawo sa tibook nga yuta.
Mateo 26:28: Si Jesus miingon nga ang iyang dugo "igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa
mga sala."
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Juan 3: 14-17: Si Jesus mipahayag sa gugma sa Dios alang sa kalibutan nga gipadayag pinaa
gi sa paghatag sa iyang Anak aron mamatay alang sa mga sala sa katawhan. "Bisan kinsa"
nagpasabot sa tanan nga mga tawo sa matag nasud.
Juan 6:51: Siya nagpakita nga siya mohatag sa iyang kinabuhi alang sa kalibutan.
Juan 12:32: Si Jesus miingon nga siya modala sa tanan nga mga tawo ngadto sa iyang
kaugalingon alang sa kaluwasan:
Ang krus mao ang sentro nga tema sa mga sinulat ni Pablo, nga nagpadayag sa dugang pa sa
iyang pangtibook-kalibutan nga mga katuyoan:
Roma 5: 12-21: Pinaagi sa sala ni Adan, ang paghukom miabot sa tanan nga mga tawo.
Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus, ang pagkamatarung moabot sa tanan.
II Mga Taga Corinto 5: 14-19: Si Jesus namatay "alang sa tanan" ug ang Dios, pinaagi ni
Jesus, nagpasig-uli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon.
Galacia 1: 4: Si Jesus mihatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala sumala sa kabu
but-on sa Dios.
Efeso 3: 6-ll: Ang paganong mga nasud modawat sa mga benepisyo sa pag-ula ni Jesus.
Colosas 1:20: Kalinaw ug pagpasig-uli uban sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus.
1 Timoteo 1:15: Si Jesus mianhi aron sa pagluwas sa mga makasasala.
1 Timoteo 2: 5-6: Adunay usa lamang ka tigpataliwala, si Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya ang
mga tawo sa tagsatagsa ka banay ug nasud makaangkon ug dalan ngadto sa usa ka matuod
nga Dios.
Hebreohanon 9: 11-12: Si Jesus nag-antus sa makausa alang sa tanang mga sala sa tawo.
I Juan 4: 9, 14: Si Juan usab mihatag ug pagtagad sa epekto sa krus ngadto sa tibook kalibu
tan: Si Jesus gipadala sa kalibutan aron mahimong Manluluwas sa kalibutan.
ANG NATAPOS NGA BULUHATON
Sama sa pag-atubang ni Jesus sa kamatayon sa krus, Siya miingon:
. . . niini ako nagpakatawo, ug alang niini mianhi ako sa kalibutan, nga ako
kinahanglan magpamatuod sa kamatuoran. Ang matag usa nga iya sa kamatuo
ran nagapatalinghug sa akong tingog. (Juan 18:37)
Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, si Jesus nagmantala nga ang plano sa Dios alang sa pag
pasig-uli sa kalibutan natapos. Si Jesus miingon:
Ako naghimaya kanimo sa yuta; sanglit natuman ko na ang buhat nga imong
gitugyan kanako sa pagbuhat. (Juan 17: 4)
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ANG PAGKASINUGO NI JESUS
Tulo ka adlaw human sa iyang kamatayon, si Jesus nabanhaw (Mateo 28). Si Jesus mihimo sa
pipila ka mga pagpakita ngadto sa iyang mga sumusunod human sa iyang pagkabanhaw ug sa
wala pa ang iyang pagbalik ngadto sa langit. Matag higayon nga siya nakipagkita kanila, siya
misulti kanila sa pag-abot sa kalibutan sa mensahe sa Ebanghelyo. Siya mihatag kanila sa usa
ka hagit nga nailhan sa "Dakung Sugo." Sa mosunod nga kapitulo, kamo makakat-on kon
giunsa sa mga tinun-an pagtuman kini nga hagit.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1.

Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ipasabot kon sa unsang paagi nga ang plano sa Dios alang sa kalibutan gipadayag diha
sa mga pagmantala sa pagkatawo ni Jesus.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ipasabot kon sa unsang paagi nga ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan gipakita
sa panggawi ni Kristo.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Itingob kon unsa ang gitudlo ni Jesus mahitungod sa kalibutan ug sa iyang misyon
niini.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Ipasabot ang kaimportante sa krus ni Jesus diha sa plano sa Dios alang sa kalibutan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Unsay gipasabot ni Jesus sa dihang Siya miingon siya nakahuman sa buhat sa Dios?
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Padayon sa pagkat-on mahitungod sa kalibutan pinaagi sa pagtuon sa mosunod nga mga
pakisayran. Kini mao ang tanan nga mga reperensya sa "kalibutan" ug sa nalangkit nga mga
pulong diha sa mga Ebanghelyo:
Mateo: 5: 5,13,14; 6:19; 9: 6; 10:34; 13: 35,38-40,49; 16: 19,26; 18: 18,19; 21:43;
24: 3, 7, 9, 14, 30, 35; 25: 32, 34; 28: 18-20
Mark: 2:10; 4: 5,19; 8:36; 10:30; 11:17; 13: 8,10,27,31; 14: 9; 16:15
Lucas: 1:70; 5:24; 11:50; 12: 30, 49, 51; 18:30; 21: 10, 25, 26, 33, 35; 24:47
Juan: 1: 9,10,29; 3: 16,17,19,31; 4:42; 6: 33,51; 7: 7; 8: 12,23,26; 9: 5,39; 11: 51,52;
12: 19,25,31,32,46,47; 14: 17,19,31; 15: 18,19; 16: 11,21, 28,33; 17: 4,6,11,14-16,18,21,23;
18: 20, 36, 37; 21:25
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KAPITULO 6
ANG SIMBAHAN DIHA SA KALIBUTAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa "Dakung Sugo."
Pagpresentar sa Kasulatanhong pakisayran alang sa "Dakung Sugo."
Pagpatin-aw sa pulong nga "Simbahan."
Pagpasabot kon sa unsang paagi nagsugod ang Simbahan.
Pag-ila sa espirituhanong gahum luyo sa Simbahan.
Pagtingob sa Diosnong plano sa organisasyon alang sa Simbahan.
Pagpahayag sa katuyoan sa Simbahan.
Pagpasabot sa nag-unang mga elemento sa "Ebanghelyo sa Gingharian.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa tibo
ok nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8)
PASIUNA
Sa Daang Tugon nga mga panahon ang Dios nagbangon sa nasud sa Israel ingon nga kataw
han diin siya makahimo sa pagpadayag sa iyang plano sa kaluwasan ngadto sa kalibutan. Human gisalikway sa Israel si Jesus, ang Dios mibangon sa usa ka bag-o nga grupo sa mga tawo
diin siya aktibo nga makapamuhat diha sa kalibutan. Kini nga grupo naila sa Simbahan. Ang
Simbahan adunay usa ka espesyal nga posisyon ug katuyoan sa plano sa Dios alang sa mga
nasud. Kini nga leksyon nagpatin-aw sa papel sa Simbahan diha sa kalibutan.
ANG DAKUNG SUGO
Human sa pagkabanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, siya nagpakita sa pipila ka mga pana
hon sa iyang mga sumusunod. Ang matag panahon, siya nagpresentar sa usa ka dinalian nga
hagit ngadto kanila. Kana nga hagit mao ang ilang responsibilidad sa pag-abot sa tibook kali
butan sa mensahe sa Ebanghelyo. Kini nga misyon nga gihatag ngadto sa mga magtotoo ni
Jesus nailhan ingon nga "Dakung Sugo." Kini mao ang labing daku nga sugo o buluhaton nga
gihatag sa tawo. Kini mao ang responsibilidad sa pag-abot sa tanan nga buhing binuhat sa
Ebanghelyo.
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Ang mosunod nga mga tudling nagrekord sa Dakung Sugo sumala sa gihatag ni Jesus ngadto
sa iyang mga sumusunod:
JUAN 20: 21-23:
Si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod, "Maingon nga gipadala ako sa akong Amahan,
mao man usab igapadala ko kamo." ang Dakung Sugo nagsugod sa Dios. Sulod sa mga katui
gan ang Dios sa pabalik-balik nagpadala sa iyang mga mensahero, ang mga manalagna, aron
makaduol ang makasasala nga tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Kini nga mga mensahero
sagad nga gisalikway. Sa kataposan, gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga Anak, si Jesus.
Ang tanan nga gikinahanglan sa Dios kang Jesus ingon nga mensahero, Siya usab nagkina
hanglan kanato "ingon" nga ang Amahan nagpadala kaniya. Unsay gikinahanglan kang
Jesus?
-Siya mianhi sa kalibutan nga adunay usa ka balaan nga misyon.
-Siya mibiya sa tanan aron makaanhi.
-Siya andam nga mailhan sa nahulog nga katawhan.
-Siya andam nga moantus ug mamatay alang sa misyon.
-Siya nakatuman sa iyang misyon sa parehong deklarasyon ug pasundayag.
-Siya mihuman sa buluhaton nga ang Dios nagpadala kaniya sa pagbuhat.
LUCAS 24: 45-59:
Kita nagtuon niini nga tudling sa miaging kapitulo ingon nga yawi ngadto sa mga Kasula
tan. Kini nagpadayag sa plano sa Dios alang sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesus. Kini
nagtawag alang sa pagpakigbahin sa mensahe sa katubsanan ngadto sa mga nasud sa kalibu
tan.
Dili igo nga si Jesus namatay alang sa mga sala sa mga tawo. Ang nawala nga mga tawo dili
awtomatikong maluwas. Kita kinahanglan nga mopakigbahin sa Ebanghelyo ngadto kanila ug
dad-on sila ngadto sa Dios. Ang silot sa sala mao ang kamatayon (Taga-Roma 6:23). Tungod
sa sala, ang matag lalaki ug babaye nagpadulong sa Impyerno. Kadto lamang nidawat kang
Ginooong Jesus ug nakadawat sa kapasayloan sa sala maluwas.
Ang Dios dili buot nga adunay usa ka tawo nga mawala:
Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa
gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili
buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa
paghinulsol. (II Pedro 3: 9)
Walay pangutana sa mga tinguha sa Dios alang sa tanan diha sa kalibutan nga maluwas:
Kay bisan kinsa nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas.
(Roma 10:13)
Apan. . .
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Nan unsaon nila pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? ug unsaon nila
pagtoo kaniya nga wala nila hidunggi? Ug unsaon nila pagpakadungog nga
walay magwawali? (Roma 10:14)
Ang Dios gusto nga ang tanan maluwas, apan adunay usa ka tawo nga kinahanglan gayud nga
mosulti kanila niining mga maayong balita.
MARCOS 16: 14-16:
Ang sugo mao ang "paglakaw." Ang destinasyon mao "ang tanang kalibutan." Ang Ebanghel
yo igawali sa matag binuhat. Si Jesus nagsaad nga mamuhat uban kanila nga nanglakaw pina
agi sa gamhanang demonstrasyon sa milagrosong mga ilhanan. Ang ubang mga tawo nangita
sa mga ilhanan diha sa ilang ministeryo nga wala magatuman sa sugo sa paglakaw ug unya
mahibulong sila kon nganong sila walay gahum.
JUAN 15:16:
Si Jesus nagpili ug nagtudlo kanato sa palakaw ug mamunga’g espirituhanong bunga. Basaha
kining tibook nga kapitulo sa espirituhanong pagpamunga. Kamo makakat-on kon sa unsang
paagi nga si Jesus mao ang punoan sa parras, ug kita mao ang mga sanga. Ang pagdagayday
sa kinabuhi ni Jesus sa sulod nato ang nagdala sa espirituhanon nga pag-ani.
MATEO 28: 16-20:
Si Jesus miingon "ang tanang gahum" gihatag kaniya sa Dios. Tungod niini, si Jesus adunay
awtoridad nga mosugo sa iyang mga sumusunod sa paglibot sa kalibutan uban sa Ebanghel
yo. Matikdi kini nga tudling:
Ang Kawani: Ang kawani mao ang mga tawo nga gitawag ni Jesus alang sa buluhaton.
"Kamo" [tanang mga magtotoo] mao ang mga mensahero.
Ang Gahum: "Ang tanang gahum." Ang gahum sa Dios mao ang kadasig nga makapahimo
sa mga sinugo sa paglakaw sa unahan. Ang gahum sa Balaang Espiritu sa Dios, dili sa gahum
sa tawo ug sa iyang mga paagi.
Ang Prayoridad: "Lakaw," mao ang sugo nga gihatag niini nga talaan sa Dakung Sugo. Kini
mao ang prayoridad sa atong kinabuhi, dili kapilian.
Ang Plano: Pagtudlo ug pagsangyaw mao ang mga paagi nga gamiton.
Ang Katuyoan: Ang katuyoan mao ang paghimo’g mga tinun-an sa tanang mga nasud. Kini
maoy pagpadaghan nga pag-ebanghelyo.
Ang mga tawo: Ang mga tawo nga pagaaboton mao ang "tanang mga nasud." Kini mao ang
kadak-on o kasangkaron sa sugo. Kini naglakip sa tibook kalibutan.
Ang Presensya: Ang usa ka tawo nga mouban kanato mao si Jesus. Kini mao ang tigdumala
sa programa. Siya mogiya ug motudlo kanato pinaagi sa Espiritu Santo sa atong pagtuman sa
Dakung Sugo.
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Ang lagda: Ang mga lagda nga gitudlo mao ang mensahe. Ang mensahe nga ipaabot ngadto
sa kalibutan mao ang Ebanghelyo sa Gingharian.
Ug kining Maayong Balita sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan alang sa
pagpamatuod ngadto sa tanan nga mga nasud. . . (Mateo 24:14)
Ang Maayong Balita gitawag usab nga Ebanghelyo sa Dios (I Mga Taga Tesalonica 2: 9),
ang Ebanghelyo ni Kristo (1 Tesalonica 3: 2), ug Ebanghelyo ni Pablo (Roma 2:16). Walay
panagsumpaki dinhi. Ang Dios mao ang nagmugna sa Ebanghelyo. Si Jesus mituman sa
plano sa Dios. Ang tawo nga sama kang Pablo parehong midawat ug mensahero sa Ebang
helyo.
Ang Ebanghelyo gidawat pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios. Kini dili usa ka tawhanong
doktrina:
Kay ako nagamantala kaninyo, mga igsoon, nga ang Maayong Balita nga giwali
ko, nga kini magagikan sa tawo.
Kay wala ko pagadawata kini gikan sa tawo, ni gikatudloan ako mahitungod
niini, kondili pinaagi sa pagpadayag ni Jesu-Kristo. (Galacia 1: 11-12)
Sa I Mga Taga Corinto 15: 1-11, ang mga yano nga mga kamatuoran sa Ebanghelyo giti
ngob. Ang nag-unang mga mensahe mao si Jesus, ang iyang pangalagad, ang kamatayon
alang sa sala, pagkabanhaw, ug mga pagpakita. Ang Ebanghelyo gibasi sa grasya ug pagtoo.
Sa hiktin nga diwa, ang Ebanghelyo nagpasabot sa yano nga plano sa kaluwasan ingon nga
gipresentar sa Juan 3:16, Juan 14: 1, Mateo 11:28, ug Taga-Roma 10: 9. Sa halapad nga kahu
logan, kini naglakip sa tanan nga gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian.
Ang Ebanghelyo mao ang kamatuoran sa Dios:
Tungod sa paglaum nga natagana alang kaninyo sa langit, nga kaniadto hing
dunggan ninyo diha sa pulong sa kamatuoran sa Maayong Balita. (Colosas 1: 5)
Ang Ebanghelyo mao usab ang gahum sa Dios nga miresulta sa kaluwasan:
Kay wala ko igakaulaw ang Maayong Balita ni Kristo; kay kini mao ang gahum
sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsatagsa nga motoo; ngadto sa mga Judio una,
ug usab ngadto sa mga Grecianhon. (Roma 1:16)
ANG SIMBAHAN
Ang hagit sa Dakung Sugo gitugyan ni Jesus ngadto sa Simbahan. Ang Simbahan nag-alagad
ingon nga ang Israel gitawag sa pag-alagad sa mga panahon sa Daang Tugon. Kini mao ang
katilingbanong grupo diin ang Dios karon nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga
nasud sa kalibutan.
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Kini importante nga maila kon unsa ang kahulogan kon kita mosulti sa "Simbahan." Ang
Simbahan nga gihisgotan sa Pulong sa Dios dili usa ka bilding. Kini dili usa ka denomina
syon o usa ka relihiyon. Ang Simbahan gihubit diha sa duha ka mga hut-ong:
TIBOOK KALIBUTAN:
Ang Simbahan naglangkob sa tanan nga mga katawhan nga mitoo kang Kristo Jesus. Kini
kapunungan sa mga magtotoo nga natawo pag-usab ug nagpuyo diha sa pagsunod sa Dios.
Ang pulong "Simbahan" nagpasabot sa "ang pagtawag gikan sa" o " ang mga tinawag." Ang
Simbahan gilangkoban sa mga tawo nga gitawag gikan sa Gingharian ni Satanas ngadto sa
Gingharian sa Dios. Kini naglakip sa mga tawo sa tanang rasa, tribo, kultura, ug pinulongan
nga midawat ni Jesus Kristo ingon nga Manluluwas.
Ang Simbahan gitawag usab nga "ang Lawas ni Kristo," "ang mga Kristohanon," o "mga
magtotoo." Ang maong mga pulong usahay gigamit nga masangkaron kaayo, apan sa ilang
tinuod nga kahulogan naglakip lamang sa mga tawo nga natawo pag-usab pinaagi kang JesuKristo ug kinsa nagpuyo diha sa pagkamasulundon ngadto sa Dios.
LOKAL:
Alang sa mga katuyoan sa misyon, organisasyon, ug kapunungan, mga grupo sa mga magto
too nga nanagtigom sa organisadong lokal nga mga kapunungan,. Kini nga sumbanan sa pag
tukod sa Simbahan sa lokal nga lebel nagsugod sa Bag-ong Tugon nga mga panahon.
ANG KINAIYAHAN SA SIMBAHAN
Ang Biblia naggamit sa pipila ka mga simbolo nga nagpatin-aw ug dugang sa kinaiya,
buluhaton, relasyon, ug posisyon sa Simbahan.
Sa mosunod nga mga bersikulo ang Simbahan gitawag:
Usa ka Bag-ong Tawo: Efeso 2: 14-15
Ang Lawas ni Kristo: Efeso 1: 22-23; 5:30; I Corinto 12:27
Ang Templo sa Dios: Efeso 2: 21-22; I Corinto 3: 9, 16; 1 Timoteo 3:15; I Pedro 2: 5
Ang usa ka Harianong Sacerdote: I Pedro 2: 5, 9; Pinadayag 1: 6; 5:10
Ang Pangasaw-onon ni Kristo: II Corinto 11: 2
Ang Panimalay Sa Dios: Efeso 2:19
Ang Panon Sa Dios: Juan 10: 1-29; I Pedro 5: 3-4; Hebreohanon 13:20; Buhat 20:28
Ang Simbahan Sa Dios, Buhat 20:28; I Corinto 1: 2; 10:32; 11:22; 15: 9; 1Timoteo 3: 5; 1
Tesalonica 2:14
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Ang Simbahan sa Buhi nga Dios: 1 Timoteo 3:15
Ang Simbahan ni Kristo: Roma 16:16
Ang Simbahan sa Unang Natawo: Hebreohanon 12:23
Ang Simbahan sa mga Santos: I Corinto 14:33
ANG KATUYOAN SA SIMBAHAN
Ang simbahan adunay pipila ka importante nga gimbuhaton nga naglakip sa pagsimba, sa
pakig-ambitay, ug sa pagministeryo sa panginahanglan sa tawo. Apan ang nag-unang katu
yoan alang sa iyang paglungtad mao ang pagpakaylap sa Ebanghelyo. Sa yanong pagkasulti,
ang nag-unang katuyoan sa Simbahan mao ang pagtuman sa Dakung Sugo.
Si Satanas miatake sa misyon sa unang Simbahan sa daghang mga paagi. Siya misulay sa pag
pugong sa pagkaylap sa Ebanghelyo pinaagi sa paglutos, doktrina nga sayop, ug sa sala. Kini
mao sa gihapon ang iyang mga taktika karon. Apan may laing hulga sa katuyoan sa Simba
han: Ang pagkalinga sa mga lider sa maayo ug importante nga buhat hapit maka-usab sa sen
tro nga tumbok nga gihunahuna ni Kristo. Pagtuon sa Buhat 4. Adunay daghang gikinahang
lan nga maayo nga mga buhat nga buhaton, apan ang mga lider nagabuhat kanila ug nagapasa
gad sa Pulong Dios ug sa pag-ampo.
Ang tawhanong panginahanglan hilabihan ka daku. Si Jesus miingon nga ang mga nangina
hanglan kanunay uban kanato. Ang Simbahan mangita aron sa pagtagbo sa panginahanglan
sa tawo ug kini importante, naga-atiman sa komunidad ingon sa mga panahon sa Bag-ong
Tugon. Apan ang katuyoan sa Simbahan wala mohunong sa pagtagbo sa pisikal, sosyal, o
materyal nga mga panginahanglan. Ang prayoridad mao ang pagpakaylap sa Ebanghelyo.
Ang Simbahan mahimo nga moalagad sa laing mga panginahanglan, apan kinahanglan nga
ikombuya ang maong mga paningkamot sa usa ka gamhanan nga presentasyon sa mensahe sa
Ebanghelyo.
Ang usa ka maayo nga panig-ingnan makaplagan diha sa Roma 9 ug 10. Si Apostol Pablo
nahibalo sa mga ekonomikanhong mga panginahanglan sa mga nasud sa mga Judio. Siya
usab nahibalo sa politikanhong pagpanglupig sa Roma sa mga katawhan, apan kini mao ang
tin-aw nga ang iyang daku nga pagtagad ngadto sa mga tawo mao ang espirituhanon. Ang
iyang pagtagad alang sa Israel mao nga sila kinahanglan nga maluwas (Mga Taga-Roma 10:
1). Ang misyon sa Simbahan mao ang paghimo sa Ebanghelyo nga mailhan sa ingon ang
Dios mahimong maalagaran nga matinud-anon sa tanan nga mga tawo.
USA KA NAGAPADALA NGA AHENSYA
Ang Diosnong pamaagi mao ang pagpadala. Tungod sa gugma alang kanato, ang Amahan
mipadala sa iyang kaugalingon nga Anak:
Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya ang iyang bugtong
Anak aron nga bisan kinsa nga motoo kaniya dili mawala, kondili may kinabuhi
nga walay katapusan.
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Kay ang Dios wala mopadala sa iyang Anak sa kalibutan aron sa paghukom sa
silot sa kalibutan; apan nga ang kalibutan pinaagi kaniya unta maluwas.
(Juan 3: 16-17)
Si Jesus nagsugo kanato sa paglakaw uban sa Maayong Balita. Ang matag lokal nga Simba
han kinahanglan nga mahimo nga usa ka nagapadala nga simbahan, nagaabot nga adunay
gugma ngadto sa himalatyon nga kalibutan.
Ang Dios wala mibangon sa mga Simbahan ingon nga espesyal nga mga butang sa iyang
pabor. Ang Simbahan gitawag sa katuyoan, dili pribilehiyo. Kita mga ministro sa pagpasiguli. Kita mosunod sa sumbanan nga gipahimutang sa Dios ug ni Jesus. Kita manglakaw uban
sa Maayong Balita.
Ang matag simbahan gilibotan sa mga panon sa katawhan nga walay Dios ug walay paglaum.
Kini mao ang atong una ug labing daku nga hagit, ingon nga nagsulti si Pablo sa Simbahan sa
Filipos (Filipos 2: 12-16). Susama nga mga pulong gisulti sa mga simbahan sa Corinto, Efe
so, Tesalonica, ug Colossee. Ang sama nga mensahe nagaalingawngaw karon.
Sa Efeso, si Pablo nagsumada sa katuyoan sa Simbahan:
Ug sa paghimo nga ang tanang mga tawo makakita, kong unsa ang hugna sa
tinago, nga sukad pa sa katuigan natago diha sa Dios nga nagbuhat sa tanang
mga butang pinaagi ni Jesu-Kristo;
Sa tuyo nga karon ngadto sa mga punoan ug mga kagamhanan diha sa mga
langitnon nga dapit aron mahibaloan sa iglesia ang nagakalainlain nga kinaad
man sa Dios.
Sumala sa walay-katapusang tuyo, nga iyang gibuhat diha kang Kristo Jesus nga
atong Ginoo. (Efeso 3: 9-11)
USA KASIMBAHAN GIPAKATAWO SA GAHUM
Si Jesus mibiya sa iyang mga sumusunod sa usa ka dakung buluhaton. Sila moabot sa tibook
kalibutan uban sa mensahe sa Ebanghelyo. Apan siya wala mohatag kanila ug responsibili
dad sa walay paghatag kanila sa awtoridad. Siya misaad kanila sa espesyal nga gahum sa pag
tuman sa buluhaton.
Si Jesus miingon nga ang iyang mga sumusunod makadawat niini nga gahum pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo:
Apan managdawat kamo sa gahum, sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad
kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa tibo
ok nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8)
Napulo ug usa ka mga tawo ang gihatagan sa usa ka imposible nga buluhaton. Sila wala nag
porma ug usa ka komite sa paghukom kon kinsa ang molakaw ug asa.
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Sila wala mokuha sa usa ka halad sa pagtan-aw kon unsa ka layo ang tudling sa libro. Sila
wala miboto ug misunod sa desisyon sa kadaghanan. Kini nga mga tawo miadto sa usa ka
lawak sa itaas ug sa hiniusa gigahin ang ilang kaugalingon sa pag-ampo. Dinhi, ang Simba
han gipakatawo sa usa ka dakung pasundayag sa gahum.
Buhat 2 nagtala sa pag-abot sa Espiritu Santo. Kini nga gahum sa Espiritu Santo usa ka gini
yahan nga gahum nga gihatag alang sa usa ka piho nga katuyoan. Ang katuyoan mao ang pag
-abot sa mga nasud sa Ebanghelyo (Buhat 1: 8). Ang Buhat 2 nagtala usab sa sinugdanan
[pagsugod] sa unang Simbahan. Sa diha nga ang Espiritu Santo gihatag sa bag-o nga pagpa
dayag sa gahum, si Pedro nagsangyaw sa usa ka wali nga miresulta sa 3,000 nga misanong sa
Ebanghelyo. Kini nga mga tawo miporma sa unang Simbahan. Ang talaan sa ilang pagdaghan
ug misyon gipresentar sa nahibilin sa basahon sa Mga Buhat.
ANG ORGANISASYON SA SIMBAHAN
Aron sa pagtuman sa misyon sa Simbahan, gitukod sa Dios ang nag-unang mga baruganan sa
organisasyon. Ang mga miyembro sa Simbahan adunay kalabutan sa usa ug usa ingon nga es
pirituhanon nga mga igsoong lalaki ug mga igsoong mga babaye. Sila mao ang gitawag nga
"Ang Lawas ni Kristo," diin si Jesus mao ang ulo. Ang Simbahan magtrabaho nga managsa
ma diha sa panaghiusa sama sa usa ka lawas sa tawo. Sila magalihok ubos sa direksyon sa
pagkaulo ni Ginoong JesusKristo.
Ang Dios nagpahimutang ug espesyal nga mga lider sa simbahan lakip na ang mga apostoles,
mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, ug mga magtutudlo. Ang Dios usab naghatag sa
matag puno-sa-Espiritu nga magtotoo sa usa ka espitituhanong gasa (mga gasa) nga magamit
alang sa mga buluhaton sa ministeryo.
Ang panaghisgot kon sa unsang paagi kini nga mga pagpangulo ug pagpangalagad nga mga
gasa molihok aron sa pagtabang sa Simbahan sa pagtuman sa iyang misyon dili apil niini nga
pagtuon. Ang Harvestime International Institute nagtanyag sa usa ka kurso niini nga hilisgu
tan nga nag-ulohang "Ministeryo sa Balaan nga Espiritu."
ANG PAGPAMATUOD SA NAHAUNANG SIMBAHAN
Ang Libro sa mga Buhat sa Bag-ong Tugon mao ang istorya kon sa unsang paagi ang Simba
han nagsugod sa pagtuman sa Dakung Sugo sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa kalibu
tan. Linibo ang naluwas sulod sa pipila lang ka semana human sa mga hitabo nga girekord
diha sa Mga Buhat 2. Sa paglabay sa panahon, ang gidaghanon sa mga magtotoo sa Jerusa
lem midaghan kaayo.
Ang Dios mitugot sa paglutos sa pagpugos sa mga magtotoo nga mogawas gikan sa Jerusa
lem. Sila nagkatibulaag sa tibook Judea ug Samaria:
. . . Ug niadtong panahona adunay usa ka dakung paglutos sa iglesia nga didto sa
Jerusalem; ug silang tanan nagkatibulaag sa mga rehiyon sa Judea ug sa Samaria, gawas sa mga apostoles. Busa sila nga mga nagkatibulaag nagpanglanyaw
nga nagawali sa Pulong. (Buhat 8: 1.4)
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Usa sa mga magtotoo nga miadto sa Samaria aron sa pagsangyaw mao si Felipe. Kini mao
ang unang paglatas-sa-kultura nga misyon nga narekord sa Buhat (Mga Buhat 8). Diha sa
Mga Buhat 9, ang Dios nagbangon kang Apostol Pablo nga usa ka apostol sa mga Gentil, usa
ka misyonaryo ngadto sa mga nasud sa kalibutan.
Diha sa Mga Buhat 10 mao ang istorya sa pagkakabig sa usa ka tawo nga ginganlan’g si Cor
nelio. Ang Dios naghatag kang Pedro sa usa ka panan-awon nga naghimo kaniya nga andam
sa pag-adto sa Gentil nga mga nasud uban sa Ebanghelyo. Ang Buhat 11 naghulagway sa ka
mahinungdanon sa Espiritu Santo sa pagdumala sa misyon sa Simbahan ngadto sa kalibutan.
Diha sa Mga Buhat 13, ang tinuod nga programa sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa "kinatum
yang bahin sa yuta" nagsugod. Si Pablo ug si Bernabe gitawag sa paglatas-sa-kultura nga pag
-ebanghelyo. Sila mipakaylap sa Ebanghelyo sa kultura sa uban gawas sa Israel:
Ug sa pagkadungog sa mga Gentil mahitungod niini, sila nangalipay, ug gihima
ya ang Pulong sa Ginoo: ug ingon sa ka daghan sa mga gipili nga daan ngadto sa
kinabuhing walay katapusan. Ug ang pulong sa Ginoo nasangyaw sa tibook nga
kayutaan. (Buhat 13: 48, 49)
Kamo makabasa sa unang misyonaryong komperensya sa simbahan sa Antioquia sa Buhat
14: 26-27, ug mahitungod sa ilang unang taho ngadto sa punoang buhatan sa Jerusalem diha
sa Buhat 15: 2-4.
Si Pablo, gipasaligan sa katuyoan sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan, nga maisogong
gidala ang Ebanghelyo sa mga ciudad, mga lungsod, mga lalawigan, mga estado, sa edukado
ug walay grado, sa gawasnon ug sa mga ulipon:
Kay sa ingon niini ang Ginoo nagsugo kanamo nga naga-ingon, ako nagpahimu
tang kanimo nga mahimo nga usa ka kahayag sa mga Gentil, aron ikaw mama
himo nga alang sa kaluwasan hangtud sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 13:47)
Ang unang Simbahan mituman sa iyang misyon uban sa kadasig nga kini ginaingon nga sila
"mipabaliktad sa kalibutan" alang sa Dios (Buhat 17: 6). Ang katuyoan sa Dios natuman sa
diha nga ang mga tawo sa tanan nga mga nasud nahimong usa pinaagi sa dugo ni Jesus:
Ug sa usa ka dugo gibuhat niya ang tanan nga mga nasud sa katawhan aron sa
pagpuyo sa tibook nga nawong sa yuta. . . (Buhat 17:26)
Apan sa tagsatagsa ka nasud siya nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa mata
rung mao ang nahimut-an uban kaniya. (Buhat 10:35)
ANG NAHIBILIN NGA REKORD SA BAG-ONG TUGON
Niini nga punto, kini nga leksyon nakatumbok sa hilisgutan sa Simbahan diha sa kalibutan, sa
libro sa mga Buhat. Ang nahibilin nga mga libro sa Bag-ong Tugon gisulat alang sa mga sakop sa unang Simbahan ubos sa balaan nga inspirasyon sa Espiritu Santo. Sila naundan sa
daghan nga mga bersikulo mahitungod sa Diosnong plano alang sa kalibutan.
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Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga a kapitulo naghatag ug oportunidad
alang kaninyo sa pagtuon sa tanan nga Bag-ong Tugon nga mga pakisayran sa hilisgutan sa
kalibutan. Siguroha sa pagbuhat niini, sa ingon makompleto ang inyong pagtuon sa kalibutan
diha sa Pulong ug sa dugang pagpalambo sa inyong Bibliyahong Panglantaw sa kalibutan.
Usa ka importante nga punto nga timan-an samtang kamo magtuon sa "Alang sa Dugang Pag
tuon" nga seksyon nga may kalabutan sa Daang Tugon. Sa Roma 4 si Pablo nagtumong sa
mga saad nga gihatag kang Abraham. Kini naglakip sa saad nga mahimong usa ka panalangin
ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Diha sa Bag-ong Tugon, ang mga magtotoo gitawag nga
mga manununod ni Abraham (Galacia 3). Kini nagpasabot nga kita nakapanunod sa tanan
nga gisaad sa Dios kang Abraham. Kini naglakip sa balaan nga tawag aron sa pagpanalangin
sa mga nasud sa kalibutan.
ANG SIMBAHAN DIHA SA KALIBUTAN
Gikan sa pagtuon sa Bag-ong Tugon, ang tahas sa Simbahan nga may kalabutan sa kalibutan
mahimong isumada sa mosunod:
1. Ang Simbahan mopresentar kang Jesus ngadto sa mga indibiduwal ug sa kalibutan
ingon nga Manluluwas, Labaw’ng Hataas nga Ginoo sa uniberso, ug umaabot nga
maghuhukom sa katawhan.
2. Ang Simbahan mao ang mogiya sa mga tawo ngadto sa husto nga relasyon kang
Jesus-Kristo aron sila makasinati sa kapasayloan sa mga sala ug sa bag-ong kinabuhi
diha kaniya.
3. Pinaagi sa pagbautismo sa tubig, pagtudlo, ug pagsangyaw, ang Simbahan mao ang
magtukod sa mga magtotoo diha sa doktrina, mga prinsipyo, ug mga buhat sa Kristo
hanong pagkinabuhi. Ang Simbahan mao ang motudlo kanila sa "Pagbantay sa tanang
butang" nga gisugo diha sa Pulong sa Dios.
4. Ang Simbahan mao ang motigom sa mga magtotoo ngadto sa nagalihok nga lokal nga
kapunungan sa mga magtotoo nga makahimo sa pagtuman sa ilang misyon ngadto sa
kalibutan.
5. Ang matag bag-ong lokal nga kapunungan mao ang modawat sa gahum sa Espiritu
Santo sa pagbalik niini nga liyok [Puntos l hangtud sa 5 sa ibabaw]. Pinaagi niini nga
proseso, ang bag-ong mga magtotoo magmadaugon ug bag-ong mga kapunungan
magpadayon nga malig-on.
Ang Simbahan mao ang moadto sa "tibook nga kalibutan" uban sa Ebanghelyo. Ang sunod
nga kapitulo maghulagway sa "Ang Nagahulat nga Kalibutan" diin ang Simbahan gisugo.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Ipasabot unsay kahulogan sa "Dakung Sugo."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Hatagi ug tulo ka mga Kasulatanhong mga pakisayran alang sa "Dakung Sugo."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Hatagi ug Bibliyanhong kahulogan ang pulong nga "Simbahan."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Sa unsa nga paagi nagsugod ang Simbahan?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Unsa ang espirituhanon nga gahum luyo sa Simbahan nga nakapahimo niini sa pag
tuman sa iyang misyon ngadto sa kalibutan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Itingob ang organisasyonal nga plano sa Dios alang sa Simbahan.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Itingob ang katuyoan sa Simbahan diha sa plano sa Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Unsa ang nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Kon kamo interesado sa pagkat-on kon sa unsang paagi nagpadayon ang Ebanghelyo
sa pagpakaylap sa tibook kalibutan human sa kataposan sa sinulat nga rekord sa Dios,
batoni ang libro nga "Gikan sa Jerusalem Ngadto sa Iryian Jaya " ni Ruth Tucker.
Kini gipatik sa Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan, USA.
Ang saksi sa mga nasud gibahin ngadto sa tulo ka dagkung mga panahon sukad sa
Bag-ong Tugon nga mga panahon:
UNANG PANAHON:
Ang pagkaylap sa Ebanghelyo ngadto sa kabaybayonan nga rehiyon sa kalibutan. Kini
nga paningkamot gisugdan sa usa ka tawo nga ginganlan’g si William Carey.
IKADUHANG PANAHON:
Ang pagkaylap sa Ebanghelyo ngadto sa ilayang dapit sa kalibutan nga gipasiugdahan
ni J. Hudson Taylor.
IKATULONG PANAHON:
Gilusad ni W. Cameron Townsend ug nagpadayon hangtud karon nga panahon. Kini
mao ang paningkamot sa pag-abot sa mga nahibilin nga mga wala pa nawalihi nga
mga grupo sa mga tawo sa Ebanghelyo.
2. Sa katapusan nga kapitulo, kamo nagtuon sa tanan nga mga paghisgot sa kalibutan sa
Bag-ong Tugon nga mga libro sa Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. Ang mosunod nga
mga pakisayran ang gihimo ngadto sa kalibutan sa mga Buhat hangtud sa Judas sa
Bag-ong Tugon:
Buhat: 1: 8; 2: 5; 3:25; 4: 24,26; 10: 28,35; 13:47; 14: 15,16; 15:18; 17: 6,24,26,31
Taga-Roma: 1: 5,8,20; 3:19; 4: 13,17,18; 5: 12,13; 9: 17,28; 10:18; 11: 12,15; 12: 2; 16:25,26
I Corinto: 1: 20,21,27,28; 2: 6-8,12; 3: 18,19; 8: 4,5; 10: 11,26,28; 11:32; 15: 47-49
II Corinto 4: 4; 5:19; 7:10
Galacia: 1: 4, 16; 2: 9; 3: 8; 4: 3
Efeso: 1: 4, 10, 21; 2: 2, 12; 3: 9, 21; 6:12
Filipos 2: 10, 15; 3:19
Colosas 1: 16, 20; 2: 8, 20; 3: 2.5
1 Timoteo: 1:15; 3:16; 6: 7, 17 II Timoteo 1: 9; 4:10
Tito 1: 2; 2:12
Hebreohanon: 6: 7; 9:26; 11: 7; 12: 25, 26
Santiago: 2: 5
I Pedro: 1:20 II Pedro: 2: 5; 3: 6, 7
Juan: 2: 2, 15-17; 3: 1; 4: 3, 4, 9, 14, 17; 5: 4,5,19 II Juan: 1: 7
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KAPITULO 7
ANG NAGAHULAT NGA KALIBUTAN
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagtingob sa mga kasamtangan nga kahimtang sa pagkaylap sa Ebanghelyo
ngadto sa kalibutan.
Pagpatin-aw sa termino nga "grupo sa katawhan."
Pagpatin-aw sa termino nga "wala pa naabot nga grupo sa katawhan."
Pagpatin-aw sa termino nga "naabot nga grupo sa katawhan."
Pagpaila sa lima ka dagku nga mga grupo nga wala pa nawalihi nga mga
katawhan.
Pagpasabot kon unsa ang kahulogan sa "sirado nga nasud."

