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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 in- 

yong 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, kina- 

hanglan 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 indibidwal 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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MODYUL: Pag-organisar 

KURSO:  Bibliyanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo 

 

PASIUNA 
 

Kini nga pagtuon nagpresentar sa mga prinsipyo sa pagdumala nga gipadayag sa sinulat nga 

Pulong sa Dios, ang Balaang Biblia. Ang "pagdumala" maoy laing pulong alang sa "pagkati 

nugyanan." Ang "mga tinugyanan," o "mga manedyer," maoy responsable sa usa ka butang 

nga gisalig kanila sa laing tawo. Ingon nga mga magtotoo, ang matag-usa kanato mga tigdu 

mala sa espirituhanon nga mga kapanguhaan nga gipiyal sa Dios kanato. 

 

Ang seryoso nga problema sa daghang Kristohanong mga lider mao ang pag-organisar ug 

pagdumala niining espirituhanon nga mga kapanguhaan. Kung ang mga mamomoo alang  

sa espirituhanong pag-ani diyutay lamang ingon sa gipakita sa Biblia, nan sila kinahanglan  

nga husto ang pagka-organisar ug pagpalihok. 

 

Ang tawhanong pagtubo mahitabo pinaagi sa pagpadaghan sa mga buhi nga mga selula ug sa 

paglambo sa kabukogan aron makasuporta kanila. Aron motubo ang lawas ni Kristo, ang 

estruktura mahinungdanon usab. Ang espirituhanong kinabuhi nagdala sa pagtubo nga kina 

hanglan andam kita nga mosuporta. 

 

Kini nga kurso una sa serye sa tulo sa "Pag-organisar nga Modyul" sa pagbansay nga gitan 

yag sa Harvestime International Network. Kini nga pagtuon, uban sa mga kurso  sa "Maka 

kahimtangang Pagtuki" ug "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong" nga maoy mosunod, maka 

tabang kaninyo nga mahimong maayo nga piniyalan sa espirituhanon nga mga kapanguhaan. 

Kami morekomendar nga kining tulo ka mga kurso pagatun-an alang sa husto nga pagsabot 

sa pagpangulo, pagplano, ug pag-organisar nga gikinahanglan alang sa epektibong pagpanga 

lagad. 

 

Kini nga kurso nagpaila sa hilisgutan sa pagdumala, nagpaila sa mga posisyon sa pagpangulo, 

ug naghatag ug gibug-aton sa kamahinungdanon sa dihog aron makapangulo. Ang Bibliyan 

hong mga prinsipyo sa pagpangulo sama sa usa ka ulipon ug magbalantay sa carnero ug ang 

mga kwalipikasyon alang sa mga lider gihisgutan usab. 

 

Ang mga dagkong buluhaton sa mga lider giribyu, nga naghatag ug kabug-aton alang sa pag 

desisyon ug pagdumala sa mga panagbangi. Ang mga sumbanan alang sa pagbansay sa mga 

lider ug mga sumusunod gihatag, ug mga prinsipyo sa kalampusan ug mga rason sa kapakya 

san gisusi. 

 

Ang Pakapin niini nga kurso naghatag ug higayon sa pagkat-on sa dugang pa nga mga 

prinsipyo pinaagi sa pagtuon sa mga ehemplo sa mga bantugan nga mga lider sa Biblia. 
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MGA TUMONG SA KURSO 
 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

    

     •    Pagpatin-aw sa pagdumala. 

 

     •    Pag-ila sa espirituhanong mga kapanguhaan diin ang mga magtotoo mao ang mga 

           manedyer. 

 

     •    Pag-ila sa nag-unang kinahanglanon alang sa mga tinugyanan. 

 

     •    Pag-ila sa labing maayo nga ehemplo sa espirituhanon nga pagpangulo. 

 

     •    Pagtingob kung unsa ang kalakip sa ministeryo sa pagdumala. 

 

     •    Pag-ila sa Bibliyanhong mga posisyon sa pagkapangulo. 