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
… Sa pagkamatuod ang anihon madagayaon, apan diriyut ang mga mamomoo.
(Mateo 9:37)
PASIUNA
Niini nga kapitulo kamo makakat-on sa karon nga espirituhanong kahimtang sa kalibutan nga
naghulat sa Ebanghelyo sa Gingharian. Hinumdumi nga ang natural nga panig-ingnan sa uma
han nga gigamit ni Jesus sa paghulagway sa espirituhanon nga panginahanglan sa kalibutan.
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makasabot nganong si Jesus miingon:
… Sa pagkamatuod ang anihon madagayaon, apan diriyut ang mga mamomoo.
Mateo 9:37)
TANANG KALIBUTAN
Si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod:
Panglakaw kamo. . . ug tudloi ang TANANG mga nasud. . . (Mateo 28:19)
Panglakaw kamo ngadto sa TANANG kalibutan ug iwali ang Ebanghelyo ngadto
sa tanang binuhat. . . (Marcos 16:15)
. . . Nga ang paghinulsol ug ang kapasayloan sa mga sala kinahanglan igawali
diha sa iyang ngalan sa taliwala sa TANANG mga nasud, sugod sa Jerusalem…
(Lucas 24:47)
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. . . Kamo mahimo nga mga saksi alang kanako. . . ngadto sa kinatumyan sa
yuta. (Buhat 1: 8)
Unsa ang gipasabot sa paglakaw sa tanan nga mga kalibutan? Ang mga misyonaryo nangad
to sa matag nasud ug sa pipila ka maihap nga Kristohanong saksi anaa sa hapit tanang nasud
sa yuta. Apan kita ba nakaadto sa TANANG kalibutan, ngadto sa MATAG binuhat?
HEYOGRAPIKANHON
Adunay mga minilyon nga mga balangay sa kalibutan nga wala pa makabati sa tunob sa usa
ka misyonaryo nga lakang. Adunay mga tawo nga nagpuyo niini nga mga lugar nga walay
oportunidad nga makadungog sa mensahe sa kaluwasan. Sila kabahin sa kalibutan. Kita wala
pa nakaabot sa tanan nga mga kalibutan sa heyograpikanhon.
PINULONGAN
Ang pinulongan nga pagkaylap sa Ebanghelyo naghisgot sa sinulat nga hubad sa iyang men
sahe ngadto sa mga nagkalain-laing mga pinulongan. Ang Biblia mao ang mensahe sa Dios
alang sa tanang katawhan. Ang labing epektibo nga paagi sa komunikasyon sa bisan unsa nga
kultura mao ang lumad nga pinulongan nga sagad gisulti.
Adunay 5.445 nga mga pinulongan nga gisulti sa kalibutan karon. Sa kinatibuk-an niini, giba
na-bana nga 3,000 ang sa gihapon nagkinahanglan nga ihubad ang Biblia ngadto sa ilang kau
galingong pinulongan. Kini nga mga tawo walay oportunidad sa pagbasa sa mensahe sa Dios
ngadto kanila diha sa iyang nasulat nga Pulong. Kita wala pa makaabot sa kalibutan diha sa
pinulongan.
POPULASYON
Dili lamang nga kita wala pa nakaabot sa tibook kalibutan sa heyograpikanhon ug pinulo
ngan, kita kinahanglan nga moabot pa sa tanan nga populasyon sa kalibutan.
Sa panahon nga dinhi pa ang atong Ginoo sa yuta, ang populasyon sa kalibutan gibanabana
nga 250 milyon ka mga tawo. Kini nga gidaghanon halos midoble sa tuig 1600. Gibanabana
nga gikan sa panahon ni Adan hangtud sa 1500 ka tuig human sa pagkatawo ni Jesus, ang
populasyon sa kalibutan misaka ngadto sa 500 milyones. Gikan sa 1500 ngadto sa 1850, ang
populasyon misaka ngadto sa usa ka bilyon. Sa 1850 ang populasyon midoble pag-usab.
Karon, may mga binilyon nga mga tawo sa ibabaw sa yuta.
Bisan diha sa daku nga mga ciudad diin daghang mga simbahan ang anaa, daghang mga tawo
ang wala pa nakadungog mahitungod kang Jesus. Kita wala pa nakaabot sa tanan nga mga ka
libutan diha sa termino nga populasyon tungod kay ang minilyon sa mga tawo wala pa maka
dungog sa mensahe sa Ebanghelyo.
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MGA GRUPO SA TAWO
Kon atong lantawon ang kalibutan sa termino nga mga nasud, nan kita makaingon nga ang
tanang kalibutan naabot na tungod kay sa pagkakaron anaa sa sulod sa matag nasud ang pipi
la ka matang sa saksi sa Ebanghelyo. Adunay mga magtototo karon ug organisadong mga sim
bahan sa matag nasud sa yuta. Apan kini dili mao ang gipasabot sa "Sa matag tribo ug pinulo
ngan ug katawhan ug nasud" ingon sa gihisgotan sa Pinadayag 5: 9.
Sa diha nga si Jesus misulti sa tanan nga kalibutan, siya wala nagtumong sa mga nasud la
mang. Ang termino nga gigamit ni Jesus sa diha nga siya misulti sa kalibutan mao ang Gre
gong pulong "nga ethne." Kini nga pulong nagpasabot etniko o mga grupo sa tawo. Si Jesus
naglantaw sa kalibutan sa termino nga "tanan nga mga tawo" o "mga grupo sa mga tawo."
Mas sayon nga masabtan ang kahimtang karon sa pagkaylap sa Ebanghelyo kon atong lanta
won ang kalibutan sa termino nga mga grupo sa katawhan. Ang usa ka grupo sa katawhan
gihubit ingon nga. . .
"... Usa ka mahinungdanon ug daku nga grupo sa mga tawo nga adunay usa ka ko
mon nga gikauyunan sa usa ug usa. Ang maong gikauyunan mahimong maglakip sa
pinulongan, kultura, batasan, ug sa heyograpiyang nahimutangan. "
Ang usa ka "grupo sa katawhan" mao ang kinadak-ang posible nga grupo sa sulod diin ang
Ebanghelyo mahimong mokaylap nga dili makasugat ug mga problema sa pagsabot ug pagda
wat. Tungod kay ang usa ka "grupo sa katawhan" naghisgot sa usa ka komon nga pinulongan
ug adunay usa ka komon nga kultura, ang pinulongan ug kultura mga babag sa kasagarang
presentasyon sa Ebanghelyo nga lisud mawagtang.
Adunay kapin sa 19,000 ka lain-laing mga grupo sa katawhan sa kalibutan nga giila sa karon.
Ang uban adunay pipila nga ingon sa 3,000 ka mga miyembro, samtang ang uban sama ka
daku sa 30 ka milyon. Matag kontinente sa kalibutan nga gilangkoban dili lamang sa lainlaing mga nasud, apan sa lain-laing mga grupo sa mga tawo. Pananglitan, sa kontinente sa
Africa adunay 1,000 ka mga pinulongan ug mga gatusan ka mga grupo sa mga tawo.
Matag nasud gilangkuban sa daghang mga grupo sa mga tawo. Kon kita makaamgo nga sa
usa ka nasud nga sama sa Nigeria nga gilangkuban sa 500 ka lain-laing mga grupo sa tribo,
kita magsugod sa pagtan-aw sa tawhanong mga kalainan nga mas labaw pa kay sa pagkaba
hin sa nasud.
Usa ka panig-ingnan sa indibiduwal nga grupo sa mga tawo mao ang mga Somali nga mga ta
wo sa Kenya, Africa. Sila adunay komon nga pinulongan, kasaysayan, tradisyon, ug kultura.
Sila mao ang nagbalhinbalhin pagpuyo nga mga tawo, malig-on nga Muslim sa relihiyon, nga
nagpuyo sa hilit nga mga dapit sa Amihanang Probinsya. Sila usa lamang sa gatusan ka mga
grupo sa katawhan sa Kenya.
Adunay laing duha ka termino nga kamo kinahanglan nga mopamilyar:
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Wala pa naabot nga grupo sa katawhan mao ang usa ka grupo sa katawhan diin walay lu
mad nga komunidad sa mga magtotoo nga adunay igong gidaghanon ug mga kapanguhaan sa
pag-ebanghelyo sa ilang mga tawo nga walay gawasnong panabang.
Naabot nga grupo sa mga tawo mao ang usa nga adunay igo nga gidaghanon sa mga magto
too ug mga kapanguhaan sa ebanghelyo sa ilang kaugalingon nga mga katawhan nga walay
gawasnong tabang.
WAPA PA NAABOT NGA KATAWHAN NGA MGA KATEGORIYA
Adunay 17,000 ka etniko o mga grupo sa katawhan karon nga walay importansya ang pag
sangyaw sa Ebanghelyo sa simbahan. Sulod niining etnikong mga grupo mao ang minilyon
ka mga tawo. Kining wala pa nawalihi nga mga grupo sa katawhan mahimong igrupo sa
tingob sa lima ka dagkung mga kategoriya:
TRIBO NGA KATAWHAN:
Ang tribo nga mga grupo nagrepresentar sa liboan ka mga tawo uban sa nagkalainlaig kultura
ug pinulongan nga kalainan. Kadaghanan sa kanila gitawag ug "animista," nga nagpasabot
nga sila nagsimba sa nagkalain-laing mga espiritu gawas pa sa matuod nga Dios. Kini nga
mga espiritu naglakip sa mga demonyo ug mini nga mga dios-dios nga kasagaran girepresen
tahan sa mga larawan nga kahoy, metal, o ubang mga materyal nga mga butang.
MGA MUSLIM:
Ang mga Muslim nagsunod sa relihiyon nga Islam ug sa pagtulon-an sa Koran. Ang Muslim
nga mga tawo makita kadaghanan sa Sentrong Asya, Africa, ug sa Tungang Sidlakan. Adu
nay minilyon ka mga tawo sa sulod sa nagkalain-laing etnikong mga grupo sa Muslim nga
kalibutan.
MGA HINDU:
Ang mga Hindu natibo kasagaran sa nasud sa India, apan usab nagkatibulaag sa nagkalainlain nga mga nasud sa kalibutan. Uban sa iyang mga templo, mga seremonyas, dios-diosan,
ug daghang mga mini nga mga dios, ang Hinduismo naghupot sa minilyon nga espirituha
nong pagkaulipon.
MGA TSINO:
Ang Tsino nga mga tawo nagrepresentar sa laing daku nga kategoriya sa mga wala pa nawa
lihi nga mga katawhan. Daghan niining Tsino nga mga grupo sa katawhan nagkatibulaag sa
tibook kalibutan, dugang pa sa mga minilyon nga wala pa nawalihi nga mga grupo sa Tsina.
MGA BUDISTA:
Ang ikalima nga daku nga kategoriya nga wala pa nawalihi nga mga katawhan mao ang mga
Budista. Adunay daghan nga mga kalainan taliwala sa mga Budista nga mga grupo nga nag
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katibulaag sa tibook Sidlakang Asya, apan sila nalambigit sa pagsimba sa mga diosdiosan, sa
espiritu nga pagsimba, ug sa demonyohanon.
ASA NA ANG MGA MAMOMOO?
Nganong ang tanan niini nga mga katawhan wala pa mawalihi sa Ebanghelyo? Asa na ang
mga mamomoo?
Daghang mga Kristohanong mga mamomoo gusto nga magtrabaho sa daku nga mga simba
han diin sila adunay daghang material nga bentaha ug igong pinansyal nga suporta. Ang uban
dili gusto nga mobiya sa ilang mga panimalay ug mga pamilya aron mobuhat sa lisud nga
mga kahimtang sa ubang mga kultura. Ang uban wala gayud makakuha sa Bibliyanhong panan-awon sa kalibutan.
Sa diha nga ang Dios naglantaw sa kalibutan, Siya nakakita sa usa ka daku nga gintang. Kini
mao ang gintang tali sa makasasala nga tawo ug sa usa ka matarung nga Dios. Apan ang Dios
usab nakakita sa lain nga gintang. Kini mao ang gintang sa mga kaumahan sa kalibutan. Ang
anihon andam na, apan adunay pipila ka mga mamomoo.
Minilyon sa mga tawo nagtindog niini nga gintang. Sila andam na nga anihon alang sa Dios
uban sa mensahe sa Ebanghelyo. Ang Dios nag-ingon:
Ug gipangita ko ang tawo sa ilang taliwala, sa paghimo sa halad, ug sa
pagtindog sa nakal-angan sa atubangan nako alang sa yuta, aron dili ko
malaglag kini; apan ako wala makakaplag. (Ezequiel 22:30)
Sa diha nga kamo hingpit nga makasabot sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan, kamo
makaamgo nga kamo gitawag sa pagbarug niini nga gintang. Kini mao ang tawag sa tanan
nga matuod nga mga magtotoo.
SIRADO NGA MGA NASUD
Usa ka butang nga nakababag sa pagkaylap sa Ebanghelyo mao nga sa bag-ohay nga mga ka
tuigan 60% sa mga nasud nagsirado sa tradisyonal nga paagi sa pagpakaylap sa Ebanghelyo.
Sa diha nga ang usa ka nasud sirado, kini nagpasabot nga sila dili na modawat sa mga misyo
naryo gikan sa ubang mga nasud ug sa daghang mga kaso, sila nagpasaka ug mga balaod nga
nagadumala sa relihiyon sa ilang mga katawhan. Sa pipila ka mga nasud supak sa balaod ang
pagkabig sa mga tawo ngadto sa Kristiyanidad.
Nganong ang mga nasud nagsira sa ilang mga pultahan ngadto sa Ebanghelyo? Tungod kay si
Satanas maoy hinungdan sa lider sa mga nasud sa. . .
-Pagsagop sa usa ka ateyistikong pilosopiya nga wala moila sa paglungtad sa Dios.
Ang mga lider sa maong mga nasud dili gusto ni bisan kinsa nga nagatudlo sa ilang
mga katawhan mahitungod sa tinuod ug buhi nga Dios.
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-Pagtukod sa usa ka lig-on nga nasudnong relihiyon. Ang mga lider sa gobyerno sa
maong mga nasud dili gusto nga ang ilang mga katawhan makabig sa Kristiyanidad.
Gusto nila nga sila modawat sa nasudnong relihiyon, mao nga sila mihimo ug balaod
nga nagdili sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagsulod sa mga misyonaryo ngadto
sa ilang nasud.
-Pag-angkon sa usa ka politikanhong pilosopiya nga naglain kanila gikan sa ubang
mga nasud nga mipadala sa mga misyonaryo ug nagsira sa ilang mga utlanan sa
Ebanghelyo. Si Satanas ang nagdasig sa maong politikanhong paglain ug panagbangi
tali sa mga nasud sa pagbabag sa pagkaylap sa Ebanghelyo.
BUKAS NGA MGA PULTAHAN
Bisan tuod 60% sa mga nasud ang giisip nga sirado sa tradisyonal nga paagi sa pag-ebanghel
yo, sa reyalidad walay sirado nga pultahan. Si Jesus nakaila nga adunay pagsupak sa Ebang
helyo. Siya nagsulti nga, "Sa diha nga sila molutos kaninyo niining lungsora, pangalagiw ka
mo ngadto sa sunod" (Mateo 10:23).
Ang konsepto sa sirado nga pultahan alang sa daghang mga magtotoo nagrepresentar sa ka
pakyasan. Apan gipakita ni Jesus nga sa diha nga ang usa ka pultahan mosira sa Ebanghelyo,
ang usa moabli. Usahay ang sirado nga pultahan gigamit sa Dios sa paggiya kanato sa labaw
nga tambok nga espirituhanong kaumahan. Kini nahitabo kang Pablo ug sa iyang tim sa
ebanghelyo:
Ug sa paglatas nila sa kayutaan sa Frigia ug sa kayutaan sa Galacia,
gidid-an sila sa Espiritu Santo sa pagmantala sa pulong didto sa Asya,
Ug sa pag-abot nila sa Misia naninguha sila sa pag-adto sa Bitinia; apan wala
sila tugoti sa Espiritu.
Ug sa miagi sila sa Misia, milugsong ngadto sa Troas. (Buhat 16: 6-8)
Didto sa Troas nadawat ni Pablo ang tawag sa pag-adto sa Macedonia, usa ka uma nga andam
maani alang sa Dios. Sa ulahi nga petsa, si Pablo gitugotan sa pag-adto sa Asya. Usahay ang
pultahan sirado tungod kay ang anihon dili pa hinog. Kita kinahanglan nga sensitibo sa pagsu
nod sa direksyon sa Espiritu Santo sa maong mga panghitabo.
Apan unsa ang mahitungod sa mga nasud nga gisirhan tungod sa ateyistiko, relihiyoso, ug sa
politikanhong pilosopiya? Ang Simbahan dali kaayo nga mapildi sa sirado nga mga pultahan.
Kita kinahanglan gayud nga makaamgo nga sa diha nga ang tradisyonal nga paagi sa pagsu
lod sa usa ka nasud ingon nga usa ka ebanghelista o misyonaryo dili mahimo, ang Dios mopa
dayag sa lain nga paagi nga motuhop sa nasud ang Ebanghelyo.
Sa mga nasud diin ang pultahan dili mahimo ingon nga usa ka misyonaryo o ministro, ang
mga magtotoo makahimo sa pagsulod ingon nga magtutudlo, tigdumala, ug mga mamomoo.
Sila makahimo sa pagpuyo sa taliwala sa mga katawhan ug makasuporta sa ilang mga kauga
lingon pinaagi sa usa ka sekular nga trabaho, apan ang ilang nag-unang katuyoan sa gihapon
mao ang pagpakaylap sa Ebanghelyo.
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Ang Biblia naghatag sa pipila ka mga ehemplo niini nga baruganan. Si Pablo naghimo’g mga
balong-balong sa pagsuporta sa buluhaton sa Ebanghelyo sa daghan nga mga nasud. Si Jose
ug Daniel layko nga adunay maayong sekular nga mga posisyon nga gigamit sila sa pagtudlo
sa tibook nga nasud mahitungod sa Dios.
Bisan daw walay paagi sa pagsulod sa usa ka partikular nga nasud, kini dili gihapon sirado sa
Ebanghelyo. Walay nasud nga sirado sa gahum sa Balaan nga Espiritu pinaagi sa pag-ampo.
Ang pag-ampo ug ang gahum sa Espiritu Santo makahimo sa pagtuhop sa matag nasud, sa
walay pagtagad sa sirado nga mga utlanan o mga balaod nga nagdili sa pagkaylap sa Ebang
helyo.
UNSAON MAN SA BULUHATON PAGKAHUMAN?
Kon kita nanglantaw sa kalibutan nga nagahulat sa mensahe sa Ebanghelyo, kita mabug-atan
sa dakung buluhaton nga atong giatubang:
-Minilyon sa mga tawo wala pay Kristo.
-Gatosan sa mga pinulongan nga walay Pulong sa Dios.
-Gatosan sa mga grupo sa katawhan nga walay usa ka saksi sa Ebanghelyo sa taliwala
nila.
Kini makapabug-at kanato nga makita ang mga panon sa katawhan nga sama sa balas sa da
gat sa Tokyo, San Paulo, Calcutta, ug Hong Kong. Dili maihap nga mga linibo, ug ang matag
indibiduwal nga makadungog, makasabot, ug adunay oportunidad sa pagtubag sa mensahe sa
Ebanghelyo.
Sa diha nga kita motan-aw sa kalibutan uban sa masa sa katawhan apan wala pa nawalihi sa
Ebanghelyo, ang atong tinguha kinahanglan mahimong sama kang Apostol Pablo:
Oo, sa pagkaagi ang akong paningkamot sa pagwali sa Maayong Balita, dili sa
dapit diin nahinganlan na si Kristo, aron dili ako makatukod ibabaw sa patuko
ranan sa laing tawo;
Apan ingon sa nahisulat, kang kinsa siya wala ikasulti, sila makakita, ug sila
nga wala makadungog, makasabot. (Roma 15: 20-21)
Kini nga hagit matagbo lamang sa diha nga ang matag magtotoo mahimo nga usa ka Pang
tibook-Kalibutan nga Kristohanon. Kamo makakat-on ug dugang pa niini sa sunod kapitulo.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Itingob ang mga kasamtangang kahimtang sa pagkaylap sa Maayong Balita ngadto sa
kalibutan sa heyograpikanhon, pinulongan, ug sa mga termino sa pag-abot sa popu
lasyon.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Ipaila ang termino nga "grupo sa katawhan."
_____________________________________________________________________

4. Ipaila ang termino nga "wala pa naabot nga grupo sa katawhan."
_____________________________________________________________________

5. Ipaila ang termino nga "naabot nga mga grupo sa katawhan."
_____________________________________________________________________
6. Ilista ang lima ka mga dagku nga mga grupo nga wala pa naabot nga mga katawhan.
____________________

____________________

____________________

____________________

___________________

7. Ipasabot kon unsa ang gipasabot sa usa ka "sirado nga nasud."
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Tinuod o dili? Sa reyalidad, walay sirado nga mga nasud.________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Isulat alang sa usa ka tsart nga naglista sa mga wala pa naabot nga mga katawhan sa
Kalibutan. Mokuha sa US Center for World Mission, 1605 Elizabeth Street, Pasa
dena, California, 91104, USA
2. Alang sa kompleto nga impormasyon sa kasamtangan nga kahimtang sa pagkaylap sa
Ebanghelyo sa tibook kalibutan, mokonsulta The World Christian Encyclopedia ni
David B. Barrett.
3. Usa ka "Unreached Peoples Desk" gitukod sa mga buhatan sa Misyon Advanced
Research and Communications Center, 919 West Huntington Drive, Monrovia,
California, 91016 USA
Kini nga talad sulatanan naglungtad aron sa pag-alagad sa mga interesado sa pag-a
bot sa wala pa nawalihi nga mga katawhan. Ang buluhaton sa talad sulatanan naglang
kob sa duha ka hugna: Ang pagbaton sa impormasyon sa wala pa nawalihi nga mga
katawhan, ug sa pagpakigbahin sa maong impormasyon sa mga interesado sa pag-a
bot kanila uban sa Maayong Balita.
4. Kon kamo interesado sa dugang nga impormasyon sa mga dagku nga mga grupo sa
wala pa naabot nga mga katawhan [Tribo, Muslim, Hindu, Budista, Tsino], sulat sa
US Center For World Mission, 1605 Elizabeth St., Pasadena, California 91104, USA
Mga misyon nga ahensya nga batid sa ministeryo niini nga mga grupo adunay pare
hong adres sa punoan’g buhatan. Sila nagtanyag sa mga mapa ug importante nga impormasyon sa matag usa niini nga mga grupo.
5. Ang National Geographic Magazine nagamantala sa mga mapa nga nagpakita sa nag
kalain-laing mga grupo sa mga tawo sa pipila ka mga nasud. Alang sa usa ka listahan
sa mga mapa nga anaa sulat sa National Geographic Society, Washington, DC 20036,
USA
6. Ang mosunod nga paagsuhid naghulagway sa dagan sa tibook kalibutan sa panahon sa
pagmantala niini nga kurso:
AFRICA
Sa Africa, ang simbahan nagpakita’g kusog ug pagtubo diha sa taliwala sa usa ka kontinente
sa dakung kalahian ug kausaban. Kini nga pagtubo makita kasagaran diha sa mga nasud sa
habagatan sa kamingawan sa Sahara. Lakip sa mga tawo sa amihanan nga ikatulo ka bahin sa
kontinente, Islam ang adunay lig-on nga sumusunod. Ang Kristiyanidad adunay pipila ka
mga kinabig ug ang mga simbahan gagmay. Sa habagatan sa Sahara, bisan pa, ang gidagha
non sa mga Kristohanon nagtubo nga paspas. Human sa tuig 2,000, gibanabana nga adunay
nagadugang nga mga Kristohanon sa Africa kay sa bisan asa sa kalibutan! Kining bag-o nga
espirituhanong kinabuhi sa Africano nga mga simbahan usab gihulagway pinaagi sa halapad
nga programa sa ebanghelyo sa bag-ohay nga tuig. Ang nagalambo nga Africano nga simba
han mao karon ang nagpadala sa mga misyonaryo. Ang kasimbahan ug misyon sa Africa
miatubang sa mga problema ingon man sa oportunidad.
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Ang mga grupo sa Simbahan ug sa mga langyaw nga mga misyon gidid-an sa pipila nga mga
nasud ug ang indibiduwal nga mga misyonaryo ug mga tawo sa simbahan gipapahawa gikan
sa pipila ka mga nasud. Ang mga rason lain-lain, apan sa kasagaran may kalabutan sa pakig
bisog alang sa politikanhong pagkontrolar sa mga kagamhanan nga nalambigit.
ASYA
Niining kinadak-an ug labing daghan nga molupyo nga kontinente, ang mga Kristohanon usa
ka gamay nga minoriya. Sila nagrepresentar sa duha o tulo ka porsiyento sa kinatibuk-ang
populasyon sa rehiyon. Sa pipila ka mga nasud sa Asya, bisan pa niana, ang mga Kristohanon
mas maimpluwensya kay sa numero lamang nga gipakita tungod sa ilang mas taas nga eduka
syon ug katilingbanong posisyon.
Ang pipila ka mga dapit sa sulod sa nasud adunay mas taas nga porsiyento sa mga Kristoha
non kay sa tinuod alang sa nasud ingon sa kinatibuk-an. Ang ehemplo naglakip sa mga estado
sa Kerala, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagal ug sa India, ug sa lalawigan sa Sabah sa Ma
laysia. Bisan tuod sa kinatibuk-ang sumada alang sa rehiyon ubos, ang tubag sa Kristohanong
pagtoo madrama sa pipila ka mga bahin sa Asya. Ang tribo nga mga katawhan ug mga lalin
sa piho labing madinawaton sa Ebanghelyo sa India, Taiwan, Indonesia, ug Burma.
Sa Korea ang gidaghanon sa mga Kristohanon nagadugang sa upat ka mga pilo nga paspas sa
kinatibuk-ang Koreano nga populasyon. Ang usa ka magasin nga nag-ulohang "Asiaweek"
nagtaho nga ang Habagatang Korea adunay usa sa labing paspas nga nagatubo nga Kristoha
nong populasyon sa kalibutan. Liboan ka mga tawo ang miapil sa Kristiyanidad sa Indonesia
sa panahon sa tuig sa 1960’s. Sa Cambodia, sa makausa halos tanan Budista, nagpakita nga
liboan nagpahayag ug interes sa Kristiyanidad gikan 1971 hangtud sa pag-abot sa gahum sa
mga pwersa Komunista sa 1975. Pipila na lang ka mga Kristohanon karon ang nagpuyo sa
nasud. Ang Evangelical nga mga simbahan gitaho nga nagtubo sa Thailand, Singapore, ug
Burma bisan pa sa katilingbanon, kultura ug sa politikanhong nga mga babag.
Ang militanteng mga Muslim naningkamot kaayo sa pagpugong sa pagpsangyaw sa Malays
ug Sudanese. Ang mga Budista ug mga Hindu sagad gidili ang mga kalihokan ug presensya
sa mga Kristohanon. Ang aktibong pagpanglutos usab gitaho. Ang opisyal nga mga palisiya
sa pipila ka nasud nagpugong sa mga misyonaryo ug naglimita o nagwagtang sa mga kaliho
kan sa simbahan.
Daghang Protestante nga mga misyonaryo nag-alagad sa Japan kay sa bisan asa nga mga
nasud sa kalibutan gawas sa Brazil. Daghang mga lider sa simbahan nagtoo nga ang Japan
makasinati sa usa ka daku nga kalihokan sa Kristiyanidad sa sunod nga dekada.
UROPA UG ANG KANHING SOVIET UNION
Pagkamakalibutanon, pagkatawhanon, Komunismo, ug pagkawalay-pagtagad sa relihiyo
song pagtoo mao ang gitaho sa daghang mga nasud sa Uropa. Ang mga programa sa Ebang
helyo sa Uropa kasagaran sa lokal lamang bisan pa sa pipila ka rehiyonal nga mga pagpaning
kamot. Ang Uropianong kongreso sa pag-ebanghelyo adunay dugang nga interes sa pag-e
banghelyo ug pipila ka nasudnong pagpaningkamot.
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Ang pag-ebanghelyo ug uban pang mga pagministeryo nalig-on pinaagi sa presensya sa pipila
ka gamhanan nga Kristohanong mga estasyon sa radyo nga madungog sa tibook Uropa.
Daghang mga indibiduwal sa kanhi gidominahan sa mga Komunista sa Sidlakang Uropa nga
mga nasud nagapahayag ug bag-o nga interes sa Kristiyanidad. Ang establisado nga mga sim
bahan gitugotan nga makalihok sa daghang mga nasud ug ang mitambong sa simbahan sa
Poland, Rumania, Bulgaria, ug sa kanhi Soviet Union nagadugang. Ang gagmay nga mga
grupo sa pagtuon sa Biblia ug mga simbahang balay mitungha sa daghang mga lungsod ug
mga balangay diin ang mga batan-on nga mga tawo misalikway sa Komunismo ug sa ubang
ateyistikong mga pilosopiya.
LATIN AMERIKA
Ang Evangelical nga mga iglesia paspas nga nagtubo sa daghang mga bahin sa Latin America
ug ang kapukawan gitaho sa daghang mga nasud. Pananglitan, sa Brazil, ang kinadak-ang na
sud sa maong dapit, ang mga Protestante nagatubo sa tulo ka pilo sa gidaghanon sa popula
syon sa kinatibuk-an. Ang mga Protestante sa Brazil nagrepresentar sa duha ka katulo o
(two-thirds) sa tanan nga mga Protestante sa Latin America. Ang ubang mga nasud hilabihan
gayud nga naimpluwensiyahan sa ateyista ug Marxista nga mga pilosopiya ug nagpresentar sa
usa ka mas daku nga hagit sa pagkaylap sa Ebanghelyo.
TUNGANG SIDLAKAN (MIDDLE EAST)
Ang Tungang Sidlakan mao ang usa ka rehiyon sa limitado nga pagtubo sa Simbahan. Sa tali
wala sa Islamic nga kapukawan ug Zionismo, ang Kristiyanidad giisip ingon nga usa ka lang
yaw nga elemento. Ang pagkakabig giisip nga dili maunongon sa parehong nasud ug sa relihi
yon. Ang Simbahan sa kinatibuk-an gamay, konserbatibo, gigapos kaayo sa mga tradisyon.
Ang mga Kristohanon sa tanang kagikan mihimo ug ubos pa kay sa upat ka porsyento sa kina
tibuk -ang populasyon.
Ang labing epektibo nga pag-ebanghelyo niini nga rehiyon anaa sa mga eskwelahan ug ospi
tal ug usa-sa-usa nga basihan o pinaagi sa mga literatura ug sa pagsibya. Ang hinabang ug
pangpalambo nga mga proyekto sa nanagbangi nga mga nasud sama sa Lebanon naghatag ug
bag-ong mga oportunidad alang sa ebanghelyo taliwala sa mga biktima sa kagubot ug teroris
mo.
Sa Turkey, ang labing daghan molupyo sa Tungang Sidlakan nga nasud, ang Kristohanong
mga bulohaton gidid-an pag-ayo. Sa Egipto, ang ikaduha nga labing daghan ug lumulupyo
nga nasud sa rehiyon, ang porsyento sa mga Kristohanon nagakakunhod ug ang paglutos naga
dugang. Ang mga ministeryo ngadto sa mga Muslim sa Tungang Sidlakan mao ang usa sa
labing daku nga mga hagit sa Simbahan karon. Pananglitan, sa Saudi Arabia, supak sa balaod
alang sa usa ka Muslim nga makabig sa Kristiyanidad. Ang mapasaligong mga Kristohanon
nakasinati ug dinamiko nga bag-ong pagtubo sa pagtuon sa Biblia diha sa mga panimalay ug
ang pag-ebanghelyo sa pag-abot sa laing dapit nga mga oportunidad midagsang sa Lebanon,
Pakistan ug sa Jordan bisan pa sa lisud nga mga kahimtang.
AMIHANANG AMERIKA
Ang relihiyosong pagsusi sa mga organisasyon nag-ingon nga sa Amihanang mga Amerikano
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usa sa mga labing relihiyoso nga mga katawhan sa kalibutan basi sa mga pangutana mahi
tungod sa kamahinungdanon sa relihiyon sa ilang mga kinabuhi, pagtoo sa kinabuhi nga
walay katapusan, ug pagtoo sa Dios. Apan daghan sa mga tawo sa Amihanang America mga
"Kristohanon" sa ngalan lamang. Ang kasamtangang kultura ug sa politikanhon nga uso dili
kanunay nagdan-ag ang usa ka "Kristohanon" nga nasud.
Sa miaging mga tuig nagdala sa lain-laing mga uso ug mga kalihokan ang Amihanang Ameri
canong Kristiyanidad. Ang pagbag-o nga mga paningkamot nagsugod sa parehong sulod ug
sa gawas sa tradisyonal nga mga estraktura sa simbahan. Ang ubang mga denominasyon nagorganisar pag-usab ug ang uban misip-ak ug nagporma sa bag-ong mga kalihokan.
OCEANIA
Ang Oceania, nagalakip sa Australia ug New Zealand, naglakip sa minilyon nga mga tawo sa
lain-laing mga kultura nga nagkatibulaag tabok sa Kadagatan sa Pasipiko. Ang mga katawhan
sa daghan nga mga grupo sa isla kadaghanan mga Kristohanon, nga naebanghelyo sa pana
hon sa ikanapulo ug siyam ug unang bahin sa ikakaluhaan ka siglo.
Ang pagtubo sa Kristiyanidad sa mga isla hilabihan ka daku sa bag-ohay nga mga tuig. Ang
mga hagit sa Simbahan sa Oceania naglakip sa pagbansay sa igo nga mga lider, ang pagsupak
gikan sa tribo nga relihiyon, ug ang pag-abot sa hilit nga lasang nga mga rehiyon sa pagkon
tak sa wala pa nawalihi nga mga tribo.
Ang Papua New Guinea mao ang usa ka panig-ingnan sa usa ka nasud nga adunay daghang
mga grupo sa tribo nga wala pa nawalihi. Dinhi, ang gidaghanon sa mga nagasugid sa pagka
Kristohanon nagpadayon sa pagdaghan. Ang mga paningkamot nagpabilin nga kusganon,
ang nalain nga wala pa nawalihi nga mga katawhan sa Papua New Guinea maebanghelyo sa
atong kaliwatan.
Ang ubang mga grupo nga kadaghanan dili-Kristohanon naglakip sa Tsino ug Indian nga mga
katawhan nga makita sa daghang mga isla. Ang Australia ug New Zealand, kansang mga sim
bahan nagdan-ag sa ilang Britonhong panulondon, nahimong aktibo sa misyonaryo nga buhat
sa Oceania. Ang labing epektibo nga paningkamot sa pag-ebanghelyo mao ang buhat sa
nasudnong mga misyonaryo nga nagbiyahe gikan sa isla ngadto sa isla.
Ang kristiyanidad sa silinganan sa New Zealand usab nagpakita sa iyang Britonhong panulon
don, uban sa Simbahan sa Englatira, ug sa mga Presbyterian nga simbahan ginaihap nga mo
kabat sa duha ka katulo o (two-thirds) sa miyembro sa Protestante nga simbahan. Ang Roma
no Katoliko nga Simbahan mao ang kinadak-ang nag-inusara nga lawas sa simbahan.

78

KAPITULO 8
ANG PAGKAHIMONG PANGTIBOOK-KALIBUTAN NGA KRISTOHANON
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpatin-aw sa termino nga "Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon."
Paghimo sa usa ka "Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon."
Pagpasabot sa estratehiya sa unang Simbahan nga gigamit sa pag-abot sa kalibutan
uban sa Ebanghelyo.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili KANINYO, ug ako ang nag
tudlo KANINYO, aron managpanglakaw KAMO ug managpamunga, ug ang in
yong bunga magpabilin: aron bisan unsang butanga ang inyong pagapangayoon
sa Amahan diha sa akong ngalan, iyang igahatag kaninyo. (Juan 15:16)
PASIUNA
Sa miaging kapitulo kamo nakakat-on sa mga responsibilidad sa Simbahan sa pag-abot sa ka
libutan uban sa Ebanghelyo ni Jesu-Kristo. Ingon nga usa ka indibiduwal nga magtotoo, ka
mo kabahin sa hiniusang lawas ni Jesu-Kristo nga nailhan ingon nga Simbahan. Kon ang
Simbahan motuman sa iyang misyon sa kalibutan, nan ang matag sakop moila sa ilang bahin
diha sa plano sa Dios. KAMO adunay personal nga responsibilidad sa kalibutan. Kana nga
responsibilidad labaw pa sa paghatag sa pipila ka dolyar sa halad-sa-simbahan alang sa misyo
naryo sa matag bulan.
Kini nga kapitulo nagtagad mahitungod sa inyong personal nga responsibilidad ngadto sa kali
butan. Kamo makakat-on kon sa unsang paagi nga mahimong usa ka Pangtibook-kalibutan
nga Kristohanon. Kamo mobalhin gikan sa pagkatumatan-aw ngadto sa pagkasumasalmot sa
plano sa Dios alang sa mga nasud.
MATAG TAWO USA KA EBANGHELISTA
Sa diha nga si Jesus miingon "Panglakaw kamo ngadto sa tibook kalibutan ug isangyaw ang
Ebanghelyo" ug "KAMO mahimong akong mga saksi, "Siya nakigsulti sa grupo sa iyang
mga sumusunod. Apan sama sa matag grupo, kini nga grupo gilangkoban sa mga indibidu
wal. Sa diha nga si Jesus miingon "Panglakaw kamo," kini dili lamang sa usa ka grupo nga
paghisgot, apan usab sa tagsa-tagsa nga pagkasulti. Ang matag sakop sa grupo modawat sa
hagit nga personal. Kon ang mga indibiduwal sa sulod sa grupo napakyas sa pagtubag, nan
ang grupo mapakyas.