 

     •    Pagpasabot kon giunsa paggamit ang espirituhanong mga gasa sa ministeryo. 

 

     •    Pagpasabot kon sa unsang paagi ang mga lider magtinabangay diha sa ministeryo. 

 

     •    Pag-ila sa kaimportante sa dihog sa espirituhanong pagpangulo. 

 

     •    Paglista sa mga kwalipikasyon alang sa espirituhanong mga pangulo. 

 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagpangulo sama sa usa ka ulipon. 

 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagpangulo sama sa usa ka magbalantay sa carnero. 

 

     •    Pagtingob sa mga tahas sa mga lider. 

 

     •    Paggamit sa mga sumbanan sa Biblia sa paghimo ug mga desisyon. 

 

     •    Paggamit sa mga sumbanan sa Biblia sa pag-atubang sa mga panagbangi ug pagdisip 

          lina. 

 

     •    Pagbansay sa mga lider ug mga sumusunod. 

 

     •    Pagliso sa mga kapakyasan ngadto sa kalampusan. 

 

     •    Pagpadapat sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kalampusan. 

 

     •    Pag-ila sa mga bili sa pagpangulo. 

 

     •    Pagpasabot sa tinuod nga pagsulay sa espirituhanon nga pagpangulo. 
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KAPITULO 1 
 

ANG MINISTERYO SA PAGDUMALA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Paghulagway sa pagdumala. 

     •    Pag-ila sa espirituhanong mga kapanguhaan diin ang mga magtotoo mao ang mga  

           manedyer. 

     •    Pag-ila sa nag-unang kinahanglanon alang sa mga tinugyanan. 

     •    Pag-ila sa labing maayo nga ehemplo sa pagpangulo. 

     •    Pagtingob kung unsa ang kalakip sa ministeryo sa pagdumala. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang pagpangita sa pagpangulo usa ka dalaygon nga tinguha. (I Timoteo 3: 1) 

 New English Bible 

 

 

PASIUNA 
 

Kini nga kapitulo nagpaila sa ministeryo sa pagdumala. Kon kita maghisgot sa pagdumala 

wala kita naghisgot bahin sa sekular nga pagdumala sama nianang makita sa kalibutan sa 

pagnegosyo. Kita nagahisgot sa pagdumala sa espirituhanong mga kapanguhaan alang sa 

buhat sa ministeryo. 

 

Kon kamo makakat-on sa ministeryo sa pagdumala, kamo mahimong maayo nga piniyalan sa 

Ebanghelyo ug sa ministeryo nga gihatag sa Dios kaninyo. Kamo makahimo sa pagtrabaho 

uban sa Dios aron matuman ang iyang mga katuyoan. 

 

ANG KATIN-AWAN SA PAGDUMALA 
 

Ang "pagdumala" maoy laing pulong alang sa "pagkatinugyanan." Ang "mga tinugyanan," o 

"mga manedyer," maoy responsable sa usa ka butang nga gisalig kanila sa laing tawo. Ang 

pagdumala mao ang proseso sa pagtuman sa mga katuyoan ug mga plano sa Dios pinaagi sa 

tukmang paggamit sa tawo, materyal, ug espirituhanong mga kapanguhaan. Ang pagdumala 

gitimbang-timbang kon kini ba o dili nakatuman sa mga plano ug mga katuyoan. Ang Biblia 

nag-ingon: 

 

 Ang tanan nahisama sa carnerong nahisalaag; Ang tagsatagsa kanato  misimang 

 sa iyang kaugalingong nga dalan ... (Isaias 53: 6) 

 

Ingon nga ang mga carnero kinahanglan nga giyahan aron moagi sa usa ka dalan, mao man 

ang mga tawo nagkinahanglan sa direksyon aron ang ilang mga paningkamot ug kusog maka 

himo sa mga katuyoan ug plano sa Dios. 
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ESPIRITUHANONG MGA KAPANGUHAAN 
 

Ang tanan nga magtotoo mao ang mga tinugyanan sa pipila ka mga kahinguhaan nga gihatag 

sa Dios. Kini gilista sa "Alang sa Dugang Pagtuon "nga seksyon niini nga leksyon. Dugang 

niini nga mga kapanguhaan, ang mga lider mao ang mga tinugyanan sa espesyal nga mga 

kapanguhaan nga naglakip sa: 

 

Ebanghelyo: Kita mopakigbahin niini nga mensahe sa uban. 