79

Ang hagit sa paglakaw ngadto sa mga nasud sa kalibutan karon gidawat sa Simbahan. Apan
ang Simbahan gilangkoban sa mga indibiduwal ug kini epektibo lamang sa pagtagbo niini
nga hagit sa diha nga ang matag tawo personal nga motubag sa Dakung Sugo.
MATAG USA MOTUDLO UG USA
Sa sayong bahin sa simbahan, ang matag tawo mikuha sa personal nga responsibilidad alang
sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Ang paglatas-sa-kultura nga pag-ebanghelyo gihimo sa mga
layko nga dili hingpit nga mga pari. Pipila sa mga labing daku nga kampanya sa ebanghelyo
gihimo niini nga mga layko. Ang Mga Buhat kapitulo 6 ug 7 naghulagway niini uban sa mga
mga istorya ni Felipe ug Esteban. Silang duha layko, nga gamhanang gigamit sa Dios aron sa
pagpakaylap sa Ebanghelyo.
Sa diha nga ang paglutos miabot batok sa Simbahan sa Jerusalem, ang mga magtotoo nagka
tibulaag sa tibook Judea ug Samaria. Ang mga rekord sa Biblia:
. . .sila nga mga nagkatibulaag, nagpanglangyaw nga nagapangwali sa pulong.
(Buhat 8: 4)
Ang matag magtotoo midawat sa hagit sa pagtudlo sa matinumanong mga lalaki ug mga
babaye nga makahimo sa pagtudlo sa uban usab:
Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang
mga saksi, ang mao usab itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga maka
himo sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2)
Kining dili-maputol nga liyok sa espirituhanon nga pagpanganak, resulta sa mapadayonon
nga pagpadaghan sa mga magtotoo.
MATAG PANIMALAY SENTRO SAPAGPADAGHAN
Ang ideya sa panimalay ingon nga usa ka sentro sa espirituhanon nga kalamboan dili bago. Gikan sa paghatag sa Dios sa balaod sa tawo, ang balay gituyo nga mahimo nga usa ka
sentro sa pagbansay-bansay:
Ug kining mga pulonga, nga gisugo ko niining adlawa, magapaibabaw sa imong
kasingkasing.
Ug igatudlo mo kini sa dakung kakugi sa imong mga anak, ug magasulti ka
mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay. . .
Ug igasulat mo sa mga haligi-sa imong balay, ug sa imong mga ganghaan.
(Deuteronomio 6: 6, 7, 9)
Ang matag balay sa unang simbahan mao ang sentro sa pag-ebanghelyo. Ang mga magtotoo
nagtudlo sa Ebanghelyo dili lamang sa templo, apan sa adlaw-adlaw diha sa panimalay:
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Ug sa matag-adlaw sa templo ug diha sa matag balay, sila wala mohunong sa
pagtudlo ug sa pagwali kang Jesus-Kristo. (Buhat 5:42)
Ang pag-ebanghelyo nga tumong sa mga grupo sa panimalay dayag nga malampuson nga sa
diha nga si Saul naningkamot sa pagdugmok sa simbahan wala siya mobati nga kaya niyang
buhaton kini pinaagi sa pagpunting lamang sa templo. Siya usab misulod sa matag balay sa
pagpahunong sa pagkaylap sa Ebanghelyo:
Apan alang kang Saul, siya naghimo ug paggubot sa iglesia, sa pagpanakasaka
sa kabalayan, ug pagguyod sa mga lalaki ug mga babaye nga nagbanlod kanila
sa bilanggoan. (Buhat 8: 3)
Ang panan-awon sa plano sa Dios alang sa paglatas-sa-kultura nga pagkaylap sa Ebanghelyo
gihatag sa usa ka panimalay sa diha nga si Pedro nag-ampo sa atop (Buhat 10). Ang unang
mensahe ngadto sa mga Gentil giwali sa balay ni Cornelio (Buhat 10).
Ang dakung paglatas-sa-kultura nga ebanghelista, si Pablo, gitun-an ni Ananias diha sa usa
ka panimalay (Buhat 9). Si Pablo parehong nagtudlo sa publiko ug sa kabalayan sa panahon
sa iyang ministeryo:
Nga ako wala magalilong sa bisan unsa nga mapuslanon kaninyo, apan gipakita
kaninyo, ug sa pagtudlo kaninyo sa dayag, ug sa kabalayan. (Buhat 20:20)
Ang katapusan nga mga adlaw ni Pablo sa ministeryo diha sa usa ka inabangan nga balay diin
siya nidawat sa tanan nga miduaw, nagatudlo ug nagawali kanila:
Ug si Pablo mipuyo sa tibook duha ka tuig sa balay nga iyang giabangan, ug
midawat siya sa tanan nga mga miduaw kaniya.
Nga nagawali sa Gingharian sa Dios, ug nagatudlo sa mga butang mahitungod sa
Ginoo Jesu-Kristo, uban sa bug-os nga kaisug, walay tawo nga nagadili kaniya.
(Buhat 28: 30-31)
Si Jesus nagpahayag nga ang iyang balay pagatawgon sa tanan nga mga nasud nga usa ka
balay sa pag-ampo:
Ug nagtudlo siya ug nag-ingon kanila: Wala ba mahasulat, Ang akong balay
pagatawgon sa tanan nga mga nasud nga balay sa pag-ampo? (Marcos 11:17)
Ang Gregong pulong alang sa "balay" niini nga bersikulo nagpasabot puloy-anan. Kini mahi
mo nga usa ka pribado nga balay o pampubliko nga templo.
Ang pamaagi sa unang Simbahan sa pag-abot sa kalibutan mao nga ang matag magtotoo mag
padaghan diha sa matag panimalay nga naga-alagad ingon nga usa ka sentro sa pag-ebanghel
yo.
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ANG MGA RESULTA
Unsa ang mga resulta niining "ang matag tawo" ug "sa matag panimalay" nga estratehiya sa
unang Simbahan? Sila nakaabot sa ilang katilingban sa Ebanghelyo. Ang mga kaaway sa
Simbahan sa ilang kaugalingon mipahayag:
Kining mga tawo nga nagabalit-ad sa kalibutan, ania nanganhi dinhi usab.
(Buhat 17: 6)
Unsa ang mga resulta kon ang matag magtotoo misunod niini nga sumbanan karon?
Tun-i ang tsart sa sunod nga panid. Kini nga tsart naggamit sa panahon sa usa ka tuig ingon
nga oras sa panahon nga gikinahanglan aron sa pagkabig ug pagbansay sa usa ka bag-o nga
kinabig, ug sa paghimo kaniya ug usa ka mabungahon nga magtotoo. Sa pagkatinuod, ang
proseso mahimong mas dali o dugay nga panahon, nagadepende sa mga tawo nga nalambi
git. Apan sa paggamit sa usa ka tuig ingon nga saktohan lang , kon ang matag magtotoo
moabot sa usa lang ka tawo kada tuig, modisipulo kanila, ug sila mosaad nga modisipulo sa
usa ka tawo sa matag mosunod nga mga tuig, ang kalibutan dali ra kaayong maabot sa
Ebanghelyo.
Matikdi sa tsart nga sa panahon sa unang tuig ang mga magtotoo mangabig ug modisipulo
[mobansay] sa usa ka tawo. Sa katapusan sa tuig, adunay nay duha ka matinud-anon nga mga
tawo [ang magtotoo ug ang tawo nga iyang gidisipulo]. Atol sa sunod nga tuig, ang matag usa
kanila modisipulo sa usa ka tawo. Sa katapusan sa ikaduha nga tuig, adunay upat na ka mga
tawo, nga ang matag usa modisipulo sa usa ka tawo sa mosunod nga mga tuig. Daghan sa
populasyon sa kalibutan ang wala pa nawalihi sa Ebanghelyo. Apan ang Dios naghatag sa usa
ka pamaagi nga, kon gigamit sa matag nagaangkon nga magtotoo, dali ra nga makahuman sa
buluhaton sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian.

82

MAGTUTUDLO (MGA)

TINUN-AN (MGA)

TOTAL

TUIG 17

65.536

65.536

=

131.072

TUIG 16

32.768

32.768

=

65.536

TUIG 15

16.384

16.384

=

32.768

TUIG 14

8.192

8.192

=

16.384

TUIG 13

4.096

4.096

=

8.192

TUIG 12

2.048

2.048

=

4.096

TUIG 11

1.024

1.024

=

2.048

TUIG 10

512

512

=

1.024

TUIG 9

256

256

=

512

TUIG 8

128

128

=

256

TUIG 7

64

64

=

128

TUIG 6

32

32

=

64

TUIG 5

16

16

=

32

TUIG 4

8

8

=

16

TUIG 3

4

4

=

8

TUIG 2

2

2

=

4

TUIG 1

1

1

=

2

LANGITNONG ESTRATIHIYA SA DIOS SA PAGPADAGHAN UG PAGPALIHOK
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PANGTIBOOK-KALIBUTAN NGA MGA KRISTOHANON
Adunay usa ka bag-o nga kalihokan nga nagatubo sa tibook kalibutan karon. Kini dili usa ka
denominasyonal o organisasyonal nga kalihokan. Kini mga grupo sa mga magtotoo nga nakaila sa ilang personal nga mga responsibilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga
nasud sa kalibutan.
Kini nga grupo gilangkuban sa mga tawo sa daghang mga rasa, kultura, pinulongan, ug mga
relihiyosong mga denominasyon. Ang usa ka butang nga komon sa kanila mao ang ilang per
sonal nga pasalig nga mahimong usa ka pangtibook-kalibutan nga Kristohanon. Ang Pangtibo
ok-kalibutan nga Kristohanon usa ka tawo nga. . .
• Miila sa Dios nga gipadayag sa Balaang Biblia ingon nga usa ka matuod nga Dios.
• Miila sa Balaan nga Biblia ingon nga sinulat nga Pulong sa Dios.
• Adunay personal nga pagdawat sa plano sa Dios sa kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus.
• Adunay pagsagop sa usa ka Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan.
• Adunay personal nga pagdawat sa hagit sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa mga nasud
sa kalibutan.
Kini wala magpasabot nga ang usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon mobiya sa ilang
mga kaugalingon nga nasud sa pag-adto sa usa kultura, bisan tuod sila dili andam sa pagbu
hat kon ang Dios kinahanglan nga mogiya sa ingon. Ang buot ipasabot mao nga sila adunay
pasalig sa pagpakaylap sa Ebanghelyo diin sila, sa ilang kaugalingon nga balangay o dakba
yan. Sila usab adunay pasalig sa pagpadala sa uban ngadto sa mga wala pa nawalihi nga mga
katawhan sa kalibutan. Bisan sa tibook panahon nga ministeryo o sa usa ka sekular nga traba
ho, ang unang prayoridad sa usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon mao ang pagpakay
lap sa Ebanghelyo.
ANG PANGTIBOOK-KALIBUTAN NGA KRISTOHANONG PASALIG
Ang mga tawong midawat niining personal nga hagit mihimo sa usa ka espesyal nga pasalig
ngadto sa Dios. Kini mao ang ilang gisaad:
"Pinaagi sa grasya sa Dios ug alang sa iyang himaya, itugyan ko ang akong tibook
kinabuhi sa pagsunod sa sugo sa Mateo 28: 18-20, bisan asa ug bisan giunsa sa Dios
pagdala kanako, nagahatag ug prayoridad sa mga katawhan karon nga wala pa maabot
sa Ebanghelyo (Roma 15: 20-21). Ako usab maningkamot sa pagpakigbahin niini nga
panan-awon sa uban. "
Ingon nga bahin sa "Kinaugalingong eksamen" niini nga hugna, kamo hatagan sa oportunidad
nga mopirma niini nga pasalig.
PAGPALAMBO SA PANGTIBOOK-KALIBUTAN NGA KRISTOHANON
Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo nagahatag sa pipila ka mga
sugyot alang sa pag-angkon ug mga materyales aron sa dugang nga pagpalambo sa usa ka
Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon. Ania ang pipila sa ubang mga butang nga inyong ma
himo aron malambigit sa plano sa Dios ingon nga usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristoha
non:
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PANGANDAM ALANG SA TAWAG SA DIOS:
1. Paghalad sa imong kaugalingon nga usa ka buhi ug balaang sakripisyo ngadto sa
Ginoo (Roma 12: 1-2).
2. Pagsiguro nga walay sala nga makababag sa imong espirituhanon nga pandungog o
panan-aw (Efeso 1:18; Colosas 1: 9).
3. Pagwagtang sa unang personal nga mga plano ug mga ambisyon (Salmo 25: 9).
4. Pagporma ug kinaiya sa adlaw-adlaw nga pag-ampo ug pagtuon sa Biblia (Josue 1: 8;
Salmo 77:12; 119: 15, 25, 45).
5. Paghulat nga mapailubon sa Ginoo ug magdahum kaniya sa paggiya sa matag lakang
sa inyong matag adlaw nga kinabuhi ug mga kalihokan. Siya mohimo sa iyang kabu
but-on ug pagtawag nga sigurado (Proverbio 3: 6; Salmo 23: 3; 32: 8; 37: 5, 7).
Hinumdumi, walay panahon nga masayang sa nagahulat sa Dios sa pagpadayag sa
iyang plano alang kanimo. Si Jose naghulat sa bilanggoan sulod sa duha ka tuig, apan
nakagawas sa pagluwas sa usa ka nasud. Si Moises naghulat sa kamingawan sulod sa
40 ka tuig, apan mitungha sa paggiya sa usa ka nasud sa usa ka daku nga espirituha
nong paggawas gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan.
6. Pagkuha ug kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang " Pag-ila sa
Tingog sa Dios " alang sa pagtuon aron maka-andam sa imong kaugalingon sa
pagtubag sa tawag sa Dios.
PAGSUGOD KON ASA KA KARON:
1. Sunda ang Dios sa adlaw-adlaw diha sa gagmay nga mga butang sa matag adlaw nga
kinabuhi (Lucas 19:17; I Samuel 15:22). Kung ikaw dili matinud-anon sa mga gag
may nga mga butang nga gihatag sa Dios kanimo sa pagbuhat kon asa ka karon, siya
dili motugyan sa usa ka mas daku nga tawag o ministeryo kanimo (Mateo 25: 14-30).
Tan-awa sa palibot sa imong balangay o dakbayan diha sa "espirituhanon" nga mga
mata. Pangayoa sa Dios nga ipakita kanimo kadtong nagkinahanglan sa Ebanghelyo.
Ang Harvestime International Institute nga kursong, "Makakahimtangang Pagtuki”,
makatabang kanimo sa pagbuhat niini.
Abota sa pag-ebanghelyo kadtong anaa diha sa inyong dapit. Ang Harvestime
International Institute nga kursong, “Pagpadaghan nga mga Metodo ”ug " Sama-salebadura nga Pag-ebanghelyo ," motabang kanimo nga mahimong kabahin sa plano
sa Dios kon asa ka karon.
2. Pangandami ang pag-adto ug pagpagamit sa Dios sa bisan asa (Juan 7:17). Kini tingali
nagpasabot sa pagbiya sa imong kaugalingon nga dapit ug moadto sa laing kultura sa
pagsabwag sa Ebanghelyo. Kini tingali nagpasabot lang nga magalakaw sa kadalanan
sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo sa usa ka tawo nga nanginahanglan.
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3. Padayona ang pagtuon sa espirituhanon nga mga panginahanglan sa kalibutan aron sa
dugang pagpalambo sa imong espirituhanong panan-awon (Juan 4:35). Basaha ang
mga libro sa hilisgutan ug mobiyahe aron ikaw makasagol sa mga tawo sa ubang mga
kultura. Tambong sa misyon nga mga komperensya nga gitanyag sa inyong dapit.
4. Paggugol ug panahon sa pag-ampo alang sa mga nasud sa kalibutan ug mga mamomo
o sa mga umahan (Mateo 9: 37-38). Ang Kapitulo 9 niini nga kurso naghatag ug usa
ka organisadong plano sa pagbuhat niini.
5. Sugdi sa paggamit ang inyong espirituhanong mga gasa. "Ministeryo sa Balaan nga
Espiritu,” usa ka Harvestime International Institute nga kurso, mogiya kanimo sa
pagdiskobre niini.
6. Apil sa komite alang sa pag-ebanghelyo diha sa imong simbahan. Kon sila walay usa,
magsugod ka! Ang Kapitulo 10 nga "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon makata
bang kanimo sa pagbuhat niini.
7. Pag-establisar ug kontak sa mga nagpakaylap sa Ebanghelyo sa ubang mga nasud. Su
lat ngadto sa mga misyonaryo sa umahan. Hangyoa sila sa pagpuyo sa inyong panima
lay sa diha nga sila anaa sa inyong dapit. Pagkat-on gikan sa ilang mga kasinatian.
Ikaw makabenepisyo gikan niini nga mga kontak samtang sila makig-estorya sa ilang
mga kabug-aton, panginahanglan, ug mga kadaugan kanimo.
8. Pangitaa ang dugang nga pagbansay-bansay sa pag-andam sa imong kaugalingon sa
pag-abot sa kalibutan. Pangayo sa usa ka listahan sa Harvestime International Institute
nga mga kurso aron sa pagtabang kanimo sa maong pagpangandam.
9. Ipakigbahin kon unsa ang imong nakat-onan sa uban. Apil o pagporma sa usa ka
gamay nga grupo sa Pangtibook-kalibutan nga mga Kristohanon sa pagkat-on mahitu
ngod sa kalibutan ug sa pagbuhat niini nga kahibalo. Ang Kapitulo 10 niini nga man
wal makatabang kanimo sa pagbuhat niini.
10. Sugdi ang usa ka organisadong programa sa sistematikong paghatag sa inyong perso
nal nga mga panalapi aron sa pagtabang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Susiha ang
imong estilo sa kinabuhi. Unsa nga mga kausaban ang imong mahimo aron sa pagpa
higawas sa mas daghan pa sa imong mga panalapi sa pagbuhat sa buluhaton sa
Ginoo?
11. Pagkuha ug imong pasaporte! Ang Dios tingali gusto nga ipadala ka ngadto sa laing
nasud sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo.
PAG-ILA SA TAWAG SA DIOS:
Ang matag magtotoo gitawag sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo diha mismo kon asa sila ka
ron. Apan ang uban makadawat ug usa ka espesyal nga tawag gikan sa Dios sa pag-adto sa
laing kultura o mosulod sa tibook-panahon nga mga posisyon sa ministeryal sama sa mga
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pastor, mga ebanghelista, mga misyonaryo, ug uban pa. Adunay pipila ka mga baruganan nga
imong mahimo nga ikaw makasiguro sa tawag nga gihatag sa Dios kanimo ug sa umahan diin
siya magpadala kanimo.
Pangutan-a ang imong kaugalingon niini nga mga pangutana:
1. Ang imo bang gitinguha nga pagabuhaton niuyon sa kinatibuk-ang plano sa Dios nga
napahimutang sa iyang Pulong? Kini ba Kasulatanhon ug kini ba miamot ngadto sa
tumong sa pag-abot sa kalibutan uban sa Ebanghelyo?
2. Ang mga kahimtang ba sa imong kinabuhi miuyon sa daw giya sa Dios? Ayaw pagpa
giya sa mga kahimtang lamang, apan susiha kini diha sa mga termino sa unsay imong
gituohan nga imong tawag gikan sa Dios.
3. Ang Espiritu Santo ba kanunay nga misaksi uban sa imong espiritu nga kini mao ang
kabubut-on sa Dios? Ang kakulang sa kalinaw diha sa imong espiritu mao ang kanu
nay nga timaan sa pagpasidaan nga ikaw nagahimo sa usa ka sayop nga desisyon.
4. Ikaw ba sa gihapon "gitawag" sa diha nga walay hagit sa pagpangahas o pagkamada
nihon nga may kalabutan sa imong tawag? Kon gitawag sa usa ka dili importante nga
buluhaton o uma sa pag-alagad, andam ka ba sa pag-adto?
5. Andam ka ba sa pagbayad sa bisan unsa nga bili sa pagtuman sa tawag nga gihatag sa
Dios kanimo? Ang presyo magsugod sa pag-angkon ug dugang nga edukasyon ngadto
sa mamatay sa kamatayon sa usa ka martir. Kini mahimong nagpasabot sa pagbiya sa
panimalay, pamilya, ug mga higala. Andam ka na ba?
SIYA ANG NAGTUDLO KANINYO
Si Jesus nagpili KANINYO nga mahimong kabahin sa iyang plano alang sa pag-abot sa mga
nasud sa kalibutan. Siya ang nagtudlo nga kamo mamunga sa espirituhanon nga bunga sa
mga kaumahan. Siya misaad sa paghatag sa bisan unsa nga inyong gikinahanglan nga makahi
mo kaninyo sa paghuman sa buluhaton:
Kamo wala magpili kanako, hinonoa ako ang nagpili KANINYO, ug nagtudlo
KANINYO, aron KAMO managpanlakaw ug managpamunga, ug nga ang in
yong bunga magpabilin: aron nga bisan unsang butanga nga inyong pangayoon
sa Amahan diha sa akong ngalan, siya mohatag niini kaninyo. (Juan 15:16)
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Itingob ang pamaagi sa unang simbahan nga nakapahimo kanila sa pag-abot sa kalibu
tan sa Ebanghelyo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Ang labing daku nga eksamen niini nga kapitulo mao ang imong pasalig nga mahi
mong usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon.Ribyuha ang Pangtibook-kali
butan nga Kristohanong Pasalig sa ubos. Kon ikaw nakasabot niini nga panumpa ug
mopasalig sa pagtuman niini nga labing maayo sa imong abilidad, nan mopirma sa
imong ngalan sa dapit nga gihatag.
"Pinaagi sa grasya sa Dios ug alang sa iyang himaya, itugyan ko ang akong tibook
kinabuhi sa pagsunod sa sugo sa Mateo 28: 18-20, bisan asa ug bisan giunsa sa Dios
pagdala kanako, nagahatag ug prayoridad sa mga katawhan karon nga wala pa maabot
sa Ebanghelyo (Roma 15: 20-21). Ako usab maningkamot sa pagpakigbahin niini nga
panan-awon sa uban. "

Pirma: ___________________________________

Date: _____________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)

89

ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Pagpili ug usa ka proyekto sa misyon nga suportahan.
2. Ang unang Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon mao si Abraham, kansang sugila
non natala sa Genesis 11-25. Si Abraham mao ang unang tawo nga gihatagan sa Dios
sa saad sa pag-abot sa mga nasud. Siya usa ka layko nga mibalhin sa iyang kahayupan
nga negosyo sa nagkalin-laing dapit aron sa pagtuman sa mga katuyoan sa Dios. Si
Abraham adunay pipila ka importante nga espirituhanong mga kinaiya nga nakapahi
mo kaniya sa pagtuman sa iyang tawag ngadto sa mga nasud sa kalibutan. Ingon nga
usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon, kita kinahanglan nga mangita nga ila
kip kini sa atong kaugalingon nga mga kinabuhi:
Si Abraham nakaila sa iyang tawag: Siya nasayud sa iyang indibiduwal nga response
bilidad ngadto sa mga nasud sa kalibutan (Genesis 22:18). Ingon nga espirituhanon
nga mga manununod, kita adunay sama nga responsibilidad (Galacia 3:10).
-Siya hingpit nga nadani sa iyang katuyoan: Roma 4:21.
-Siya naglihok alang sa Dios: Si Abrahamn nagpuyo sa usa ka yano nga kinabuhi nga
nakapahimong bug-os ang paglihok alang sa Dios. Siya makalihok dayon sa sugo sa
Dios (Genesis 12).
-Siya wala gayud molingi: siya wala na magtinguha sa daan nga kinabuhi nga gibiya
an, apan mitan-aw sa bag-o nga mga butang nga buhaton sa Dios.
(Hebreohanon 11:6)
-Siya naglakaw sa pinadayag nga kahibalo: Genesis 18:17.
-Siya wala motan-aw sa iyang natural nga mga abilidad: Ang saad sa Dios sa mga
nasud naggikan sa usa nga "sama sa patay " (Hebreohanon 11:12).
-Siya nangita sa Dios: Genesis 12 nagrekord giunsa ni Abraham pagtukod ang usa ka
halaran ug mitawag sa ngalan sa Ginoo.
-Si Abraham midawat ug mga esponsibilidad alang sa uban: Basaha ang istorya ni
Abraham ug Lot sa Genesis 14.
-Siya mahinatagon nga tawo: Siya nagbayad sa ikapulo sa tanan nga iya.
(Genesis 14:20)
-Siya masinugtanon: Si Abraham misunod sa mga instruksiyon sa Dios, bisan pa sa
diha nga siya wala mahibalo sa katapusan nga resulta (Hebreohanon 11: 8;
Genesis 22:18).
-Siya andam sa pagpuyo sa usa ka langyaw nga yuta: Hebreohanon 11: 9.
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-Siya andam nga motahod sa kultura sa uban: Siya miyukbo sa atubangan sa mga
tawo sa yuta ingon sa nabatasan (Genesis 23:12).
-Ang iyang mga prinsipyo walay katapusan kay sa lumalabay lamang: Buhat 7: 5.
-Siya andam sa pagbarug nga mag-inusara: Isaias 51: 2.
-Siya usa ka tawo sa espirituhanon nga panan-awon: Hebreohanon 11:10.
-Siya nakaila sa Dios sa suod: Si Abraham gitawag nga "higala sa Dios."
Santiago 2:23.
-Siya usa ka tawo sa paglaum: Roma 4:18.
-Siya lig-on diha sa pagtoo: Roma 4:20.
-Siya matarung: Roma 4:22.
-Siya mapainubsanon: Roma 4:20.
-Siya usa ka tawo sa pakigdait: Genesis 13.
-Si Abraham dali nga mobuhat sa kabubut-on sa Dios: Bisan sa diha nga ang kabubuton sa Dios lisud, si Abraham dayon mitubag (Genesis 22).
-Siya mihatag sa himaya sa Dios: Genesis 14: 21-24.
-Siya nanganak ug mga tawo sa sama nga dedikasyon: Kini makita diha sa kinabuhi
sa iyang alagad (Genesis 24).
-Siya gipanalanginan sa tanan nga mga butang: Genesis 24: 1.