 

Panalapi: Ang matag magtotoo tinugyanan sa ilang personal nga mga panalapi, apan ang 

mga lider nga nagkontrolar sa salapi sa simbahan o sa Kristohanong organisasyon mga tinug 

yanan usab sa mga pundo. 

 

Materyal nga Kapanguhaan sa Ministeryo: Kini naglakip sa mga butang sama sa mga 

bilding sa simbahan, kabtangan, ug kagamitan. 

 

Espirituhanon nga mga Gasa: Ang matag magtotoo adunay labing minos usa ka espiritu 

hanong gasa diin sila responsable ingon nga piniyalan. Ang lider usab responsable sa pagta 

bang sa uban sa pagpalambo sa ilang espirituhanong mga gasa. 

 

Ang ubang mga magtotoo: Kon kamo lider, kamo responsable alang sa uban nga mga tawo. 

Kamo motabang kanila aron mohamtong sa espirituwal ug makaapil sa buhat sa pagpangala 

gad. Ang Dios naggamit sa mga tawo, dili mga programa, sa pagtukod sa iyang Gingharian. 

Ang pagdumala naglakip sa paghuman sa mga buluhaton sa Dios pinaagi sa mga tawo. 

 

ANG UNANG MENSAHE SA PAGDUMALA 

 

Ang una nga mensahe gikan sa Dios ngadto sa tawo mao ang bahin sa pagdumala. Giingnan 

sa Dios si Adan ug Eva: 

 

 ... Sumanay, ug dumaghan, ug pun-on ang yuta, ug magagahum niini ... ug 

 magbaton sa pagbulot-an ... tanang buhing butang nga naglihok sa yuta. 

 (Genesis 1:28) 

 

Tulo ka importante nga buluhaton sa mga manedyer anaa niini nga bersikulo: 

 

1. Padak-a ang mga kapanguhaan pinaagi sa "pagpadaghan" aron matuman ang 

katuyoan ug plano sa Dios. 

2. Gamayi ang kasamok pinaagi sa "pagbuntog." 

3. Hupti ang kahan-ay pinaagi sa "paghari" (pagmando). 

 

ANG LABING DAKO NGA EHEMPLO 
 

Ang pinakadako nga ehemplo sa pagpangulo mao si Ginoong Jesu-Kristo. Siya ang sumba 

nan alang sa tanang Kristohanong mga lider. Kamo makahibalo sa ulahi niini nga kurso mahi 

tungod sa panig-ingnan nga iyang gihatag pinaagi sa paggiya sama sa usa ka ulipon ug magba 

lantay sa carnero. 
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Ang tanan nga mga prinsipyo nga gitudlo niini nga kurso gipadayag diha sa gibuhat ug gitud 

lo ni Jesus. Ang matag gikinahanglan nga kalidad sa lider makita diha sa kinabuhi ni Kristo. 

Ang matag tahas nga buhaton sa pangulo gihulagway niya. Siya naghatag ug ehemplo sa pag 

bansay sa mga lider ug mga sumusunod. 

 

ANG NAG-UNANG KINAHANGLANON 
 

Ang Dios wala magtagad sa mga tinugyanan nga malampuson tungod sa ilang edukasyon, 

natural nga abilidad, o personalidad. Sila nagmalampuson tungod sa ilang pagkamatinud-

anon. Ang nag-unang kinahanglanon sa mga tinugyanan mao ang ilang pagkamatinud-anon: 

 

 Labut pa gikinahanglan sa mga tinugyanan, nga ang tagsatagsa hikaplagan nga 

 matinumanon. (I Mga Taga Corinto 4: 2) 
 

Si Jesus nagsulti ug sambingay sa Mateo 25: 14-30 mahitungod sa mga sulugoon kinsang 

agalon naghatag kanila sa mga kahinguhaan nga gitawag nga "mga talento," nga niini nga 

hitabo mao ang salapi. Sila gisultihan sa pagkamaayong mga tinugyanan ug gamiton ang 

salapi nga maalamon. Kadtong nagbuhat niini gitawag nga "matinud-anon" ug gigantihan. 