90

KAPITULO 9
INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot kon unsa ang gipasabot nga mahimong usa ka "internasyonal nga
tigpataliwala."
Pag-ila sa mga benepisyo sa internasyonal nga pagpangamuyo.
Pagsunod sa usa ka plano alang sa organisado nga pag-ampo alang sa mga nasud
sa kalibutan.
Paghimo sa usa ka internasyonal nga tigpataliwala.
Pag-organisa sa usa ka personal nga manwal sa pag-ampo alang sa mga internasyonal nga pangamuyo.
Pagbansay sa uban nga mahimong internasyonal nga mga tigpataliwala.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
. . . Kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay sa pag-ampo alang sa
tanang katawhan. (Isaias 56: 7)
PASIUNA
Sa nag-unang kapitulo gihatagan kamo ug mga sugyot kon sa unsang paagi nga mahimong
usa ka aktibo nga partisipante diha sa plano sa Dios alang sa kalibutan. Usa sa labing daku
nga mga paagi nga kamo mahimong kabahin sa plano sa Dios mao ang pagtabang sa mga
nasud pinaagi sa pag-ampo. Kini nga kapitulo motudlo kaninyo unsaon sa pagbuhat niini.
Kamo makakat-on kon unsaon nga mahimong usa ka internasyonal nga tigpataliwala.
ANG BALAANONG TIGPATALIWALA
Ang usa ka tigpataliwala usa ka nagpataliwala. Siya naghimo sa mga hangyo alang sa uban.
Pananglitan, ang usa ka abogado sa korte sa balaod mao ang usa ka tigpataliwala. Siya nagbarug sa taliwala sa usa ka tawo nga akusado sa krimen ug sa mga maghuhukom. Siya nanga
muyo alang sa akusado.
Sa usa ka panahon, ang Dios nangita sa ibabaw sa yuta alang sa usa ka tigpataliwala nga ma
katindog sa taliwala kaniya ug sa makasasala nga tawo. Siya wala makakaplag ug tigpataliwa
la, mao nga siya mipadala kang Jesus sa pag-alagad niini nga kapasidad:
Ug siya nakakita nga walay tawo, ug nahibulong nga walay nagpataliwala: busa
ang iyang bukton nagadala ug kaluwasan kaniya; ug sa iyang pagkamatarung,
kini nagpalig-on kaniya. (Isaias 59:16)
Si Jesus mao ang balaan nga sumbanan sa usa ka internasyonal nga nagpataliwala. Siya mao
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ang tigpataliwala nga nagatindog sa taliwala sa tawo ug sa Dios. Pinaagi sa iyang kamatayon
sa krus iyang gisumpay ang gintang nga gibuhat sa sala.
Si Jesus nagpadayon sa pagpangamuyo alang kanato:
Busa siya makahimo usab sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kani
ya, sanglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila.
(Hebreohanon 7:25)
. . . Si Kristo mao ang nagpakamatay, labi pa gayud, ang gibanhaw pag-usab,
ang atua usab sa tuong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang
kanato. (Roma 8:34)
Si Jesus nagapangamuyo sa taliwala sa tawo ug sa Dios. Ang Espiritu Santo usab nagapa
ngamuyo:
Ingon man ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon kay kita dili
mahibalong mo-ampo ingon nga atong gikinahanglan: apan ang Espiritu sa
iyang kaugalingon nagapangamuyo gayud alang kanato uban sa mga pag-agulo
nga dili arang malitok sa pulong.
Ug siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu,
tungod kay siya nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on sa
Dios. (Roma 8: 26-27)
INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO
Ang Dios naghatag sa tahas sa pagpangamuyo alang sa mga nasud sa kalibutan ngadto sa
mga magtotoo. Kita nangamuyo alang sa mga nasud pinaagi sa pag-ampo alang kanila. Sa
diha nga kita mangamuyo kita mangita sa atong Dios alang sa uban. Kita mopresentar sa mga
pangaliya ngadto kaniya alang sa mga nasud sa kalibutan.
Ang pulong "internasyonal" nagpasabot sa tali sa o sa taliwala sa mga nasud. Ingon nga usa
ka internasyonal nga nagpataliwala, kamo mag-ampo labaw pa kay sa inyong kaugalingon
nga personal nga mga panginahanglan ug niadtong sa inyong pamilya ug mga higala. Sa pagampo kamo naglihok sa espirituwal tali sa ug sa taliwala sa mga nasud sa kalibutan.
MGA KAAYOHAN SA INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO
Ang labing importante nga pamaagi sa pag-abot sa mga nasud sa kalibutan mao ang interna
syonal nga pagpangamuyo. Adunay tulo ka nag-unang mga benepisyo sa maong ministeryo:
ANG PAGPANGAMUYO KASULATANHON:
Ang Daang Tugon naglangkob sa daghan nga mga panig-ingnan diin ang dagan sa tibook nga
nasud nausab ingon nga resulta sa pagpangamuyo. Ang pagpangamuyo ni Nehemias diha sa
libro nga nagdala sa iyang ngalan mao ang usa ka maayo kaayo nga panig-ingnan. Pipila sa
Kasulatanhong direktiba nagtawag kanato niini nga kalihokan:
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Busa, nagatambag ako, nga, una sa tanan, ang mga pagpakilooy, mga pag-ampo,
mga pagpangamuyo, ug paghatag sa mga pasalamat, pagabuhaton alang sa ta
nan nga mga tawo;
Alang sa mga hari, ug sa tanan nga anaa sa mga kagamhanan; aron nga kita
magkinabuhi sa mahusay ug malinawon nga kinabuhi sa tanan nga pagkadiosnon ug pagkamatinud-anon. (I Timoteo 2: 1-2)
Unya siya miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ang anihon daghan, apan
diriyut ra ang mga mamomoo;
Pag-ampo kamo sa Ginoo sa anihon, aron siya magpadala ug mga mamomoo sa
sa iyang anihon. (Mateo 9: 37-38)
. . . Kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay sa pag-ampo alang sa
tanang katawhan. (Isaias 56: 7)
ANG PAG-AMPO USA KA KALIHOKAN DIIN ANG TANAN NAKADEPENDE:
Ang pag-ampo mao ang labing daku nga tinubdan sa espirituhanong gahum sa katawhan.
Ang pag-ampo moresulta sa kapukawan, ug pagkapukaw mobunga ug kasibot sa pag-ebang
helyo. Ang pag-ebanghelyo moresulta sa pagkaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian. Ang mga
plano ug mga programa sa pag-ebanghelyo importante, apan ang pag-ampo maoy importante
sa ilang kalampusan. Kini mao ang nagpaluyong pundasyon sa ministeryo ug sa mga haligi sa
mga pagpamuhat.
WALAY LIMITASYON ANG INTERNASYONAL NGA PANGAMUYO:
Walay sirado nga mga nasud, walay sigurado nga mga utlanan nga dili maabot pinaagi sa
pag -ampo. Ang pag-ampo makangadto sa mga kinatumyan sa yuta. Kamo dili gayud mobiya
sa inyong kaugalingon nga balay, apan pinaagi sa pag-ampo kamo makapagbiyahe sa espiritu
hanon nga paagi sa tibook kalibutan ngadto kang bisan kinsa nga nanginahanglan. Ang pagampo nagtugot kaninyo sa walay kinutuban nga misyon. Ang gilay-on, katilingbanong kahim
tang, ug pinulongan dili babag alang sa pag-ampo.
Ang pag-ampo mao ang usa ka "Pangtibook-kalibutan nga misyon" nga anaa sa tanang mga
magtotoo. Kini naghatag ug usa ka paagi alang kanato sa paglambigit sa tibook kalibutan nga
pagsangyaw sa Ebanghelyo nga walay usa ka higayon nga paglangan. Kamo dili pa gayud
tigulang na o batan-on pa alang niini nga pangalagad. Kamo dili gayud masakiton o baldado.
Kini mao ang aktibo nga pag-apil sa Diosnnong pangtibook-kalibutan nga kawsa diin walay
mga pagdili.
USA KA PLANO SA PAG-AMPO
Ang mosunod nga plano sa pag-ampo mahimong gamiton alang sa personal o grupo sa internasyonal nga pagpangamuyo. Kini maghatag ug piho nga tumbok alang sa inyong mga pagampo. Ang plano alang sa usa ka oras nga sesyon sa taas nga pag-ampo. Kini usa lamang ka
giya sa pagtumbok sa inyong mga pag-ampo. Ayaw limitahi ang inyong kaugalingon ngadto
sa mga gisugyot nga mga panahon kon ang Dios naghatag ug kabug-aton sa pag-ampo nga
mas taas pa.
93

Hinumdumi nga kanunay mag-ampo sa ngalan ni Jesus, sama sa iyang gitudlo. Kini
nagdugtong sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang kawsa ug mga pagtagad.
SA DILI PA KAMO MOSUGOD, ILHA ANG PIHO NGA MGA PANGINAHANG
LAN SA PAG-AMPO:
Ilha ang piho nga mga panginahanglan nga inyong iampo. Siguradoha nga sila may kalabutan
ngadto sa Diosnong pangtibook-kalibutan nga katuyoan. Ang internasyonal nga pangamuyo
dili usa ka kadaghanang pag-ampo nga sesyon alang sa ginagmay nga mga hangyo. Kini
mapangamuyoong pag-ampo alang sa uban sa piho nga tumbok sa mga nasud sa kalibutan.
PAGDAYEG SA DIOS: (10 minutos)
Kita mosulod sa presensya sa Dios pinaagi sa pagpasalamat ug pagdayeg:
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 pagdayeg nagdala kaninyo ngadto sa presensya sa Dios aron siya makahimo sa pagpata
linghug sa inyong mga hangyo. Dayga ang Dios kon kinsa siya ug unsa ang iyang nabuhat.
Sa inyong pagdayeg ilha ang iyang daku nga plano alang sa kalibutan ug pasalamati siya
alang sa inyong bahin niini. Ang Salmistang si David nagsulti kanato sa "Pagduol sa iyang
presensya uban ang pag-awit. "Kamo mahimong moawit sa inyong mga pagdayeg ngadto sa
Dios. Tingali kamo moawit sa mga himno nga may kalabutan sa iyang katuyoan alang sa mga
nasud.
PANGAMUYO ALANG SA KALIBUTAN SA KINATIBUK-AN: (10 minutos)
Ania ang pipila ka piho nga mga butang sa pag-ampo mahitungod sa. Pag-ampo alang sa. . .
-Usa ka bag-o nga espirituhanong kagutom sa tibook kalibutan.
-Dios aron mobangon sa usa ka pangtibook kalibutan nga puwersa sa internasyonal
nga mga tigpataliwala.
-Pagtubo ug paglambo sa Simbahan sa tibook kalibutan.
-Dios aron mobangon ug mga mamomoo alang sa ting-ani - mga pastor, mga propeta,
mga ebanghelista, mga apostoles, mga magtutudlo, ug yanong mga lider sa pagtu
man sa sugo (Mateo 9:38; Lucas 10: 2).
-Panaghiusa ug kooperasyon sa taliwala sa kasamtangan nga mga simbahan ug mga
misyon.
-Usa ka kapukawan sa kasibot ug kalooy aron sa pagkabig sa nawala.
-Kaalam sa paggamit sa materyal nga mga kapanguhaan sa mga magtotoo sa pagsang
yaw sa Ebanghelyo. Hangyoa ang Dios sa paghatag sa mga gikinahanglang panalapi
ug sa pagbangon niadtong mga andam ug makahimo sa pagpundo sa pag-ebanghelyo
nga pagpaningkamot.
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-Bukas nga mga "Pultahan sa pagsulti" sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo (Efeso 6:19).
- "Siradong mga nasud" sa pag-abli sa Ebanghelyo (II Tesalonica 3: 1).
-Pagkamadinawaton sa mga tawo nga nakadungog sa Ebanghelyo (Roma 15: 30-31).
-Dagku nga mga isyu sa kalibutan nga naka-apekto sa pagkaylap sa Ebanghelyo.
-Panggobyerno ug politikanhong mga lider, nga ang ilang mga kasingkasing mahimo
nga andam sa pagdawat sa buluhaton sa misyon ug pag-ebanghelyo.
-Mga mamomoo sa pagtukod ug bag-o nga mga simbahan ug mga misyon.
-Mga magtotoo nga gibilanggo o naga-antus tungod sa ilang pasalig ngadto kang
Kristo o tungod sa ilang ministeryo.
-Ang buhat sa mga maghuhubad sa Biblia sa tibook kalibutan.
-Ang Kristohanong mga kurso sa pagsinulatay, pagbansay-bansay sa mga katukuran,
ug mga kolehiyo sa Biblia sa tibook kalibutan.
-Nasudnong Kristohanon nga mga mamomoo.
-Ang paglatas-sa-kultura nga pwersa sa misyonaryo.
-Usa ka paglihok sa Dios sa taliwala sa mga batan-on. Sila ang umaabot nga mga lider
sa Simbahan.
-Pagpadayag sa husto nga pamaagi sa pag-abot sa matag nasud ug balangay sa kalibu
tan. Hangyoa ang Dios sa pagpadayag niini ngadto sa mga naghago niini nga mga
rehiyon. Pag-ampo alang sa mga organisasyon nga moapil diha sa misyon nga pagsu
si ug mga pamaagi.
-Panalipod alang sa mga mamomoo gikan sa mga pag-atake ni Satanas. Igapos ang
mga kalihokan ni Satanas sa pag-abot batok sa mga magtotoo ug sa mga nasud. Pagampo alang sa kaluwasan gikan sa mga tawo nga mosupak sa Ebanghelyo (Roma 15:
30-31; II Mga Taga Tesalonica 3: 2).
-Ang Bibliyanhong Panglantaw sa kalibutan mokaylap taliwala sa mga magtotoo
ug nga sila mahimong umalambit imbis nga mga tumatan-aw sa plano sa Dios.
-Kadtong nagtrabaho sa sekular nga trabaho sa nagkalain-laing mga nasud aron sa
pagsangyaw sa Ebanghelyo.
-Mga magtotoo sa armadong pwersa nga gibutang sa nagkalain-laing mga rehiyon sa
kalibutan. Sila mahimong epektibo nga pwersa sa pagpakaylap sa Ebanghelyo.
-Ang buhat sa relihiyosong mga himan sa komunikasyon sama sa mga rekording sa
Ebanghelyo, pelikula, cassette tapes, ang Kristohanong radyo ug telebisyon.
-Ang buhat sa medikal ug sosyal nga mga misyon. Kini naglakip sa buhat sa kahupa
yan ug tabang nga mga pagministeryo. Kini mao ang mga ahensya nga nagahiusa sa
medikal ug pisikal nga tabang uban sa pagpakaylap sa Ebanghelyo.
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-Misyonaryo ng mga organisasyon nga anaa sa kahanginan, dedikado nga mga piloto
nga naglupad ug mga misyonaryo ug mga suplay ngadto sa mga nagkalain-laing
rehiyon sa kalibutan.
-Ang buhat taliwala sa mga imigrante ug mga lalin sa kalibutan.
-Ang pagbugkos sa espirituhanon nga mga gahum ni Satanas nga nagaimpluwensya
sa nasud ug sa mga rehiyon. Nga ang maong mga gahum gihulagway pinaagi sa prin
cipe nga may gahum sa ibabaw sa Persia sa panahon ni Daniel. Kini nga mga gahum
nagpatin-aw kon nganong ang pipila ka mga nasud mas madinawaton sa Ebanghelyo
kay sa uban. Ang pipila ka mga espiritu aktibo sa nagkalain-laing mga rehiyon, ug
hangtud nga ang mga magtotoo mangamuyo kini nga mga rehiyon dili andam nga
modawat sa Ebanghelyo.
PANGAMUYO ALANG SA USA DAPIT SA KALIBUTAN: (10 minutos)
Isentro ang inyong pag-ampo sa usa ka piho nga kontinente o nasud. Adunay pipila ka mga
ahensya nga makahatag ug piho nga impormasyon sa nagkalain-laing mga grupo sa mga lu
gar, mga ahensya, ug mga tawo nga makatabang kaninyo sa pag-ampo nga mas piho. Tanawa ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo.
Ania ang pipila ka piho nga mga butang nga iampo alang sa matag nasud:
-Karon nga mga panghitabo. Kamo mahimo nga magbantay sa piho nga mga pangina
hanglan sa pag-ampo pinaagi sa pagpaniid sa presenteng mga hitabo sa balita sa na
sud o pinaagi sa kanunay nga pakigbalita sa Kristohanong mga mamomoo didto.
-Ang mga simbahan sa nasud.
-Kadtong mga naghago diha sa espirituhanon nga kaumahan niini nga nasud. Kini
naglakip sa mga nagtukod ug mga simbahan, sa nasudnong mga trabahante, mga
katukuran sa pagbansay-bansay, mga misyonaryo, mga maghuhubad sa Biblia, ug
uban pa.
-Tanang mga magtotoo niini nga nasud.
-Wala pa naabot nga mga katawhan sa nasud.
-Nagagapos sa mga gahum ni Satanas nga naglihok niini nga nasud; kadtong mga
pwersa nga moabot batok sa pagpakaylap sa Ebanghelyo o pagsarado sa nasud ngad
to sa mga paningkamot sa pag-ebanghelyo.
-Sa matag katilingban, adunay pito ka mga batakang mga lugar nga nag-umol sa mga
panghunahuna sa mga indibiduwal ug sa destinasyon sa nasud. Kini mao ang mga
panimalay ug pamilya, ang simbahan, edukasyon, arte ug kalingawan, mga himan sa
komunikasyon, gobyerno, ug negosyo. Pangamuyo alang sa mga lider ug sa espiritu
hanon nga kahimtang niini nga mga kategoriya.
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PANGAMUYO ALANG SA PIHO NGA MISYONARYO O AHENSYA: (10 minutos)
Pinaagi sa pakigbalita sa misyonaryo o ahensya sa misyon, kamo mahibalo sa piho nga mga
panginahanglan aron iampo. Ipalista ang inyong ngalan aron makadawat sa ilang sulat-balita
o pag-ampo nga buletin.
PAG-AMPO ALANG SA USA KA GRUPO NGA WALA PA NAABOT: (10 minutos)
Ang lima ka mga dagkung grupo sa mga katawhan nga wala pa naabot mao ang mga Budista,
Hindu, Tribo nga mga katawhan, mga Muslim, ug mga Tsino.
-Pag-ampo alang sa espirituhanon nga kagutom sa taliwala niini nga mga grupo.
-Pag-ampo alang sa mga mamomoo nga makigbahin sa Ebanghelyo sa mga tawo.
-Pag-ampo alang sa pagpadayag sa tukma nga pamaagi sa pag-abot sa matag indibi
duwal nga grupo.
-Pag-ampo alang sa mga misulay na sa pag-abot niini nga mga grupo.
PAG-AMPO SA PERSONAL NGA MGA PANGINAHANGLAN: (10 minutos)
Tagda ang inyong kaugalingon nga personal nga mga panginahanglan nga may kalabutan
ngadto sa kalibutan. Sa unsang paagi nga ang inyong personal nga mga panginahanglan may
kalabutan sa pangtibook-kalibutan nga katuyoan sa Dios ug ang inyong bahin niini? Bisan
ang inyong labing personal nga mga pagtagad kinahanglan daw may kalabutan sa plano sa
Dios alang sa mga nasud.
Padayon sa pagpangita alang sa mga paagi sa Dios nga kamo makatuman sa inyong bahin sa
sugo sa pag-abot sa mga nasud sa kalibutan sa Ebanghelyo sa Gingharian. Unsaon ninyo nga
mas masinangkapan pa ang inyong kaugalingon sa pagbuhat niini? Sa unsa nga paagi nga
kamo makasugod karon? Sa unsa nga paagi nga kamo mahimong gawasnon sa labaw pa sa
inyong personal nga panahon ug panalapi alang sa kawsa sa misyon sa kalibutan?
ANG TAKNA SA PAG-AMPO
Ania ang usa ka katingbanan kon sa unsang paagi ang takna sa internasyonal nga pagpanga
muyo gibahin:
1. Pagdayeg sa Dios: (10 minutos)
2. Pangamuyo alang sa kalibutan sa kinatibuk-an: (10 minutos)
3. Pangamuyo alang sa usa ka dapit sa kalibutan: (10 minutos)
4. Pangamuyo alang sa usa ka piho nga misyonaryo o ahensya sa misyon: (10 minutos)
5. Pag-ampo alang sa usa ka grupo sa mga katawhan nga wala pa nawalihi: (10 minutos)
6. Pag-ampo alang sa piho nga mga panginahanglan sa personal: (10 minutos)
PAGHIMO UG MANWAL SA PAG-AMPO
Ang usa ka personal nga manwal sa pag-ampo motabang kaninyo sa internasyonal nga
pagpangamuyo. Ania ang mga panudlo alang sa paghimo niining usa ka manwal sa pagampo:
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SEKSYON 1 – ANG PLANO SA PAG-AMPO:
Kuhaa ang "Plano sa Pag-ampo" nga gihatag niini nga kapitulo alang sa takna sa internasyo
nal nga pagpangamuyo. Isal-ot kini sa inyong manwal sa pag-ampo alang sa reperensya sa
paggiya sa inyong panahon sa pag-ampo.
SEKSYON 2 – KINATIBUK-ANG KALIBUTAN:
Kuhaa ang mga sugyot alang sa kinatibuk-ang kalibutan nga pag-ampo sa mga panginahang
lan nga gihatag niini nga kapitulo ug isal-ot sila niini nga seksyon sa inyong manwal sa pagampo. Kamo makadugang sa uban nga mga panginahanglan sa kalibutan sa pag-ampo niini
nga listahan ingon nga ang Dios magdala kanila ngadto sa inyong hunahuna.
Pagbaton ug usa ka mapa sa kalibutan ug isal-ot kini sa Seksyon 2 sa inyong manwal sa pagampo. Ipandong ang inyong mga kamot niini nga mapa ug gamita kini ingon nga usa ka pun
to sa pagpadapat samtang kamo mag-ampo alang sa kalibutan.
SEKSYON 3 - PIHONG MGA DAPIT:
Tigoma ang mga mapa ug impormasyon sa nagkalain-laing mga nasud ug mga dapit sa kalibu
tan ug isal-ot kini niini nga seksyon sa inyong manwal sa pag-ampo. Ilakip ang mga gagmay
nga tinabas gikan sa mga mantalaan sa mga kasamtangan nga mga panghitabo nga makaapek
to sa buhat sa Ebanghelyo sa partikular nga mga nasud. Pag-ampo mahitungod niini nga mga
isyu.
Ayaw kalimot sa pag-ampo alang sa inyong kaugalingon nga nasud ug sa inyong balangay o
dakbayan. Pagbaton ug usa ka mapa sa inyong nasud ug ilakip kini niini nga seksyon. Pagba
ton ug usa ka mapa sa inyong ciudad o pagguhit ug usa ka mapa sa inyong baryo ug ilakip
kini niini nga seksyon.
Kon ang inyong ciudad adunay pag-alagad sa telepono, pagbaton ug usa ka kopya sa direktor
yo sa telepono ug magsugod sa pag-ampo alang sa matag indibiduwal sa inyong ciudad pina
agi sa ngalan. Pagbaton ug usa ka listahan sa ngalan sa mga opisyal sa gobyerno sa inyong
nasud ug ciudad ug mag-ampo alang kanila.
SEKSYON 4 - PIHONG MGA MISYONARYO UG MGA AHENSYA:
Niini nga seksyon ilista ang mga ngalan sa piho nga mga misyonaryo nga inyong iampo. Pag
baton ug mga kopya sa ilang mga Sulat-Balita ug isal-ot sila niini nga seksyon. Pag-ampo
alang sa ilang piho nga mga panginahanglan.
Kon ang inyong denominasyon sa simbahan adunay mga misyonaryo, pagbaton ug usa ka
listahan sa ilang mga ngalan ug adres ug mosugod sa pag-ampo ug makibalita sa pipila kani
la. Pagbaton ug impormasyon sa piho nga mga ahensya sa misyon ug isukip kini niini nga sek
syon. Pag-ampo alang sa ilang piho nga mga panginahanglan. Pagbaton ug usa ka listahan sa
mga simbahan, Kristohanong mga organisasyon sa pagbansay, ug sa mga ahensya sa misyon
diha sa inyong dapit. Pag-ampo sa piho alang kanila.
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SEKSYON 5- MGA GRUPO SA KATAWWHAN NGA WALA PA NAABOT:
Isulat ang mga ngalan sa lima ka mga dagku nga mga hut-ong sa wala pa naabot nga mga
grupo sa mga tawo niini nga seksyon. Kini mao ang mga Budista, Muslim, Hindu, Tsino, ug
Tribong mga katawhan. Sugdi sa pagkolekta ang impormasyon mahitungod niini nga mga
grupo ug isal-ot kini niini nga seksyon sa inyong manwal sa pag-ampo.
SEKSYON 6 –PAG-AMPO SA PERSONAL NGA MGA PANGINAHANGLAN:
Isulat ang mosunod nga mga ulohan sa kolum sa usa ka piraso nga papel sa pagtipig sa
inyong personal nga mga panginahanglan nga rekord:
Petsa

Personal nga Panginahanglan

Petsa nga Gitubag

Ang pagtipig sa sinulat nga talaan makatabang kaninyo sa pagpunting sa inyong mga pagampo sa piho ug makaila sa diha nga ang Dios mitubag.
BANSAYA ANG UBAN NGA MAHIMONG INTERNASYONAL NGA MGA
TIGPATALIWALA
Kamo mahimo nga mobansay sa uban nga mahimong internasyonal nga tigpataliwala. Ania
ang plano:
1. I-estorya ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan.
Una, i-estorya ang Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan. Hangtud nga ang usa ka tawo ma
kadawat sa mga panan-awon sa plano sa Dios alang sa kalibutan ug ang ilang bahin niini, dili
sila mahimong usa ka epektibo nga internasyonal nga tigpataliwala. Ang kapitulo 10 nagha
tag ug mga giya kon unsaon sa pagpakig-istorya sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan
ngadto sa uban.
2. Gamita kini nga kapitulo sa pagbansay sa uban diha sa internasyonal nga pangamuyo.
Una, pagtuon sa kapitulo uban kanila. Ikaduha, magsugod sa pag-ampo sumala sa plano sa
pag-ampo nga gihatag niini nga kapitulo. Ikatulo, tabangi sila sa pag-organisar sa usa ka
manwal sa pag-ampo sumala sa mga panudlo nga gihatag niini nga kapitulo.
3. Pagporma ug usa ka grupo sa pag-ampo alang sa internasyonal nga pangamuyo.
Ang suporta sa grupo nagpasalig sa padayon nga dedikasyon sa internasyonal nga pagpanga
muyo. Paggahin ug usa ka piho nga panahon, adlaw, ug dapit alang sa inyong mga miting.
Kini nga grupo mahimong magkita sa inyong panimalay o sa simbahan. Gamita ang plano sa
pag-ampo nga gihatag niini nga kapitulo ug ang manwal sa pag-ampo nga inyong gibuhat
aron makapokus sa inyong panahon sa pag-ampo. Ipadala ang pipila sa dugang nga mga hi
man sa pag-ampo nga gilista diha sa "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapi
tulo. Kini dugang nga makatabang kaninyo ug sa inyong mga binansay sa internasyonal nga
pagpangamuyo.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Unsa ang gipasabot nga mahimong usa ka "internasyonal nga tigpataliwala"?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Unsaon ninyo pagbansay ang uban nga mahimong internasyonal nga mga tigpataliwa
la?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Kamo ba naghimo na sa pasalig nga mahimong usa ka internasyonal nga tigpataliwa
la?
_____________________________________________________________________
5. Kamo ba nakahimo na sa inyong personal nga mapangaliyupoong manwal sa pagampo?
_____________________________________________________________________
6. Unsa ang tulo ka positibo nga mga benepisyo sa internasyonal nga pagpangamuyo
nga gihisgotan niini nga kapitulo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Ihulagway ang plano nga gihatag niini nga kapitulo alang sa usa ka organisado nga
sesyon sa pag-ampo nga nakapokus sa internasyonal nga pagpangamuyo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
Ang mosunod nga mga materyal anaa sa nagkalain-laing Pangtibook-Kalibutan nga Kristoha
nong mga ahensya sa pagtabang sa inyong internasyonal nga pagpangamuyo. I-tsek online
alang sa kasamtangan nga impormasyon sa adres:
1. Operation World: Kini nga basahon naghatag ug impormasyon sa matag nasud sa
kalibutan ug sa mga listahan nga nagkinahanglan sa piho nga pag-ampo.
2. International Intercessors: Usa ka grupo nga naghatag ug binulan nga sulat-balita
uban sa impormasyon sa nagkalain-laing mga nasud ug sa piho nga mga panginahang
lan sa pag-ampo alang sa matag adlaw sa bulan.
3. Sugdi ang usa ka Frontier Fellowship nga grupo sa pag-ampo nga nagtumbok sa pagampo sa wala pa naabot nga mga grupo sa mga tawo.
4. Apil sa usa ka espesyalista sa pag-ampo nga kapunungan.
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KAPITULO 10
PAGPAKIGBAHIN SA BIBLIYANHONG PANGLANTAW SA KALIBUTAN
MGATUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pag-ila sa upat ka mga lakang alang sa pagpakigbahin sa Bibliyanhong
Panglantaw sa Kalibutan.
• Pagpakigbahin sa Bibliyanghong Panglantaw sa Kalibutan sa matinud-anon nga
mga lalaki ug mga babaye.
• Paghimo’g usa ka komite alang sa pag-ebanghelyo.
• Paghimo ug mga pagtuon sa Pangtibook-Kalibutan nga Kristohanong pagtuon sa
Biblia.
SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang
mga saksi, ang mao usab itugyan mo sa matinumanon nga mga tawo, nga maka
himo sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2)
PASIUNA
Ingon sa inyong nakat-onan, minilyon sa mga magtotoo sa tibook kalibutan walay Bibliyan
hong Panglantaw sa Kalibutan. Ang ilang mga pagtagad nagtumong sa ilang kaugalingon
nga pamilya, balangay, ug simbahan. Tungod kay sila wala nakasabot sa plano sa Dios alang
sa kalibutan, sila dili aktibo nga nagatuman sa ilang bahin diha sa plano. Kini kapitulo nagpa
tin-aw kon sa unsang paagi ipakigbahin ang Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan sa ingon
niana nga mga tawo, nga nagadasig kanila nga mahimong pangtibook-kalibutan nga mga
Kristohanon.
MATINUMANONG MGA TAWO
Ang yawi sa epektibo nga komunikasyon sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan mao ang
pagpili sa matinumanong mga lalaki ug mga babaye alang sa pagbansay-bansay:
Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang
mga saksi, ang mao usab itugyan mo sa matinumanon nga mga tawo, nga maka
himo sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2)
Ang pulong nga "matinumanon" nagpasabot sa aktibo, kapiyalan, ug kasaligan. Dili ang ta
nan modawat sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan. Dili ang tanan matinud-anon niini. Sa
pagpakigbahin sa panan-awon, kamo kinahanglan gayud nga mopili sa inyong mga nakita
nga adunay mga hiyas sa usa ka aktibo, kapiyalan, ug kasaligang motubag ngadto sa Dios.
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Kadtong inyong gipakigbahinan sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan kinahanglan nga
matinud-anon sa pagpanudlo sa uban usab. Kini mao lamang ang paagi nga ang pagpamunga,
ug pagpadaghan magpadayon.
BIBLIYANHON, DILI KULTURAHANON
Samtang kamo mopakigbahin sa unsay inyong nakat-onan sa uban, hinumdumi nga kamo wa
la gitawag sa pagpakigbahin sa inyong kaugalingon nga mga panglantaw sa kultura. Kamo
gitawag sa pagpakigbahin sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan.
Ang kultura mao ang naangkon nga sumbanan kon sa unsang paagi ang mga butang gibuhat
sa usa ka palibot. Kini naglakip sa mga kostumbre, tradisyon, pinulongan. . . sa tinuod lang,
ang tanang estilo-sa-kinabuhi ug kinaiya. Kini ang hinungdan nganong adunay mga dagkung
kalainan tali sa mga tawo sa India ug Africa.
Kamo hilabihan gayud ka apektado sa kultura diin kamo nagpuyo. Kamo naghunahuna nga
ang inyong paagi sa pagbuhat sa mga butang mao ang labing maayo. Apan kamo kinahanglan
nga makaamgo nga walay usa ka kultura nga mas labaw sa usa. Ang inyong tawag dili ang
pag-usab sa kultura o sa pagpakigbahin sa inyong kaugalingong paagi sa pagbuhat sa mga
butang nga inyong giisip nga mas labaw.
Ang inyong bugtong kabalaka sa kultura mao nga sa diha nga ang mga buhat anaa sa direkta
nga paglapas sa sinulat nga Pulong sa Dios. . . Nan kamo kinahanglan gayud nga moatubang
kanila ug modumala ingon nga sala. Kamo wala gitawag sa pagdala ug sibilisasyon sa paga
no. Ang inyong katuyoan dili ang pagluwas sa katilingban, apan ang pagluwas sa mga kalag.
Ang katuyoan sa usa ka mangingisda dili ang pag-usab sa dagat, apan ang pagdakop sa mga
isda nga anaa niini.
Pagpokus sa mga dagku nga tahas nga haduol: Ang pagtudlo sa matinumanong mga lalaki ug
mga babaye.
ANG PLANO
Ania ang upat ka mga lakang sa inyong pagpakigbahin sa Bibliyanhong panglantaw sa
kalibutan:
1.
2.
3.
4.