Kadtong mga napakyas nahukman ug nanubag. 

 

ANG MINISTERYO SA PAGDUMALA 

 

Ang ministeryo sa pagdumala naglakip sa paggiya sa uban sa pagtuman sa mga dagkong 

butang alang sa Dios. Ang pagdumala naglakip sa mosunod nga mga dapit nga inyong 

pagatun-an niini nga kurso: 

 

Pag-ila sa Kamahinungdanon sa Dihog sa Paggiya: Ang dihog sa Dios alang sa pagpangu 

lo mao ang mas importante kay sa edukasyon, mga talento, ug kasinatian. 

 

Pagtagbo sa Bibliyanhong mga Kwalipikasyon sa Pagpangulo: Ang pagdumala nga mi- 

nisteryo nagsugod sa pagdumala sa kaugalingon. 

 

Pagkat-on sa Paggiya Sama sa usa ka Ulipon: Ang Kasulatanhong pagpangulo dili mapa 

sundayagon sa publiko nga mga relasyon ug sa makadani nga personalidad. Kini maoy mapa 

inubsanong serbisyo ngadto sa inyong gipangulohan. Ang pag-alagad mao ang gitakda sa 

Kristohanong pagpangulo nga lahi sa kalibutanong pagpangulo. 

 

Pagkat-on sa Paggiya Sama sa usa ka Magbalantay sa Carnero: Ang mga hiyas sa usa ka 

magbalantay sa carnero diha sa natural nga kalibutan mao ang gigamit ni Jesus sa paghulag 

way sa espirituhanong pagpangulo. 

 

Pagsabot sa Nag-unang Buluhaton sa mga Lider: Kini naglakip sa lisud nga mga dapit sa 

pagdesisyon ug pagsulbad sa mga problema sa panagbangi ug pagdisiplina. 

 

Pagbansay sa mga Lider ug mga Sumusunod: Kitang tanan mogiya sa pipila ka mga sitwa 

syon, apan ang matag-usa sumusunod sa ubang mga sitwasyon. Ang mga lider adunay mga 

sumusunod. Ang parehong mga pangulo ug mga sumusunod kinahanglan nga bansayon. 
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Ang Pagpadapat sa mga Prinsipyo sa Kalampusan nga Gitudlo sa Pulong sa Dios: Kini 

nga mga prinsipyo mopasalig sa malampuson nga pagdumala sa espirituhanong mga kahi 

nguhaan. 

 

Paglikay sa Paglapas nga Hinungdan sa Kapakyasan sa Pagpangulo: Ang kapakyasan sa 

paggiya ug sa pagsunod resulta sa mga paglapas sa mga prinsipyo sa Kasulatan. 

 

Pagsabot sa mga Prinsipyo sa Bibliyanhong Organisasyon: Kini naglakip sa mga posis 

yon sa pagpangulo nga gitukod sa Dios ug kadtong napalambo tungod sa praktikal nga mga 

panginahanglan sa Simbahan. 

 

ANG BASIHAN SA BIBLIYANHONG ORGANISASYON 

 

Ang organisasyon sa ministeryo dili piho, estrikto, o gibasi sa kalibutanon nga mga sumba 

nan. Ang organisasyon moayon-ayon aron makadawat sa giya sa Balaang Espiritu. Ang pag 

dumala sa ministeryo naglungtad alang sa katuyoan sa pagkab-ot sa hinatag-sa-Dios nga mga 

katuyoan ug mga plano, dili sa paghimo sa higpit nga korporasyon, ug institusyonal nga 

estruktura. Ang organisasyon sa Iglesia sa pagkatinuod nahisama sa buhing organismo. Ang 

Biblia nagtandi sa Iglesia ngadto sa lawas sa tawo, nga ang matag bahin magtinabangay. 

 

Kamo dili pilion nga mopangulo sa organisasyon sa Dios. Kamo mahimo nga pilion o itudlo 

sa tawo ngadto sa buhatan, apan walay lider ang nahimo pinaagi sa pagtudlo o pagpili. Kamo 

gitawag ug gisangkapan sa Dios alang sa buluhaton sa Gingharian. 

 

Ang pagpangulo naglakip sa posisyon, pananglitan, mga posisyon sama sa apostol, propeta, 

ebanghelista, pastor, ug magtutudlo. Ang pagpangulo usab naglangkob sa mga gimbuhaton. 

Ang nag-unang gimbuhaton mao ang pagsangkap sa uban alang sa buhat sa ministeryo. Ang 

pagpangulo usab may kalabutan sa relasyon sa mga pangulo uban sa ilang mga sumusunod. 

 

Ang pagpili ug pagpauswag isip usa ka pangulo naggikan sa Dios: 

 

 Kay ang pagbayaw dili magagikan sa silangan, ni gikan sa kasadpan, ni gikan sa 

 habagatan. 

 

 Apan ang Dios mao ang maghuhukom: Pagapaubson niya ang usa, ug pagaba     

 yawon niya ang usa. (Mga Salmo 75: 6-7) 

 

UBANG DAPIT SA PAGDUMALA 

 

Ang pagdumala naglakip usab sa pag-analisar sa inyong pagpangalagad aron sa pagtukod sa 

katuyoan ug mga plano. Kamo makakat-on unsaon sa paghimo niana nga pagtuon sa kurso sa 

Harvestime International Institute nga "Makakahimtangang Pagtuki." Ang pagdumala nagla 

kip usab sa mosunod nga mga dapit nga inyong makat-onan sa Harvestime International Insti 

tute sa kursong "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong": 

 

Pagpahimutang sa Katuyoan sa Ministeryo nga Uyon Nianang Iya sa Dios: Kong kamo 

wala masayud sa inyong katuyoan ug adunay panan-awon, kamo dili makagiya sa uban. 
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Paghimo ug mga Plano aron Makab-ot ang Katuyoan: Kamo dili makakab-ot sa inyong 

katuyoan kon kamo walay plano nga buhaton kini. 

 

Pag-organisar sa mga Tawo ug mga Pamaagi alang sa Pagpatuman sa Plano: Ang pagdu 

mala naglakip sa pagdasig ug pagtan-aw sa mga tawo samtang sila nagtuman sa mga tahas 

nga kabahin sa mga katuyoan ug  mga plano sa Dios. 

 

Paghingpit sa Plano Pinaagi sa Pagtimbang-timbang: Ang buluhaton sa Ginoo kinahang 

lan nga pagabuhaton sa kahawud. 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA MAAYONG PAGDUMALA 

 

Ania ang pipila ka mga katarungan ngano nga ang husto nga pagdumala sa ministeryo mahi 

nungdanon: 

 

NAGHATAG UG KATUYOAN UG DIREKSYON: 

 

Kon kamo gustong magmalampuson sa ministeryo, nan kamo kinahanglan adunay katuyoan 

ug mga plano nga uyon niadtong iya sa Dios ug makahimo sa pagpakigsulti kanila ngadto sa 

uban. Kung nahibal-an ninyo ang inyong piho nga katuyoan alang sa pagministeryo ug naghi 

mo'g mga plano aron matuman ang maong katuyoan, nan kamo makagiya sa uban. Ang mga 

lider kinahanglan mahibalo kon asa sila paingon aron sila makagiya sa uban. Ang paggiya ug 

panaghiusa sa ministeryo naglakip sa yano nga katuyoan ug direksyon. 