Mahimong usa ka modelo sa panan-awon.
I-estorya ang panan-awon ngadto sa uban.
Tipigi ang panan-awon ingon nga sentrong tumong sa kinabuhi.
Sunda ang panan-awon.

Atong tan-awon ang matag lakang sa detalye. . .
MAHIMONG USA KA MODELO SA PANAN-AWON:
Una, kamo kinahanglan gayud nga modawat sa Bibliyanhong paglantaw sa kalibutan sa inyong kaugalingon. Kini mao ang katuyoan niini nga pagtuon. Sa diha nga kamo makaila sa
inyong responsibilidad ngadto sa Dakung Sugo ug ang inyong kasingkasing gihikap ug adu103

nay pagtagad alang sa mga nasud sa kalibutan, nan, kamo mahimong usa ka modelo sa panan
-awon.
Ingon nga usa ka modelo, kamo mahimong usa ka buhi nga ehemplo sa atubangan sa inyong
mga higala ug sa pakig-ambitay sa simbahan. Pasagdi sila nga makakita sa inyong kaugali
ngong mga kabalaka alang sa kawsa ni Kristo ug mobati nga ang inyong kasingkasing mopi
tik alang sa mga nasud sa kalibutan. Pasagdi sila nga makita kamong aktibo nga moapil diha
sa pag-abot sa uban sa Ebanghelyo. Ang labing dakung pagtulon-an wala gibuhat pinaagi sa
mga pulong. Kini gibuhat pinaagi sa ehemplo. Atong makita kini sa kinabuhi ug ministeryo
ni Jesus.
I-ESTORYA ANG PANAN-AWON SA UBAN:
Ania ang pipila ka mga sugyot kon unsaon sa pagpakig-istorya sa panan-awon ngadto sa
uban:
1. Ipakigbahin ang panan-awon sa indibiduwal nga basehan ngadto sa mga magtotoo nga la
bing suod kaninyo. Ipakigbahin kini nga kurso, “Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglan
taw sa Kalibutan," uban kanila. Ipakigbahin ang dakung espirituhanong panginahanglan
sa kalibutan ug ipatin-aw ang ilang mga personal nga papel sulod niini. Pag-ampo nga
managsama alang sa mga nasud sa kalibutan nga nagagamit sa mga pamaagi nga inyong
nakat-onan sa Kapitulo 9.
2. Hangyoa ang inyong pastor alang sa usa ka "Pangibook-kalibutan nga Kristohanong
pokus" ingon nga bahin sa regular nga pag-alagad sa simbahan. Kini mao ang pipila ka
mga minuto nga panahon sa pag-alagad nga inyong mahimo ang pagpakigbahin mahi
tungod sa espirituhanon nga kahimtang sa kalibutan, wala pa naabot nga mga katawhan,
ug sa pagpakigsulti sa hamubo nga hagit sa pag-aksyon.
3. Kon ang inyong simbahan nagmantala ug kada semana nga buletin o matag karon nga ta
ho, isal-ot ang artikulo nga makapadasig sa usa ka Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan.
4. Pagbutang ug usa ka sentro sa kapanguhaan diha sa inyong simbahan o sa balay. Ilakip
ang mga libro ug mga materyales sa wala pa naabot nga mga katawhan, mga sulat gikan sa
mga misyonaryo, buletin bord nga mga pasundayag nga nagapokus sa mga nagkalain-la
ing mga nasud sa kalibutan, mga mapa sa pag-ampo, ug uban pa (Siguroha nga ilakip kini
nga kurso isip kabahin sa kapanguhaan sa sentro!)
5. Hangyoa ang mga misyonaryo ug Kristohanong mga lider sa ubang mga nasud sa pagpa
dala ug 5 ka minutos nga madungog nga mga taho nga ipakigbahin uban sa inyong grupo.
Hangyoa sila sa pagpadala ug mga litrato, mga slide, o mga video nga nagahulagway sa
mga buhat sa ilang mga nasud.
6. Kon kamo anaa sa usa ka komunidad diin adunay usa ka kolehiyo o unibersidad, hangyoa
ang internasyonal nga mga estudyante sa pag-apil ug ipakigbahin ang ilang kultura ug ang
mga panginahanglan sa ilang mga nasud. Kon adunay usa ka duol nga kultura sa inyong
dapit, sama sa mga lalin gikan sa ubang mga nasud, dapita sila sa pagpakigbahin sa inyong
grupo.
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7. Impluwensyahi ang kinabuhi sa pag-ampo sa inyong simbahan. Sa diha nga ang binaba o
sinulat nga hangyo kuhaon alang sa grupo nga pag-ampo, iapil ang pangtibook-kalibutan
nga kawsa ni Kristo sa atubangan sa katilingban.
8. Pagporma sa usa ka Pangtibook-kalibutang Kristohanon o mag-ebanghelyo nga komite
sa inyong simbahan kon kini wala pa naglungtad. Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga
seksyon sa kapitulo nagpatin-aw kon unsaon sa pagbuhat niini.
9. Paghimo sa mga miting sa pangtibook-kalibutan nga pagkaamgo sa inyong panimalay o
sa simbahan. Kini mosugod gikan sa usa ka gamay nga panimalay nga miting ngadto sa
usa ka kompleto nga komperensya sa mga misyon. Dapita ang mga mamumulong gikan
sa mga nagkalain-laing mga ahensya sa misyon. Ipahimutang ang usa ka "Pangtibookkalibutang Kristohanon" nga lamesa uban sa mga materyales nga magamit alang sa mga
mopalit. (Siguroha nga ilakip kini nga kurso sa inyong lamesa!)
10. Hangyoa ang inyong pastor sa pagtanyag niini nga kurso, “Pagpalambo sa Bibliyanhong
Panglantaw sa Kalibutan, " sa tibook Simbahan ug uban nga mga simbahan sa komuni
dad. Ipahigayon ang mga klase sa usa ka panimalay, sa simbahan, o sa usa ka publiko
nga dapit sa mga miting.
TIPIGI ANG PANAN-AWON INGON NGA SENTRONG TUMONG SA KINABUHI:
Kamo kinahanglan gayud nga motipig sa panan-awon ingon nga sentrong tumong sa inyong
kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye nga inyong gi
bansay. Ania ang pipila ka mga sugyot kon unsaon sa pagbuhat niini:
1. Padayon sa pagbasa sa mga libro nga adunay pagtagad sa misyon ug sa usa ka Bibliyan
hong panglantaw sa kalibutan.
2. Tambong sa mga komperensya sa misyon nga gitanyag diha sa inyong dapit.
3. Padayon sa pagkasayud sa kasamtangan nga mga panghitabo sa kalibutan nga makaapek
to sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ug padayon sa pag-ampo alang sa mga nasud sa kalibutan.
4. Padayon sa direkta nga pakigbalita sa mga naghago sa nagkalain-laing mga kaumahan sa
kalibutan. Ang ilang mga taho mopadayon sa pagdasig sa inyong panan-awon sa kalibu
tan.
5. Paghimo’g Pangtibook-kalibutang Kristohanon nga pagtuon sa Biblia alang sa inyong
kaugalingong paggamit, ug sa pagpakigbahin sa uban. Ang usa ka Pangtibook-kalibu
tang Kristohanon nga pagtuon sa Biblia mao ang usa nga nagpokus sa tema nga kalibutan
diha sa Kasulatan. Ang "Alang sa Dugang Pagtuon "nga seksyon niini nga kapitulo mota
bang kaninyo sa pagbuhat niini.
SUNDA ANG PANAN-AWON:
Dili igo lang ang pag-ugmad sa usa ka Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan ug isulti kini
ngadto sa uban. Kamo kinahanglan gayud nga molihok sa unsay inyong nakat-onan:
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Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpa
nudlo, alang sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto sa pagkamatarung:
Aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong
mga buhat. (II Timoteo 3: 16-17)
Ang matag prinsipyo sa Kasulatan nga atong nakat-onan mosangkap kanato sa pagbuhat ug
maayo nga mga buhat. Kamo nakakat-on sa daghang mga prinsipyo niini nga kurso, apan ang
kahibalo nga walay aksyon sama sa pagtoo nga walay binuhatan. Kon kamo nakakat-on lang
sa mga prinsipyo ug walay aktibo nga tubag sa kahibalo nga naangkon, nan kini mao ang usa
ka espirituhanon nga katapusan. Ang pagdawat sa panan-awon dili igo. Ang pagpakigsulti nii
ni ngadto sa uban dili igo. Kamo ug kadtong inyong gibansay kinahanglan usab nga mosunod
sa mga panan-awon.
Ang Harvestime International Institute nagtanyag ug mga kurso nga makatabang kaninyo sa
pagbuhat niini. Ang sunod nga kurso niini nga serye, “Pagtudlo nga mga Taktika," makapa
himo kaninyo nga epektibong mopakig-ambit sa uban sa inyong nakat-onan. Ang "Pagpadag
han nga mga Metodo” mopakita kaninyo kon unsaon sa pagpadaghan sa espirituhanon nga
mga pwersa sa inyong gibansay. Ang ubang mga Harvestime nga kurso motabang kaninyo sa
pag-organisar, pagdumala, ug pagpalihok niining mga matinud-anon nga mga lalaki ug mga
babaye. Ang Harvestime International Institute nga kurso, "Sama sa Levadurang Pagebanghelyo," naghatag ug piho nga mga sumbanan alang sa pagpakigbahin sa mensahe sa
Ebanghelyo nga adunay pagpasundayag sa gahum. Apan ayaw paghulat hangtud nga kamo
makahuman niini nga mga kurso. Sugdi sa pagtuman ang panan-awon karon, kon asa kamo
karon. Ania ang pipila ka mga sugyot kon unsaon sa pagbuhat niini:
1. Ipakigbahin ang Ebanghelyo sa uban diha sa inyong kaugalingon nga kasilinganan,
balangay, ug ciudad.
2. Pagtrabaho uban sa inyong lokal nga simbahan sa pag-ebanghelyo sa ubang mga dapit sa
parehong lokal, nasudnon, ug internasyonal.
3. Pag-ampo alang sa mga nasud sa kalibutan.
4. Hatag sa mga ahensya sa misyon, bisan sa inyong kaugalingon nga simbahan o sa ubang
responsableng mga organisasyon sa pag-ebanghelyo. Ang paghatag sa mga nagatrabaho
taliwala sa wala pa naabot nga mga tawo sa Ebanghelyo kinahanglan nga ipasabot ug
maayo.
5. Abota ang unahan sa inyong kaugalingon nga mga dapit. Mahimong kabahin sa usa ka
tim sa ministeryo nga nagkanap. Han-aya ang usa ka tim sa ebanghelyo nga moadto sa
laing kasilinganan, kultura, o nasud sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo.
ANG NAGAPADAYON NGA LIYOK
Ania ang nagapadayon nga liyok sa pagpadaghan sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan:

106

Mahimong usa ka modelo sa panan-awon.
I-estorya ang panan-awon ngadto sa uban
Tipigi ang panan-awon ingon nga sentrong tumong sa inyong kinabuhi
Sunda ang panan-awon
Ang liyok nagpadayon

Una kamo mahimong usa ka modelo sa panan-awon nga inyong nadawat, kamo mosulti niini
ngadto sa uban pinaagi sa parehong panig-ingnan ug pagpanudlo. Kamo motipig sa Bibliyan
hong Panglantaw sa Kalibutan ingon nga sentrong tumong diha sa inyong kaugalingon nga
kinabuhi ug sa mga kinabuhi sa mga tawo nga inyong gibansay. Samtang kamo moapil
niadtong inyong gibansay sa pagsunod sa panan-awon, kamong tanan mahimo nga modelo sa
panan-awon ug ang liyok nagpadayon samtang inyong gisulti kini ngadto sa uban.
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Sa pagpakigbahin sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan, sa unsa nga matang sa
mga lalaki ug mga babaye nga kinahanglan atong itumong ang atong mga paning
kamot?
_____________________________________________________________________
3. Unsa ang upat ka mga lakang sa pagpakigbahin sa Bibliyanhong Panglantaw sa
Kalibutan?
_______________________________
______________________________
_______________________________

______________________________

4. Unsa ang piho nga aksyon nga inyong buhaton sa pagtuman sa panan-awon sa pagabot sa mga nasud sa kalibutan sa Ebanghelyo? Kang kinsa ninyo ipakigbahin ang
panan-awon? Unsay inyong buhaton sa inyong simbahan? Unsay inyong buhaton diha
sa inyong komunidad?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)
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ALANG SA DUGANG PAGTUON
PAGPORMA UG USA KA KOMITE ALANG SA PAG-EBANGHELYO
Niini nga leksyon, gisugyot nga kamo magporma ug usa ka komite alang sa pag-ebanghelyo
o sa usa ka "Pangtibook-kalibutang Kristohanon" nga grupo sa inyong simbahan. Ang pagebanghelyo dili kinahanglan usa lamang ka lain nga departamento o komite sa simbahan.Kini
kinahanglan maoy tumong sa simbahan. Ang mga rason alang sa pagtukod sa maong komite
mao ang paggiya sa kapunungan sa pagtuman sa iyang katuyoan ingon nga "Ang Simbahan
Diha Sa Kalibutan" (tan-awa sa Kapitulo 6).
Ania kon unsaon sa pagtukod ang maong komite:
SUGDI SA PASTOR:
Pakigkita una sa inyong pastor ug ipakigbahin ang inyong tinguha nga magsugod sa komite.
Ipakigbahin ngadto kaniya ang inyong panan-awon ug unsay inyong nakat-onan niini nga kur
so. Tingali siya modelegar kaninyo aron mangulo sa maong komite o motudlo ug usa ka tawo
aron motrabaho uban kaninyo sa pag-organisar niini. Kini importante nga kamo makaangkon
sa pagtugot ug pagkalambigit sa pastor aron ang komite magmalampuson.
SUSIHA ANG KARON NGA PROGRAMA:
Unsa ang kahimtang karon sa pag-ebanghelyo o sa misyon sa inyong simbahan? Tagda ang
mosunod:
-Palisiya:
Ang inyong simbahan ba adunay sinulat nga palisiya sa pag-ebanghelyo o sa mga misyon?
Kon mao, kini igo ug nagabuhat sa pagdan-ag kon unsa ang pagabuhaton sa simbahan?
-Pag-ampo:
Unsa ka kanunay ang inyong simbahan mag-ampo alang sa mga hangyo nga may kalabutan
sa misyon ug sa pag-ebanghelyo? Ang inyong simbahan ba nag-ampo ngadto sa pag-alagad
kang bisan kinsa nga magbubuhat sama sa gisugo sa Mateo 9:38?
- Mga Komperensya:
Ang inyong simbahan ba adunay pag-ebanghelyo o mga misyon nga komperensya sa miaging
tuig?
-Pagbansay-bansay:
Ang inyong simbahan ba nagtanyag ug panudlo sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan nga
nagtumbok sa mga panginahanglan alang sa ebanghelyo ug sa kasamtangan nga kahimtang sa
sa pagkaylap sa Ebanghelyo? Aduna bay programa sa edukasyon sa mga misyon alang sa
matag grupo ug matag departamento sa simbahan?
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-Pag-apil:
Sa nangagi, unsay pang-ebanghelyo ug misyon nga mga programa nga giapilan sa inyong sim
bahan? Unsay inyong gibuhat sa lokal, nasyonal, ug internasyonal nga hut-ong? Unsang mga
programa ang malampuson? Ngano? Unsa ang napakyas? Ngano?
Susiha unsa nga mga programa sa inyong simbahan karon ang giapilan sa lokal, nasyonal, ug
internasyonal nga hut-ong. Hain ang nagmalampuson? Ngano? Hain ang wala nagmalampu
son? Ngano?
Giunsa sa nagkalain-laing mga departamento sa simbahan paglambigit sa misyon? Panangli
tan, ang kabatan-onan, grupo sa mga lalaki, grupo sa mga babaye, ug uban pa. Sa unsang paa
gi nga ang mga indibiduwal nga mga pamilya nalambigit sa misyon?
-Suporta:
Kinsa nga mga misyonaryo ang gisuportahan sa inyong simbahan karon? Asa sila nahimu
tang? Unsa nga ang-ang sa suporta ang inyong ginahatag?
-Badyet:
Tinoa kon pila ka porsiyento sa inyong badyet karon sa simbahan [mga halad nga nadawat]
nahiadto sa misyon o sa pag-ebanghelyo. Sa pagbuhat niini, sulati ang mosunod nga mga
blangko:
Ang kinatibuk-ang mga halad nga nadawat sa among simbahan sa miaging tuig
Php. _______ Sa maong kantidad, kami mihatag Php._______________ sa mga
misyon ug pag-ebanghelyo. Kini nagpasabot nga _______% sa atong badyet sa
simbahan nahiadto sa mga misyon ug pag-ebanghelyo sa niaging tuig.
-Kapanguhaan:
Ang mga kapanguhaan naglakip sa mga tawo, mga panalapi, kagamitan, ug mga pasilidad.
Unsa nga paagi nga ang mga kapanguhaan sa inyong simbahan karon gigamit alang sa mga
misyon ug pag-ebanghelyo?
TUDLOI ANG KONGREGASYON:
Itanyag ang usa ka klase sa "Pagpalambo sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan" nga
nagagamit niini nga manwal ingon nga inyong giya sa pagtuon. Atol sa klase, ipakigbahin
unsay inyong nakat-onan bahin sa kahimtang sa mga misyon ug pag-ebanghelyo diha sa inyong simbahan. Gikan sa mga tawo nga misulod sa klase, pilia ang yawi nga mga lalaki ug
mga babaye nga makasabot sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan. Kini nga mga tawo
kinahanglan nga maghinam-hinam mahitungod sa pag-ebanghelyo ug andam nga mokinabuhi ug aktibong malambigit.
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PAGPAHIGAYON UG USA KA ORGANISASYONAL MITING:
Pagpahigayon ug usa ka espesyal nga miting sa pag-organisar sa ebanghelyo nga komite.
Mga Responsibilidad:
Ania ang pipila ka gisugyot nga mga responsibilidad sa ebanghelyo nga komite. Ang komite
kinahanglan:
-Mopahimutang sa usa ka panig-ingnan ngadto sa simbahan pinaagi sa personal nga partisi
pasyon sa misyon, sa paghatag, ug sa pag-ampo.
-Mopahiluna sa pag-ampo sa kongregasyon alang sa mga misyon ug pag-ebanghelyo.
-Mopalig-on sa lokal, nasyonal, ug internasyonal nga mga tumong alang sa mga misyon ug sa
pag-ebanghelyo.
-Mosugyot kon sa unsang paagi nga ang mga kapanguhaan sa simbahan mahimo nga labing
epektibo nga gamiton alang sa mga misyon ug sa pag-ebanghelyo.
-Mosulti mahitungod sa mga misyon ug pag-ebanghelyo ngadto sa simbahan.
-Moandam sa tinuig nga badyet alang sa mga misyon, nga nagpakita pilay kantidad ang
nakalap ug sa unsa nga paagi kini gihimo ug gigamit.
-Moandam sa tinuig nga kalendaryo sa mga panghitabo sa simbahan nga may kalabutan sa
misyon ug pag-ebanghelyo.
-Moplano, mopalambo, ug mopahigayon sa nagapadayon nga pagbansay-bansay sa mga
misyon ug pag-ebanghelyo.
-Moplano, mopalambo, ug mopahigayon sa tinuig nga komperensya sa misyon.
-Moawhag ug suporta sa mga misyon ug pag-ebanghelyo nga programa alang sa tanang mga
departamento sa simbahan.
-Modasig nga mosuporta sa mga misyonaryo pinaagi sa pag-ampo, paghatag, personal nga
pagkalambigit, ug mga proyekto. Ang komite kinahanglan usab maghunahuna ug mga ideya
niini nga mga dapit.
-Motipig sa kasamtangang kalamboan sa pag-ebanghelyo ug sa misyon sa tibook kalibutan.
-Mousisa ug morekomendar sa misyon ug pag-ebanghelyo nga mga proyekto nga angayan
suportahan sa simbahan.
-Mousisa ug morekomendar sa mga misyonaryo sa simbahan ug sa mga organisasyon nga
kuwalipikadong suportahan.
-Mopadayon sa regular nga pakibalita sa matag misyonaryo, mga ahensya sa misyon, ug sa
misyon nga proyekto nga gisuportahan sa simbahan.
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Organisasyon:
Ania ang pipila ka mga sugyot bahin sa organisasyon sa komite:
-Pastor:
Ang pastor adunay awtoridad sa paggiya sa komite tungod kay siya mao ang ulo sa iglesia.
-Direktor:
Mangulo sa mga tigom, ug mag-organisar ug magpatuman sa mga kalihokan ubos sa direk
syon sa pastor. Siya maggiya usab sa ubang mga miyembro sa komite sa pagtuman sa ilang
mga responsibilidad.
-Sekretarya:
Magmintinar sa mga rekord sa mga miting sa komite, ang kalendaryo sa mga misyon, ug
magdumala sa mga pagsinulatay. Usab magmintinar sa usa ka hapnig sa matag misyonaryo o
proyekto nga ang simbahan miapil.
-Tsirman sa Pagpangalap ug Pundo:
Magdumala sa pagpangalap ug pundo alang sa mga misyon ug sa pag-ebanghelyo.
-Tresurera:
Mag-andam ug magdumala sa badyet alang sa mga misyon ug sa pag-ebanghelyo. Magpadala
ug pundo ngadto sa mga misyonaryo ug sa mga proyekto nga gi-aprobahan sa komite.
-Tsirman sa Pag-ampo:
Magbantay sa pag-ampo nga mga panginahanglan mahitungod sa mga misyon ug pag-ebang
helyo ug magpahibalo sa komite ug mga sakop sa simbahan sa mga panginahanglan ug mga
tubag sa pag-ampo.
-Tsirman sa Pagmantala:
Mag-andam sa publisidad alang sa mga misyon ug sa pag-ebanghelyo nga mga panghitabo la
kip na ang mga butang alang sa mantalaan, radyo, telebisyon, mga karatula, mubong mga basahon, mga pahibalo sa simbahan, ug sa buletin bord sa misyon.
-Tsirman sa Pagbansay-bansay:
Magpalambo ug mga programa sa padayon nga pagbansay-bansay aron magpadayon ang
kongregasyon nga edukado sa mga misyon ug pag-ebanghelyo. Ang usa ka programa kina
hanglan nga maugmad alang sa matag grupo sa edad ug sa departamento sa simbahan. Pagba
ton sa literatura, pulyeto o gamay nga libro, mubong mga basahon ug ubang mga materyal sa
edukasyon sa mga misyon ug pag-ebanghelyo ingon nga ang pundo ug pagkaanaa motugot
alang sa librarya sa simbahan ug / o audio biswal nga departamento.
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-Tsirman sa Komperensya:
Magplano, magpasiugda, ug magdumala sa tinuig nga komperensya sa mga misyon.
-Tsirman Sa Lokal nga Misyon:
Magpahiluna sa lokal nga mga naabot nga dapit nga mahimong maglakip sa bilanggoan, ospi
tal, kabalayan, kadalanan ug sa eskwelahang mga ministeryo, pagduaw, pangumusta sa bagong mga kinabig ug sa mga bisita sa simbahan, ug espesyal nga mga pagministeryo sama sa
mga pangalagad sa mga adik sa droga, wala makasal nga mga inahan, alkoholiko, ug uban pa.
Mag-usisa ug magrekomendar sa mga proyekto nga takus sa suporta.
-Tsirman Sa Nasyonal nga Misyon:
Magpahiluna ug mga kalihokan nga may kalabutan sa nasudnong pag-ebanghelyo ug sa
misyon. Mag-usisa ug magrekomendar sa mga indibiduwal ug mga proyekto nga takus sa
suporta.
-Tsirman Sa Langyaw’ng Misyon:
Magpahiluna ug mga kalihokan nga may kalabutan sa langyaw nga pag-ebanghelyo ug sa
misyon. Mag-usisa ug magrekomendar sa mga indibiduwal ug mga proyekto nga takus sa
suporta.
-Tsirman Sa Pangrekrut:
Magpaapil ug magdumala sa mga boluntaryo alang sa misyon ug pag-ebanghelyo nga panga
lagad.
-Mga Representante Gikan sa mga Departamento sa Simbahan:
Ang mga representante gikan sa lain-laing mga departamento sa simbahan mag-alagad sa komite nga naglakip sa mga babaye ug mga lalaki nga mga ministeryo, ang mga batan-on nga
departamento, ug ang direktor sa Sunday School.
PAGPAHIGAYON UG MGA TIGOM SA PAGPLANO:
Ang ebanghelyo nga komite kinahanglan nga magkita sa regular nga basehan sa paghimo ug
bag-ong mga plano alang sa pag-ebanghelyo ug mga misyon. Gikan sa inyong mga pag-ampo
ug tingob nga mga diskusyon, magpahimutang ug bag-ong mga tumong alang sa pagpakaylap
sa Ebanghelyo sa Gingharian. Ang usa ka tumong mao ang usa ka kalab-oton. Ang paghimo
ug mga tumong makatabang kaninyo sa pagkab-ot sa inyong mga katuyoan sa lokal, sa
nasud, ug sa tibook kalibutan. (Alang sa dugang nga panudlo niini nga dapit, pagbaton sa
Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang “Pagdumala Pinaagi sa mga
Tumong ").
Pagpahimutang ug bag-ong mga tumong alang sa:
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-Palisiya:
Kon ang inyong simbahan adunay usa ka sinulat nga palisiya sa misyon ug pag-ebanghelyo,
ribyuha kini sa pagtan-aw kon kini igo na. Kon ang inyong simbahan walay sinulat nga pali
siya sa pag-ebanghelyo o sa mga misyon, pagsulat niini. Ang mga palisiya sa mga misyon
kinahanglan nga mopahayag sa katuyoan ug sa mga tumong sa inyong programa sa misyon
ug pag-ebanghelyo. Ang Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang "Pag
dumala Pinaagi sa mga Tumong” motabang kaninyo niini nga dapit.
-Pag-ampo:
Sugdi sa pag-ampo nga managsama ingon nga usa ka komite alang sa mga misyon. Ipresentar
ang inyong mga hangyo sa pag-ampo mahitungod sa misyon ug pag-ebanghelyo nga ang sim
bahan mahimong mag-ampo sa tingob.
-Mga komperensya:
Pagplano ug usa ka komperensya sa misyon. Pagpahimutang ug mga lawak sa impormasyon
diha sa simbahan mahitungod sa nagkalain-laing mga nasud ug mga ahensya sa misyon. Ang
komperensya mahimong maglakip sa mga mamumulong sa hilisgutan nga mga misyon ug
pag-ebanghelyo, mga misyonaryo nga gisuportahan sa simbahan, ug may kalabutan nga mga
pelikula, mga slide, ug mga video.
Imantala ang komperensya sa mga misyon diha sa lokal nga mantalaan ug pinaagi sa radyo
ug telebisyon kon mahimo ug kon ang pundo motugot. Paggamit ug bandila, bandera, ug mga
karatula. Ipahibalo ang komperensya diha sa pulpito sa panahon sa mga serbisyo ug sa matag
semana nga buletin kon ang inyong simbahan adunay usa ka isyu.
-Pagbansay-bansay:
Pagtanyag ug mga klase o pagtuon sa Biblia sa pag-ugmad sa Bibliyanhong panglantaw sa
kalibutan. Isentro kini nga mga sesyon sa panginahanglan alang sa pag-ebanghelyo ug sa ka
samtangan nga kahimtang sa pagkaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan. Gamita kini nga
kurso ingon nga usa ka giya sa pagtuon.
Pagplano sa tinuig nga paghatag ug kabug-aton sa misyon ug pag-ebanghelyo. Tingali inyong
itumong sa lain-laing mga misyonaryo, nasud, o sa organisasyon sa mga misyonaryo sa matag bulan.
Pagsugod sa usa ka librarya sa mga libro, mga mantalaan, ug audio-visual nga mga materya
les nga mo-edukar sa mga miyembro sa simbahan bahin sa mga misyon ug pag-ebanghelyo.
-Pag-apil:
Ribyuha unsay inyong nakat-unan mahitungod sa nangagi ug sa karon nga partisipasyon sa
inyong simbahan alang sa pagpakaylap sa Ebanghelyo. Sugdi sa pag-ampo ug magplano kon
unsay inyong buhaton sa umaabot sa inyong lugar, nasud, ug sa tibook kalibutan.
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Unsa nga mga programa ang malampuson sa nangagi? Ug kamo gitandog sa pagbalik kanila.
Unsa ang mga programa sa karon nga malampuson? Unsa ang bag-ong mga programa sa pagebanghelyo ug sa misyon nga inyong mapadagan? Unsa nga mga kapakyasan ang inyong
nasinati sa nangagi ug unsaon ninyo sa paglikay niini sa umaabot?
Iapil ang matag departamento ug ang tanang edad nga grupo sa mga misyon ug sa pag-ebang
helyo. Ang usa ka paagi nga inyong mahimo mao ang pagpadala ug usa ka representante gi
kan sa matag departamento sa pagtambong sa mga miting sa pag-ebanghelyo nga komite. Ki
ni nga representante unya mo-estorya sa panan-awon ug sa mga plano ngadto sa ilang mga
departamento.
Dugangi ang kalambigitan sa matag pamilya sa inyong simbahan pinaagi sa mosunod nga
mga pamaagi:
* Ang matag pamilya magdikit ug usa ka mapa sa ilang balay ug timan-an ang ibabaw niini
sa nahimutangan sa mga misyonaryo alang sa ilang pag-ampo ug paghatag ug suporta.
* Tugoti nga ang mga pamilya modawat sa mga misyonaryo, internasyonal nga mga estudyante, ug mga langyaw nga mga bisita diha sa ilang balay.
*Paghatag ug kapuy-an o pangtransportasyon alang sa mga misyonaryo sa bakasyon o mga
anak sa mga misyonaryo nga nanginahanglan sa temporaryo nga pag-atiman.
* Pagpasundayag ug mga plake sa balay, mga ilhanan, ug mga karatula nga nagpasiugda sa
mga misyon.
* Pagpalambo ug usa ka librarya sa panimalay sa mga libro sa misyonaryo ug mga magasin.
* Pagbaton sa usa ka espesyal nga tibod o bangko alang sa mga halad sa misyon nga ang mga
sakop sa pamilya mahimo nga mohulog sa adlaw-adlaw nga mga amot.
* Paghatag ug usa ka listahan sa mga misyonaryo sa matag sakop sa pamilya ug dasiga sila sa
pagsulat sa mga misyonaryo nga gisuportahan sa inyong simbahan.
* Usa ka pamilya nga biyahe ngadto sa usa ka uma sa misyon sa panahon sa bakasyon mahi
mong ihan-ay pinaagi sa responsableng mga ahensya sa misyon.
* Ang mga ginikanan makaawhag sa ilang mga anak nga moapil sa lokal nga pag-ebanghelyo
ug sa misyon nga mga paningkamot.
* Ang mga misyon ug pag-ebanghelyo mahimong ipasiugda sa panahon sa pagsimba sa
pamilya.
-Suporta:
Dugangi ang gidaghanon sa mga misyonaryo nga gisuportahan sa inyong simbahan ug / o
dugangi ang lebel sa inyong suporta. Hunahunaa ang pagpadala sa paglatas-sa-kultura nga
misyon tims gikan sa inyong kaugalingon nga simbahan sa mubo nga termino sa misyon.
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-Badyet:
Paghimo ug mga plano aron sa pagdugang sa porsiyento sa badyet nga mahiadto sa mga
misyon ug pag-ebanghelyo. Pananglitan, gamita ang mosunod nga tsart aron sa paghagit sa
mga sakop sa simbahan:
Kon ang matag sakop mohatag ug ___________ sa usa ka adlaw alang sa mga misyon, kita
mohatag sa (mga miyembro ___________x 365 ka adlaw piloa sa kantidad nga gihatag sa
matag adlaw_____________) adunay sumada nga ______________ sa usa ka tuig.
Pananglitan, sa Estados Unidos kon ang matag sakop sa usa ka simbahan nga 200 mohatag ug
10 sentimos sa usa ka adlaw alang sa usa ka tuig, ang simbahan adunay kinatibuk-an nga
dugang nga mga $ 7,300.00 alang sa misyon.
Susiha ang karon ninyo nga badyet. Unsa nga mga dapit nga mahimong gamayan sa pagtu
got ug dugang nga pundo sa mga misyon ug pag-ebanghelyo? Tinoa ang porsiyento sa mga
pundo nga mahiadto sa lokal, nasyonal, ug langyaw nga mga misyon.
-Mga Kapanguhaan:
Organisaha pag-usab ang mga kapanguhaan sa inyong simbahan aron makapasiugda sa mga
misyon ug sa pag-ebanghelyo. Ang mga kapanguhaan naglakip sa mga tawo, mga panalapi,
kagamitan, ug mga pasilidad. Tinoa kon sa unsang paagi labing maayong magamit ang
inyong mga kapanguhaan aron makab-ot ang inyong mga plano alang sa pag-ebanghelyo.
PAGPAHIGAYON UG REGULAR NGA MITING ALANG SA KOMITE SA PAGEBANGHELYO:
Ania ang usa ka sampol sa agenda alang sa pagpahigayon sa regular nga mga miting sa pagebanghelyo nga komite:
1. Pangbukas nga pag-ampo ug pagbasa sa Kasulatan.
2. Pagbasa sa mga minutas gikan sa unang miting [pinaagi sa sekretarya].
3. Panalapi nga taho.
4. Pagpresentar sa rehiyonal nga mga taho:
-Report gikan sa tsirman sa lokal nga mga misyon.
-Report gikan sa tsirman nasyonal nga mga misyon.
-Report gikan sa tsirman sa langyaw nga mga misyon.
5. Espesyal nga mga taho:
-Pagpangalap ug pundo.
-Tinuig nga komperensya sa misyon.
-Pagbansay-bansay.
-Report gikan sa mga nagkalain-laing departamento sa simbahan nga may kalabutan
sa misyon ug pag-ebanghelyo.
6. Sagolsagol nga patigayon:
-Bisan unsang butang nga wala mahulog sa ilalum sa mga kategoriya nga gilista sa
ibabaw.
7. Panapos nga mga pamahayag pinaagi sa pastor.
8. Oras sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo alang sa mga misyon ug pag-ebanghelyo nga
pagapangulohan sa tsirman sa pag-ampo.
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IPAHIBALO SA SIMBAHAN UG SA KOMUNIDAD:
Ipahibalo ang panan-awon, mga tumong, mga plano, ug mga kalihokan sa simbahan ug sa
komunidad pinaagi sa:
-Mga himan sa komunikasyon: Radio, telebisyon, ug mantalaan nga pagpahibalo.
-Mga ilhanan ug mga karatula: gawas ug sa sulod sa simbahan ug idikit sa tibook nga komu
nidad.
-Mga bandila ug mga banderitas sa mga nagkalain-laing mga nasud.
-Mga libro ug audio-visual nga mga materyal diha sa librarya sa simbahan.
-Literatura sama sa mubong basahon, brosyur, karatula, ug pulyeto o gamay nga libro.
-Senimanang mga Buletin sa simbahan lakip na ang mga balita sa mga misyon ug pag-ebang
helyo.
-Mga sulat-balita ug espesyal nga mga sulat nga gipadala ngadto sa mga sakop sa simbahan.
-Buletin bord nga nagpakita sa mga hulagway ug mga sulat mahitungod sa simbahan nga
gipaluyohan sa mga kalihokan sa mga misyon ug pag-ebanghelyo, ang pahibalo sa mga
miting, misyon islogan, ug mga tumong.
-Mga pahibalo gikan sa pulpito sa panahon sa regular nga mga serbisyo.
-Usa ka direktori sa misyonaryo uban sa mga ngalan, pinuy-anan ug litrato sa pamilya sa misyonaryo, usa ka listahan sa mga sakop sa pamilya, edad ug mga petsa nga natawhan, impormasyon sa dapit sa pag-alagad, ug usa ka mubo nga paghulagway sa matang sa pangalagad
nga ang misyonaryo nalambigit
.
-Mga mapa, parehong sa kalibutan ug nagkalain-laing mga nasud diin ang simbahan miapil
diha sa mga misyon ug pag-ebanghelyo.
PANGTIBOOK-KALIBUTANG KRISTOHANON NGA PAGTUON SA BIBLIA
Ang "Pangtibook-kalibutang Kristohanon" nga pagtuon sa Biblia motabang kaninyo sa pag
tipig sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan nga sentro sa inyong kinabuhi ug minister
yo. Sila usab makatabang kaninyo sa pagpakigbahin sa panan-awon sa uban. Ania ang pipila
ka mga sugyot unsaon sa pagpalambo sa maong pagtuon:
BERSIKULO NGA PAGTUON:
Gamita ang kapitulo 4, 5, ug 6 niini nga kurso alang sa piho nga mga pakisayran ngadto sa
mga hilisgutan sa usa ka Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan diha sa Pulong. Sa inyong
kaugalingon nga personal nga pagtuon sa Pulong, tan-awa kini nga mga yawing mga pulong
diha sa mga bersikulo nga nagadan-ag sa pangtibook-kalibutan nga katuyoan sa Dios: Mga
nasud-Gentil-Pagano-Ang mga Katawhan-Kalibutan-Nasud-Mga kinatumyan sa yuta.
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Samtang kamo magtuon sa matag tudling sa Biblia, mangutana niini nga mga pangutana:
-Unsay gipadayag sa tudling bahin sa pagtagad sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan?
-Unsay gipadayag sa tudling bahin sa kalibutan?
-Unsay gipadayag sa tudling bahin sa pakiglambigit sa Dios uban sa mga tawo sa tanang
kanasuran?
-Unsa ang mensahe sa Dios ngadto sa kalibutan sumala sa gipadayag niini nga tudling?
-Unsay gipadayag niini nga tudling mahitungod sa katuyoan sa Dios alang sa kalibutan,
Israel, ang simbahan, o ang tagsa-tagsa ka magtotoo?
-Unsay yawi nga mga pulong niini nga tudling nga nagtumong sa kalibutan. Pananglitan, ang
pulong nga "kalibutan" diha sa Juan 3:16 mao ang usa ka panig-ingnan sa yawi nga pulong.
Ang gugma sa Dios espesipikong nakatumong sa kalibutan. Kini mao ang rason nganong
gipadala niya si Jesus aron mamatay alang sa mga sala sa tanang katawhan.
-Kini ba nga tudling nagtawag alang sa usa ka piho nga tubag gikan sa mga magtotoo nga
may kalabutan ngadto sa pag-abot sa kalibutan sa Ebanghelyo? Unsang mga aksyon ang
atong mahimo?
KARAKTER NGA PAGTUON:
Tun-i ang yawi sa Bibliyanhong mga karakter diha sa ilang papel sa plano sa Dios alang sa
kalibutan. Samtang kamo magtuon sa kinabuhi sa usa ka personalidad sa Biblia, ipangutana
kini nga mga pangutana:
-Unsay piho nga mga buluhaton sa Dios nga gihatag sa tagsa-tagsa?
-Unsaon niini nga mga buluhaton sa pagtabang sa pagkab-ot sa katuyoan sa Dios alang sa
kalibutan?
-Unsa ang mga personal nga mga kinaiya nga nakatampo o nakapugong sa katumanan sa
ilang mga papel ingon nga usa ka mensahero sa Dios? (Ang pagtuon kang Abraham diha sa
seksyon nga "Alang sa Dugang Pagtuon" sa Kapitulo 8 naghatag ug usa ka panig-ingnan sa
usa ka pagtuon sa personal nga mga kinaiya)
-Giunsa sa tawo paglampos sa mga buluhaton sa Dios nga gihatag kanila?
-Unsay hinungdan nga sila milampos?
-Giunsa nila pagkapakyas? Unsa ang hinungdan sa ilang kapakyasan? Sa unsa nga paagi kini
nga mga kapakyasan malikayan?
-Unsay inyong makat-onan gikan sa ilang mga kasinatian nga makatabang kaninyo sa
pagtuman sa inyong kaugalingon nga papel sa Diosnon nga plano?
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LIBRO NGA PAGTUON:
Tun-i ang usa ka tibook libro sa Biblia uban sa Bibliyanhong Panglantaw sa Kalibutan diha
sa hunahuna. Ingon sa inyong nakita niini nga kurso, ang matag libro sa Biblia nagpadayag sa
mga kamatuoran bahin sa plano sa Dios alang sa mga nasud sa kalibutan. Samtang kamo mag
tuon sa usa ka piho nga libro, pangutan-a ang inyong kaugalingon niini nga mga pangutana:
-Unsa ang katuyoan niini nga libro diha sa kahayag sa pangtibook-kalibutan nga kawsa sa
Dios? Giunsa pagrekord ang mga panghitabo niini nga libro nga may kalabutan sa iyang
plano ug mga katuyoan?
-Kinsa ang nag-unang mga karakter niini nga libro? Pagbuhat ug usa ka pagtuon sa kinaiya
nga may kalabutan sa ilang bahin sa Diosnong plano. (Gamita ang mga panudlo sa miagi
nga gihatag alang sa "Kinaiya nga Pagtuon.")
-Unsa ang mga piho nga mga bersikulo sa libro nga nagsulti sa kalibutan ug sa Diosnong mga
plano ug mga katuyoan? (Gamita ang mga panudlo nga gihatag sa miagi alang sa "Bersikulo
nga Pagtuon.")
-Unsay hagit nga giprensentar niini nga libro kaninyo sa personal sa termino nga pangtibookkalibutan nga katuyoan sa Dios? Sa unsa nga paagi kamo aktibo nga mosanong sa inyong
nakat-onan niini nga libro?
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KAPITULO 11
UNYA ANG KATAPUSAN MOABOT
MGA TUMONG:
Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa:
•
•
•
•

Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
Pagpasabot sa mahinungdanong panghitabo nga nag-una sa katapusan sa
kalibutan ug ang sangkoanan sa plano sa Dios.
Paghatag sa Kasulatanhong mga pakisayran nga naghulagway sa katapusan sa
kalibutan.
Pagtingob sa mga panghitabo nga nagatultol sa katapusan sa kalibutan ug ang
sangkoanan sa plano sa Dios alang sa mga nasud.

SAG-ULOHONG BERSIKULO:
Ug kining Maayong Balita mahitungod sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabot na
ang katapusan. (Mateo 24:14)
PASIUNA
Ang unang kapitulo niini nga kurso naghulagway sa sinugdanan sa kalibutan. Gikan niana
nga punto, kamo misunod sa kalamboan sa plano sa Dios sa tibook nga kasaysayan, gikan sa
Daan ug Bag-ong Tugon nga mga adlaw hangtud sa panahon sa iglesia ug sa karon nga mga
kapanahonan.
Apan unsay gitudlo sa Biblia bahin sa kaugmaon sa kalibutan? Si Jesus naghisgot sa katapusan sa kalibutan. Unsa ang kahulogan niini? Kini nga kapitulo motubag niini nga mga pangu
tana ingon nga kini naghisgot sa katapusan sa kalibutan ug ang sangkoanan sa plano sa Dios
alang sa tanang katawhan.
USA KA MAHINUNGDANONG PANGHITABO
Si Jesus misaad sa iyang mga sumusunod:
. . . moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo.
Ug sa mahiadto na ako ug makaandam na akog luna alang kaninyo, moanhi ako
pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi kanako; aron nga diin gani ako, atua
usab kamo. (Juan 14: 2-3)
Si Jesus miingon nga siya mobalik sa kalibutan alang sa mga tawo nga natawo-pag-usab nga
mga magtotoo ug dalhon sila ngadto sa usa ka espesyal nga dapit nga iyang giandam alang
kanila. Kanus-a kini mahitabo?
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Walay bisan usa nga nasayud sa eksaktong panahon gawas sa Dios:
Apan mahitungod niana nga adlaw ug takna walay tawo nga nasayud, bisan pa
ang mga manolonda sa langit, apan ang akong Amahan lamang. (Mateo 24:36)
Kita wala mahibalo sa eksaktong panahon, apan si Jesus misulti sa usa ka mahinungdanon
nga panghitabo nga motugot sa iyang mga sumusunod nga masayud sa panahon nga haduol
na:
Ug kining Maayong Balita mahitungod sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabot na
ang katapusan. (Mateo 24:14)
Ang mahinungdanon nga panghitabo nga mag-una sa katapusan sa kalibutan ug ang sangkoanan sa plano sa Dios alang sa mga nasud mao ang pagpakaylap sa Maayong Balita sa Gingharian ngadto sa tanan nga mga katawhan. Usa ka responsibilidad ang nakaatang kanato sa
pagtuman sa plano sa Dios!
Niini nga kurso kamo nakakat-on sa buluhaton sa Simbahan ug ang inyong personal nga responsibilidad ingon nga usa ka sakop sa pagtuman niini nga hagit. Kamo usab nakakat-on mahitungod sa mensahe nga ipakigbahin nga mao ang "Maayong Balita sa Gingharian." Apan
unsa ang "katapusan" nga gihisgotan ni Jesus? Ang katapusan mao ang sangkoanan sa kalibu
tan ug sa panahon ingon nga kita karon nahibalo niini. Kini mao ang katapusan nga bahin sa
plano sa Dios alang sa mga nasud.
ANG MAPANAGNA-ONG TALAAN
Ang Dios wala mopadayag sa tanang detalye kon sa unsang paagi nga ang kalibutan mata
pos, apan siya naghatag kanato sa usa ka latid sa dagku nga mga panghitabo pinaagi sa panag
na. Ang pulong nga "tagna" nagpasabot sa pagsulti sa. Ang tagna sa Biblia naglakip sa tulo
ka matang sa "pagsulti sa":
1. Usa ka mensahe sa inspirasyon gikan sa Dios.
2. Tagna sa umaabot nga mga panghitabo diha sa mahangturong plano sa Dios.
3. Usa ka hubad sa kahulogan alang sa tawo sa mga buhat sa Dios. *
Ang nag-unang mga tagna bahin sa kaugmaon sa kalibutan makita diha sa mga libro sa
Daniel ug sa Pinadayag. Espesyal nga mga tudling sama sa Mateo 24 ug Mga Taga Tesalonica 4: 13-18 naghatag ug dugang nga impormasyon. Gikan sa pagtuon niini nga mga tudling,
kita makakat-on kon unsa ang gipadayag sa Dios mahitungod sa katapusan sa kalibutan.