 

NAGWAGTANG SA KALIBOG: 

 

Sa diha nga adunay tukmang direksyon, ang kalibog mawala: 

 

 Kay ang Dios dili Dios sa kalibog kondili sa kalinaw. (I Mga Taga Corinto 14:33) 

 

 Busa magmaawaton kamo sa Dios, ingon nga mga anak nga hinigugma.  

 (Efeso 5: 1) 

 

Kung ang mga kalihokan sa Dios wala mailhi sa kalibog, ang mga ministeryo sa iyang mga 

alagad kinahanglan dili usab. 

 

NAGTUGOT SA HUSTONG MGA DESISYON: 

 

Ang mga desisyon motino sa inyong destinasyon. Tinuod kini bisan sa kaluwasan. Kamo mo 

himo usab ug desisyon sa pagdawat o pagsalikway sa Ebanghelyo ug ang inyong mahangtu 

rong destinasyon gitino pinaagi sa inyong desisyon. 

 

Ang inyong presente nga kinabuhi ug pagministeryo gitino pinaagi sa nangaging mga desi- 

syon nga inyong nahimo. Kamo usab mihimo ug mga desisyon pinaagi sa mahunahunaon nga 

pagplano o sa dinalidali. Ang maayong pagdumala nagtugot kaninyo sa paghimo ug husto 

nga mga desisyon uban sa giya sa Ginoo. 
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NAGPALIG-ON SA MGA PRAYORIDAD PARA SA MINISTERYO: 
 

Ang mga prayoridad mao ang mga butang nga mas importante kay sa ubang mga butang. Sila 

ang mga butang nga una sa inyong panahon ug pagtagad. Kamo adunay mga prayoridad sa ki 

nabuhi bisan kon sa mahunahunaon inyong gitino sila o dili. Kamo motukod sa mga prayori 

dad pinaagi sa pagpaanod sa mga batasan nga mahimong paagi sa kinabuhi, tungod sa kapit-

os sa mga kahimtang o sa mga tawo sa inyong palibot, o sa segurado nga desisyon basi sa 

mga katuyoan sa Dios. 

 

NAGTUGOT SA AKSYON KAY SA REAKSIYON: 

 

Daghang mga ministeryo ang gi-okupar sa pagtubag sa dinalian nga mga butang karon kay sa 

pagplano alang sa umaabot. Kini ang hinungdan nga ang mga lider mosumbalik kay sa pagli 

hok uban sa kaalam ug katuyoan. 

 

Kung walay estratihiya o plano, kamo wala mahibalo kung unsa ang inyong ginabuhat sa pag 

pangalagad, kung nganong inyong gibuhat kini, o unsaon kini pagbuhat. Tungod kay kamo 

walay organisasyon ug direksyon, wala kamo'y bisan unsa nga gipasaligan, walay paagi sa 

pagtimang-timbang sa inyong pagka-epektibo alang sa Dios, ug kamo dali nga madani sa pag 

sumbalik ug paghunong sa mga panahon sa krisis. 

 

Ang maayo nga pagdumala nag-usab sa tinguha ngado sa pagpakita ug mga panan-awon sa 

reyalidad. Kini makatabang kaninyo sa pagtino kon unsa ang inyong buhaton ug kung unsaon 

kini pagbuhat aron matuman ang mga katuyoan sa Dios. 

 

NAGPALIG-ON SA TULUBAGON: 

 

Diha sa sambingay sa mga talento sa Mateo 25: 14-30 ang mga sulugoon nanubag sa tanan 

nga gipiyal sa ilang pag-atiman. Ang ilang agalon adunay plano, gipahayag kini ngadto kani 

la, ug sila kinahanglan motuman niini pinaagi sa pagpamuhunan sa mga pundo nga gihatag 

kanila. 