_____________________
* Ang Kapitulo 20 sa mga kurso sa Harvestime International Institute nga nag-ulohang
" MamugnaongPagtuon sa Biblia nga mga Pamaagi " naghatag ug detalyado nga giya alang
sa pagtuon sa mga tagna sa Biblia.
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KANANG GIPADAYAG NA
Ania ang usa ka mubo nga katingbanan sa unsay gipadayag sa Dios diha sa iyang Pulong
mahitungod sa katapusan sa kalibutan:
ANG PAGSANGYAW SA MAAYONG BALITA SA GINGHARIAN:
Kini kinahanglan nga matuman sa dili pa ang katapusan moabot (Mateo 24:14).
ANG PAGLALIN:
Human ang Maayong Balita sa Gingharian igawali ngadto sa tanang mga katawhan, si Jesus
mobalik alang sa mga magtotoo. I Mga Taga Tesalonica 4: 13-18 naghatag sa labing detalyado mahitungod niini nga pagbalik nga gitawag nga "ang paglalin." Ang pulong "paglalin" dili
makaplagan diha sa Kasulatan apan "pagsakgaw" ang aduna niini nga kahulogan. Gikan niini
nga tudling kita nakakat-on nga:
-Si Jesus sa iyang kaugalingon mobalik. (Bersikulo 16)
-Adunay pagkabanhaw niadtong mga magtotoo sa diha nga sila namatay.
(Bersikulo 16)
-Adunay paglalin, nga nagpasabot "ang lihok sa pagkuha sa usa ka tawo gikan sa usa
ka dapit ngadto sa lain." Ang buhi nga mga magtotoo pagakuhaon gikan sa yuta sa
pagsugat kang Jesus sa kahanginan. (Bersikulo 17)
-Adunay usa ka panagkita tali sa mga magtotoo nga kaniadto namatay na, ug sa mga
magtotoo nga buhi pa sa panahon sa pagbalik sa Ginoo, si Ginoong Jesu-Kristo.
(Bersikulo 17)
Ang ubang mga tawo nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa dili pa ang kasakitan aron ang
mga magtotoo dili na makasinati sa bisan unsa niining makalilisang nga panahon sa yuta.
Ang uban nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa tunga-tunga sa kapanahonan. Sa gihapon ang
uban nagtoo nga ang paglalin mahitabo sa katapusan sa mga kasakitan. Ang labing naandan
nga pagtoo mao nga ang paglalin sa mga magtotoo mahitabo sa dili pa magsugod ang kasa
kitan. Ang lain-laing mga panglantaw sa panahon sa paglalin resulta gikan sa nagkalain-laing
mga interpretasyon sa Kasulatan. Sa pagkatinuod, walay bisan usa nga nasayud sa eksaktong
panahon niini nga panghitabo gawas sa Dios nga Amahan (Mateo 24:36). Ang labing importante mao ang pagkahibalo nga kamo usa ka tinuod nga magtotoo ug andam sa pag-adto uban
ni Jesus diha sa paglalin sa diha nga kini mahitabo.
ANG KASAKITAN:
Ang ubang mga tawo dili malipay nga makakita sa pagbalik ni Jesus:
Ania karon, moanhi siya uban sa mga panganod; ug ang tanang mata makakita
kaniya, ug sila usab nga midughang kaniya: ug ang tanan nga mga kabanayan sa
yuta managminatay tungod kaniya. Bisan pa sa ingon, Amen. (Pinadayag 1: 7)

122

Ang rason alang sa ilang kasubo mao nga sila wala midawat kang Jesus. Sila misalikway ka
niya, ug nagpuyo sa ilang kaugalingong makasasala nga mga paagi. Karon, sila nag-atubang
sa usa ka panahon sa daku nga pag-antus dinhi sa yuta. Ang Biblia nagsulti niining makalili
sang nga panahon nga gitawag ug"kasakitan" nga mahitabo human ang mga magtotoo pagala
linon uban kang Jesus:
-Ang Kasakitan molungtad sa 42 ka bulan o 1,260 ka adlaw (Daniel 9: 24-27).
-Kini mahimong usa ka lisud kaayo nga panahon. Adunay daghang malisud nga mga panahon
sa kalibutan, apan tulo ka mga butang ang moila sa kasakitan gikan sa tanan nga ubang mga
panahon sa kasakitan.
Una: Kini sa tibook kalibutan ug dili lang sa lokal (Pinadayag 3:10).
Ikaduha: Ang mga tawo makaamgo nga ang katapusan sa kalibutan haduol na (Pinadayag
6:16).
Ikatulo: Ang gikusgon sa kasamok mahimong mas daku pa kay sa nasinati na kaniadto.
(Mateo 24: 4-14).
Adunay usa ka serye sa mga paghukom sa Dios dinhi sa yuta sa panahon sa kasakitan. Kini
gihulagway sa Pinadayag kapitulo 6, 8, 9, ug 16 ug Mateo 24: 4-14. Ang mga paghukom ipa
hamtang sa tanan nga mga lalaki, ug mga babaye nga misalikway kang Jesus-Kristo.
ANG MILENYUM:
Ang Biblia nagsulti sa usa ka panahon sa 1,000 ka tuig human sa mga kasakitan sa panahon
nga si Jesus magmando sa yuta diha sa pagkamatarung (Zacarias 14: 9; Daniel 7:14). Ang
ciudad sa Jerusalem mao ang sentro sa panggobyerno (Isaias 2: 3). Kini nga panahon matapos
sa diha nga si Satanas mohugna sa katapusan nga pag-alsa batok sa Dios (Pinadayag 20: 7-9).
Ang Dios mopadala ug kalayo gikan sa langit ug taposon ang tanang pagsupak. Si Satanas
itambog ngadto sa linaw nga kalayo sa kahangturan (Pinadayag 20:10).
PAGHUKOM:
Kadtong namatay nga dili-magtotoo pagabanhawon gikan sa mga patay aron moatubang sa
paghukom. Tungod kay sila wala maghinulsol gikan sa sala ug modawat kang Jesus ingon
nga Manluluwas, sila pagahukman sa silot sa kahangturan sa Impiyerno (Pinadayag 20: 1215). Ang matuod nga mga magtotoo nga naghinulsol gikan sa sala ug midawat ni Jesus ingon
nga Manluluwas mogugol sa kahangturan sa langit sa presensya sa Dios (Pinadayag 21).
ANG KALIBUTAN MALAGLAG:
Ang Biblia naghisgot sa kalibutan nga malaglag uban sa hilabihan nga kainit;
Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan sa kagabihon: ug
unya ang mga langit mawagtang sa dakung dinagook, ug ang mga kasugdanan
sa kalibutan matunaw uban sa hilabihan nga kainit, ang yuta usab ug ang mga
buhat nga ania niini pagasunogon. (II Pedro 3:10)
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Ang panahon ingon sa atong pagsukod niini karon, dili na maglungtad. Kita mosulod sa
kahangturan, nga walay sinugdanan ug walay katapusan:
Ug ang manolonda nga nakita ko, nga nagatindog sa dagat ug sa yuta mibayaw
sa iyang kamot ngadto sa langit,
Ug nanumpa pinaagi kaniya nga buhi hangtud sa kahangturan, nga nagbuhat sa
langit, ug sa mga butang nga ania niini, ug ang yuta, ug sa mga butang nga ania
niini, ug sa dagat, ug sa mga butang nga anaa sa sulod niini, aron dili na malangan ang panahon. (Pinadayag 10: 5-6)
ANG KATUYOAN SA DIOS NATUMAN
Hinumdumi ang espesyal nga katuyoan sa Dios sa nangagi nga pagtuon?
Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang
kahamut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon;
Nga diha sa usa ka hugna sa kahupnganan sa mga panahon, aron 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)

Sa katapusan, ang espesyal nga plano sa Dios matuman:
Ug ang ikapito nga manolonda mihuyop sa iyang trumpeta; ug dihay mga
makusog nga mga tingog sa langit, nga nagaingon: Ang gingharian sa kalibutan
nahimong mga gingharian sa atong Ginoo, ug sa iyang Kristo; ug siya magahari
hangtud sa kahangturan. (Pinadayag 11:15)
Ug ang tanan nga mga binuhat nga atua sa langit, ug sa ibabaw sa yuta, ug sa ila
lum sa yuta, ug sama sa anaa sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila, nga nanagingon, Panalangin, ug kadungganan, ug ang himaya, ug ang gahum, ngadto kani
ya nga nagalingkod sa ibabaw sa trono, ug sa Cordero hangtud sa kahangturan.
(Pinadayag 5:13)
ATUBANGAN SA TRONO

Ang Dios maglalang sa usa ka bag-o nga langit ug usa ka bag-ong yuta. Ang hulagway niini
gihatag sa Pinadayag kapitulo 21 ug 22. Ang mga magtotoo sa tanan nga mga nasud pagatigu
mon uban sa usa ka matuod nga Dios:
Tapos niini, nakita ko, ug ania karon ang usa ka dakung panon sa katawhan nga
walay bisan kinsa nga makaihap, sa tanang kanasuran, ug sa kabanayan, ug ka
tawhan ug mga sinultihan, nga nanagtindog sa atubangan sa trono ug sa atuba
ngan sa Cordero nga nanagsul-ob ug maputi ug tag-as nga mga bisti, ug may
mga palwa sa palmera diha sa ilang mga kamot;
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Ug nanagsinggit sa usa ka makusog nga tingog, nga nagaingon; Ang kaluwasan
sa atong Dios, nga nagalingkod sa ibabaw sa trono, ug sa Cordero.
Ug ang tanang mga manolonda, nga nagaalirong sa trono, ug ang mga anciano,
ug sa mga upat ka mga mananap, ug mihapa sa atubangan sa trono sa ilang mga
nawong, ug nanagsimba sa Dios,
Nga nanag-ingon: Amen: Ang pagdayeg, ug ang himaya, ug ang kaalam, ug ang
pagpasalamat, ug ang kadungganan, ug gahum, ug kusog, nga alang sa atong
Dios hangtud sa kahangturan. Amen. (Pinadayag 7: 9-12)
Ang mga lalaki ug mga babaye sa tanang mga nasud - sa tanan nga mga tribo ug mga pinulo
ngan, sa matag grupo sa mga tawo - nagtigom sa atubangan sa trono. Apan samtang kita
magtan-aw daan niining dakung talan-awon sa pagmaya sa Langit, dili nato kalimtan ang
mga hagit nga kadto lamang. . .
. . . magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. (Roma 10:13)
APAN. . .
Nan unsaon nila pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi? ug sa unsaon nila
pagtoo kaniya nga wala nila hidunggi? Ug unsaon man nila pagkadungog kon
walay magwawali? Ug unsaon man nila sa pagwali kanila, gawas kong sila
ipadala? (Roma 10: 14-15)
Kamo nagtuon sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan. Kamo milantaw sa kalibutan
pinaagi sa mga mata sa Dios.
Karon. . . unsa ang inyong personal nga tubag niining dakung hagit?
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KINAUGALINGONG EKSAMEN
1. Isulat ang sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Unsa ang nag-unang panghitabo nga kinahanglan mahitabo sa dili pa ang katapusan sa
kalibutan? ____________________________________________________________
3. Unsa ang duha ka mga libro sa Biblia nga naghatag sa labing impormasyonsa katapu
san sa kalibutan ug sangkoanan sa plano sa Dios alang sa mga nasud?
_________________________________ug _________________________________
4. Hain man ang labing detalyado nga impormasyon nga gihatag sa "paglalin"?
_____________________________________________________________________
5. Hain ang labing daghang kasayuran nga gihatag sa mga bag-ong langit ug sa yuta?
_____________________________________________________________________
6. Unsa nga bersikulo ang naghulagway sa unsa nga paagi nga ang langit ug ang yuta
pagalaglagon?_________________________________________________________
7. Itingob ang mga panghitabo padulong sa katapusan sa kalibutan ug sa sangkoanan sa
plano sa Dios alang sa mga nasud.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.)

126

ALANG SA DUGANG PAGTUON
1. Tun-i sa dugang pa ang bahin sa unsa ang gipadayag sa Dios mahitungod sa
katapusan sa kalibutan:
-Tun-i ang mga libro sa Daniel ug sa Pinadayag
-Tun-i ang Mateo 24
-Tun-i ang 1 Taga Tesalonica 4: 13-18 ug II Pedro 3:10
2. Ang libro sa Pinadayag naghisgot sa katapusan sa kalibutan ug ang sangkoanan sa
plano sa Dios alang sa mga nasud. Sa miaging mga leksyon inyong gitun-an ang
"kalibutan diha sa Pulong" sa tibook Biblia gawas sa libro sa Pinadayag.
Ang libro sa Pinadayag naglangkob sa katapusan nga mga pakisayran niini nga hilisgu
tan. Ang mosunod nga mga bersikulo mao ang katapusang mga piho nga mga pakisay
ran diha sa Biblia ngadto sa mga nasud sa kalibutan:
-Si Jesus mao ang principe sa mga hari sa yuta: 1: 5
-Ang pag-anhi ni Jesus sa yuta: 1: 7
-Mga saad sa mga magtotoo sa tanang mga nasud: 2:26; 3:10
-Ang katapusang pagsangyaw ug pag-ani sa mga nasud sa kalibutan: 14: 6-7, 15-19
-Ang katapusan sa kalibutan: 10: 5-6; 11:15; 13: 8; 17: 8
-Mga paghulagway sa bag-ong langit ug yuta ug mga panghitabo nga nagakahitabo
sa sulod niini: 5: 9-10,13 Kay; 7: 9- 11; 15: 4; kapitulo 21 ug 22 (piho nga mga
pakisayran ngadto sa mga nasud sa 21: 24,26; 22: 2)
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG MGA EKSAMEN
KAPITULO 1 :
1. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. (Genesis 1: 1)
2. Ang usa ka matuod nga Dios nga gipadayag diha sa Balaang Biblia.
3. Duha ka mga rason alang sa lain-laing mga istorya sa paglalang: Tungod kay ang
mga tawo walay dalan sa tinuod nga mga kamatuoran mahitungod sa paglalang ug
tungod kay sila mipili sa dili pagtoo sa tinuod nga istorya sa paglalang sa diha nga
sila makadungog niini.
4. Ang ubang mga tawo dili modawat sa tinuod nga mga kamatuoran sa paglalang,
tungod kay kon buhaton nila, kinahanglan sila moila nga adunay usa ka Dios. Kon
dawaton nila ang kamatuoran nga adunay usa ka Dios nan kinahanglan sila moila
sa iyang labaw’ng hataas nga pagdumala kanila. Sila kinahanglan usab nga motoo
sa iyang Pulong ug mobuhat sa usa ka butang mahitungod sa ilang mga dautan
nga pamaagi sa kinabuhi. Tungod kay ang mga tawo dili gusto nga mo-usab sa
ilang paagi sa kinabuhi sila mopili sa paglimud sa asoy sa Biblia sa paglalang ug
sa pagkaanaa sa Dios.
5. Sa diha nga kita mosulti sa pagpalambo sa Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan,
kini nagpasabot nga kita nagabasi sa atong pagsabot sa kalibutan sa unsay gipada
yag sa Dios diha sa iyang Pulong, ang Biblia.
6. Alang sa katingbanan sa paglalang nga mga buhat sa Dios susiha ang listahan nga
gihatag sa Kapitulo 1.
7. Ang tawo lahi sa tanan nga mga linalang nga gihimo sa Dios tungod kay siya gibu
hat diha sa larawan sa Dios ug adunay walay katapusan nga kalag ug espiritu. Siya
adunay kapasidad nga makig-estorya ug may kalabutan ngadto sa Dios.
8. Tan-awa ang katingbanan sa "pagkahulog sa tawo" nga gihatag sa Kapitulo Uno.
9. Tan-awa ang mga resulta sa "pagkahulog sa tawo" nga gihatag sa Kapitulo Uno.
10. Genesis 3:15
11. Ang natural nga kalibutan ug ang espirituhanon nga kalibutan.
KAPITULO 2 :
1.

Ug si Jehova miingon: Ania karon, ang mga tawo usa, ug silang tanan usa la
mang ang pinulongan; ug kini mao ang gisugdan nila sa pagbuhat; ug karon
walay bisan unsa nga magapugong kanila sa ilang ginahunahuna nga buhaton.
Umari kamo, manganaug kita, ug lahugayon nato ang ilang mga sinultihan, aron
sila dili makasabot sa sinultihan sa usa ug usa. (Genesis 11: 6-7)
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2.

Ang kalibutan gibahin ngadto sa nagkalain-laing mga grupo sa pinulongan sa
torre sa Babel.

3.

Ang mga tawo misugod sa pagpundok uban niadtong kang kinsa sila mahimo nga
makigsulti. Sila miorganisar sa mga grupo o mga tribo sa mga tawo nga nagsulti
sa mao gihapon nga pinulongan. Kini miresulta sa nagkalain-laing mga grupo sa
mga tawo.

4.

Samtang ang grupo sa mga tawo nagtubo, sila mibalhin sa lain-laing mga dapit sa
kalibutan. Sa pag-uswag sa panahon, kini nga mga grupo mitubo ngadto sa daku
nga masa sa mga tawo nga giorganisar ngadto sa mga nasud. Sila nagbutang sa
heyograpikanhong mga utlanan alang sa ilang mga teritoryo ug sa politikanhon
ug sa subay sa balaod nga mga sistema sa pagdumala sa ilang mga molupyo.

KAPITULO 3:
1. Unya gibuksan niya ang ilang mga salabutan, aron sila unta makasabot sa
mga kasulatan,
Ug miingon kanila, ingon niini ang nahisulat, ug nga si Kristo kinahanglan magantus ug mabanhaw gikan sa mga minatay sa ikatolo ka adlaw;
Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha
sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem.
(Lucas 24: 45-47)
2. Ang "punoang yawi" sa Biblia mao ang Lucas 24: 45-47.
3. Ang duha ka nag-unang mga kamatuoran nga gipresentar sa "punoang yawi" sa
Biblia mao ang:
Una: Kini"gikinahanglan ni Kristo nga mag-antus, ug mabanhaw gikan sa mga
patay."
Ikaduha: "Nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan
igawali diha sa iyang Ngalan."
4. Ang mga pakisayran sa Kasulatan nga nagpatin-aw sa katuyoan sa Dios alang sa
kalibutan mao ang Taga Efeso 1: 9-10 ug 3:11.
5. Ang walay katapusan nga katuyoan sa Dios mao ang pagtigom sa tanan nga mga
makasasala nga mga tawo ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo Jesus.
6. Ang umahan.
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KAPITULO 4 :
1. Kay gikan sa pagsubang sa adlaw bisan ngadto sa pagsalop niini, ang ngalan ko
mahimong daku taliwala sa mga Gentil; ug sa tagsatagsa ka dapit ang incienso
igahalad sa akong ngalan, ug ang ulay nga halad; kay ang akong ngalan mahimong
daku taliwala sa mga Gentil, nagaingon si Jehova sa mga panon. (Malaquias 1:11)
2. Ang sentro nga mensahe mao ang pagtagad sa Dios ug plano alang sa kaluwasan sa
makasasala nga tawo.
3. Itandi ang inyong katingbanan nga gihatag sa Kapitulo 4.
4. Itandi ang inyong katingbanan nga gihatag sa Kapitulo 4.
5. Itandi ang inyong katingbanan nga gihatag sa Kapitulo 4.
6. Itandi ang inyong katingbanan nga gihatag sa Kapitulo 4.
KAPITULO 5:
1. Ako naghimaya kanimo sa yuta; nahuman ko na ang buhat nga imong gitugyan
kanako nga pagabuhaton. (Juan 17: 4)
2. Ang Diosnong plano sa kaluwasan alang sa kalibutan gipadayag pinaagi sa mga
pamahayag sa mga anghel, si Maria, Simeon, ug sa uban. Sa matag pahibalo, ang
paghisgot gihimo sa iyang katuyoan sa pagpasig-uli sa tanang mga katawhan ngadto
sa Dios.
3. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 5.
4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 5.
5. Kini pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa krus nga ang makasasala nga tawo mapasig-uli
ngadto sa usa ka Dios nga matarung.
6. Siya mituman sa katuyoan diin siya gipadala dinhi sa kalibutan, nga mao ang pagpa
sig-uli sa makasasala nga tawo ngadto sa usa ka matarung nga Dios. Ang plano sa
Dios alang sa kaluwasan natapos.
KAPITULO 6 :
1. Apan managdawat kamo 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)
2. Ang Dakung Sugo mao ang sugo ni Jesus nga gihatag ngadto sa mga magtotoo sa
pagpakaylap sa Ebanghelyo sa mga nasud sa kalibutan.
3. Ang bisan unsa sa tulo niini nga mga pakisayran ang mahimong gamiton: Juan 20: 2123; Buhat 1: 8; Juan 15:16; Lucas 24: 45-49; Marcos 16: 14-16; Mateo 28: 16-20
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4. Ang Simbahan gihubit sa duha ka mga lebel:
Sa Tibook Kalibutan: Ang Simbahan naglangkob sa tanan nga mga katawhan nga
mingtoo kang Kristo Jesus. Kini maoy usa ka pagpakig-ambit sa mga magtotoo nga
natawo pag-usab ug nagpuyo nga masinugtanon sa Dios. Ang pulong simbahan nagpa
sabot sa " pagtawag gikan sa" o sa "gitawag nga mga." Ang Simbahan gilangkoban sa
mga tawo nga gitawag gikan sa Gingharian ni Satanas ngadto sa Gingharian sa Dios
ug gilangkoban sa mga tawo sa matag rasa, tribo, kultura, ug pinulongan nga midawat
ni Jesu-Kristo ingon nga Manluluwas.
Sa Lokal: Alang sa katuyoan sa misyon, organisasyon, ug sa pakig-ambitay, mga
grupo sa mga magtotoo nga adunay panagtigom sa organisadong lokal nga mga
kapunungan.
5. Ang Simbahan nagsugod sa Adlaw sa Pentecostes nga natala diha sa Mga Buhat 2.
Kini gipakatawo sa Dios diha sa usa ka dakung pagpasundayag sa gahum.
6. Ang gahum sa Espiritu Santo.
7. Ang mga magtotoo kinahanglan nga magtinagdanay sama sa igsoon nga lalaki ug igsoon nga mga babaye sa usa ka pamilya. Sila moalagad ingon nga usa ka Lawas nga
nagkahiusa, uban kang Kristo ingon nga ulo. Ang Dios nagtakda ug espesyal nga mga
lider ug naghatag sa mga gasa sa ministeryo aron sa pagtuman sa misyon sa Simbahan.
8. Ang Simbahan adunay pipila ka mga gimbuhaton nga naglakip sa pagsimba, pakigambitay, ug sa pagministeryo sa panginahanglan sa tawo. Apan ang nag-unang katu
yoan alang sa iyang paglungtad mao ang pagpakaylap sa Ebanghelyo. Sa yanong pag
kasulti, ang katuyoan sa Simbahan mao ang pagtuman sa Dakung Sugo nga gihatag ni
Jesus.
9. I Mga Taga Corinto 15: 1-11 nagtingob sa nag-unang mga elemento sa Ebanghelyo.
Ang nag-unang mga mensahe mao si Jesus, ang iyang pangalagad, ang kamatayon
tungod sa sala, pagkabanhaw, ug mga pagpakita. Sa hiktin nga diwa, ang Ebanghelyo
nagpasabot Juan 3:16, Juan 14: 1, Mateo 11:28, ug Taga-Roma 10: 9. Sa halapad nga
kahulogan, kini naglakip sa tanan nga gitudlo ni Jesus bahin sa Gingharian.
KAPITULO PITO 7:
1. . … Sa pagkamatuod ang anihon madagayaon, apan diriyut ang mga mamomoo.
(Mateo 9:37)
2. Itandi ang inyong katingbanan sa gihatag sa Kapitulo 7.
3. Ang usa ka grupo sa katawhan maoy usa ka kamahinungdanon ug daku nga grupo sa
mga tawo nga adunay komon nga nagbugkos sa usag usa. Ang maong bugkos mahimong maglakip sa pinulongan, kultura, batasan, ug sa heyograpiyanhong nahimutangan.
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4. Ang wala pa naabot nga grupo sa katawhan mao ang usa ka grupo sa katawhan diin
walay lumad nga komunidad sa mga magtotoo nga may igong gidaghanon ug mga
kapanguhaan sa pag-ebanghelyo sa ilang mga tawo nga walay tabang gikan sa gawas.
5. Ang naabot nga mga grupo sa mga tawo maoy usa ka grupo diin adunay igo nga
gidaghanon sa mga magtotoo ug mga kapanguhaan sa pag-ebanghelyo sa ilang kaugalingon nga mga katawhan nga walay tabang gikan sa gawas.
6. Ang lima ka mga dagkung grupo nga wala pa naabot mao ang: Tribo, Muslim, Hindu,
Tsino, ug Budista.
7. Ang usa ka sirado nga nasud mao ang usa diin sila dili na modawat sa mga misyonaryo gikan sa ubang mga nasud, ug sa daghang mga kaso, naghimo’g mga balaod nga
nagdumala sa relihiyon sa ilang mga katawhan. Sa pipila ka mga nasud kini batok sa
balaod sa pagkabig sa mga tawo ngadto sa Kristiyanidad.
8. Ang pamahayag tinuod.
KAPITULO 8 :
1. Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili KANINYO, ug ako ang nagtudlo
KANINYO, aron managpanglakaw KAMO ug managpamunga, ug ang inyong bunga
magpabilin: aron bisan unsang butanga ang inyong pagapangayoon sa Amahan diha
sa akong ngalan, iyang igahatag kaninyo. (Juan 15:16)
2. Ang pangtibook -kalibutan nga mga Kristohanon mao ang usa ka grupo nga gilangkuban sa mga tawo sa daghang mga rasa, kultura, pinulongan, ug mga denominasyon.
Ang usa ka butang nga sila aduna ingon nga komon mao ang ilang personal nga pasalig nga mahimong usa ka Pangtibook-kalibutan nga Kristohanon.
3. Ang unang simbahan miabot sa kalibutan pinaagi sa proseso sa pagpadaghan nga gihu
lagway sa II Timoteo 2: 2. Ang matag magtotoo namunga ug ang matag balay usa ka
sentro sa pag-ebanghelyo.
4. Kini nga pangutana nagkinahanglan sa imong pirma sa pasalig.

KAPITULO 9:
1. . . . . Kay ang akong balay pagatawgon nga usa ka balay sa pag-ampo alang sa tanang
katawhan. (Isaias 56: 7)
2. Ang usa ka nagpataliwala usa ka tigpataliwala alang sa uban. Kita nangamuyo alang
sa mga nasud pinaagi sa pag-ampo alang kanila. Kini nagpatin-aw sa termino nga
internasyonal nga pagpangamuyo. Sa diha nga kita mangamuyo kita mangita sa Dios
alang sa uban. Kita mopresentar sa atong mga pangaliya ngadto kaniya alang sa mga
nasud sa kalibutan.
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3. Mga lakang alang sa pagbansay ingon nga internasyonal nga mga tigpataliwala:
Una: I-estorya ang Bibliyanhong panglantaw sa kalibutan.
Ikaduha: Tun-i kini nga kapitulo nga managsama, nagasunod sa mga lagda alang sa
mga plano sa pag-ampo ug ngahimo sa usa ka manwal nga pag-ampo.
Ikatulo: Han-aya ang usa ka grupo sa pag-ampo alang sa internasyonal nga pangamu
yo. Kini nagpasalig sa padayon nga dedikasyon niining importante nga ministeryo.
4. Kon oo ang inyong tubag, nan malampuson kamo sa pagkab-ot sa tumong niini nga
kapitulo.
5. Kon oo ang inyong tubag, nan malampuson kamo sa pagkab-ot sa tumong niini nga
kapitulo.
6. -Ang pangamuyo Kasulatanhon.
-Ang pag-ampo maoy kalihokan diin ang tanan nagdepende.
-Walay limitasyon sa internasyonal nga pagpangamuyo.
7. Ang plano sa pag-ampo naglakip sa:
-Pagdayeg sa Dios: (10 minutos)
-Pangamuyo Alang sa kalibutan sa kinatibuk-an: (10 minutos)
-Pangamuyo Alang sa usa ka dapit sa kalibutan: (10 minutos)
-Panagmuyo Alang sa usa ka piho nga misyonaryo o ahensya sa misyon:
(10 minutos)
-Pangamuyo Alang sa wala pa nawalihan nga grupo sa katawhan: (10 minutos)
-Piho nga mga panginahanglan sa personal nga pag-ampo: (10 minutos)
KAPITULO 10 :
1. Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa atubangan sa daghang mga
saksi, ang mao usab itugyan mo sa matinumanon nga mga tawo, nga makahimo sa
pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2)
2. Matinud-anon nga mga lalaki ug mga babaye.
3. -Mahimong usa ka modelo sa panan-awon.
-I-estorya ang panan-awon ngadto sa uban.
-Tipigi ang panan-awon ingon nga sentrong tumong sa kinabuhi.
-Sunda ang panan-awon.
4. Ikaw lang ang bugtong makahimo sa pagtubag niini nga pangutana. Kon ikaw wala pa
nakahukom sa usa ka piho nga tubag sa pagkamasulundon sa mga panan-awon, nan
unya padayona ang pagpangita sa Dios hangtud nga ikaw makabuhat sa ingon. Kini
mao ang tinuod nga eksamen niini nga kapitulo ug niining tibook nga kurso: Ikaw ba
nadasig sa paglihok diha sa plano sa Dios sa alang sa mga nasud sa kalibutan?
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KAPITULO 11:
1. Ug kining Maayong Balita mahitungod sa Gingharian igawali sa tibook kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran; ug unya moabot na ang
katapusan. (Mateo 24:14)
2. Ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Gingharian ngadto sa tanan nga mga katawhan sa
kalibutan.
3. Ang mga libro sa Pinadayag ug Daniel.
4. I Mga Taga Tesalonica 4: 13-18
5. Pinadayag kapitulo 21 ug 22
6. II Pedro 3:10
7. Itandi ang inyong katingbanan sa mga panaghisgot sa Kapitulo 11.
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