 

Kamo may tulubagon dili lamang sa pagkahibalo sa kabubut-on sa Dios alang sa inyong 

kinabuhi ug pagpangalagad, apan alang usab pagbuhat niini: 

 

 Ug kadtong ulipona, nga nasayud sa kabubut-on sa iyang Ginoo, ug wala mag-

 andam sa iyang kaugalingon, ni magbuhat sumala sa iyang kabubut-on, paga 

 bunalan ug daghang. (Lucas 12:47) 
 

Kung kamo dili maalamon nga modumala sa ministeryo diin kamo gipiyalan, kamo manu 

bag. 

 

NAGTUGOT SA PAGTIMBANG-TIMBANG: 

 

Ang pagdumala naglakip sa pagtimbang-timbang aron masabtan kon kamo nakatuman sa 

katuyoan ug plano sa Dios. Ang pagsabot sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kalampusan ug 

mga hinungdan sa pagkapakyas nagtugot sa maong pagtimbang-timbang. 
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NAGTUGOT SA MAALAMONG PAGGAMIT SA ESPIRITUHANONG MGA 

KAPANGUHAAN: 

 

Ang maayo nga pagdumala makatabang sa pagdumala sa espirituhanong mga kapanguhaan 

sa tukmang paagi ug makapahimo kaninyo nga tukmang piniyalan sa mga pundo, materyal 

nga mga kabtangan, katawhan, ug espirituhanong mga gasa alang sa buluhaton sa Gingharian 

sa Dios. 

 

NAG-ANDAM KANINYO SA PAGSULOD SA BUKAS NGA MGA PULTAHAN: 

 

 Kay usa ka dakung pultahan ug gamhanan giablihan alang kanako, ug adunay 

 daghang mga kaaway. (I Corinto 16: 9) 

 

Sa diha nga ang Dios magbukas sa mga pultahan, kinahanglan nga kamo andam sa pagsulod 

kanila ug pag-atubang sa bag-ong mga hagit. Kini dili posible kon walay husto nga pagpa 

ngandam. Basaha ang sambingay sa maalamon ug buangbuang nga mga birhen Mateo 25:1-

13. Ang Dios nagbukas sa mga pultahan, apan sila dili magpabiling abli sa walay katapusan. 

Sila nagbukas ug naghulat sa inyong pagsulod. Unya sila mosirado, usahay dili na moabli 

pag-usab. 

 

NAGPAHIUYON SA MINISTERYO DIHA SA KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Ang una nga pangutana ni Apostol Pablo human sa iyang pagkakabig mao, "Unsa may imong 

gusto nga pagabuhaton ko?" Siya nangutana sa Dios, "Unsa ang imong plano alang sa akong 

kinabuhi ug pangalagad?" Ang maalamon nga pagkatinugyanan nagdala sa inyong kinabuhi 

ug pangalagad subay sa katuyoan ug mga plano sa Dios. 

 

ANG DIOS NANGITA SA MGA LIDER 

 

Ang Dios nag-ingon kang Haring Saul: 

 

 Apan karon ang imong gingharian dili magapadayon: si Jehova nangita alang 

 kaniya ug usa ka tawo; nga uyon sa iyang kaugalingong kasingkasing, ug si 

 Jehova nagtudlo kaniya nga mahimong principe sa iyang katawhan, tungod kay 

 ikaw wala magbantay sumala sa gisugo ni Jehova kanimo. (I Samuel 13:14) 
 

Ang Dios nagapangita gihapon ug mga tawo nga iyang magamit isip mga pangulo: 

 

 Ug gipangita ko ang usa ka tawo taliwala kanila, nga makatukod sa kuta, ug 
 makatindog sa nakal-angan sa akong atubangan alang sa yuta; aron dili ko 

 malaglag kini; apan  ako walay nakaplagan. (Ezequiel 22:30) 

 

 Kay ang mga mata ni Jehova nagadalagan ngadto-nganhi sa tibook yuta, aron sa 

 pagpakita sa iyang kaugalingon nga kusganon alang kanila kinsang kasingkasing 

 hingpit ngadto kaniya ... (II Cronicas 16: 9) 
 

Ang pagkahimong maayo nga manedyer nagkinahanglan ug panahon ug paningkamot: 
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 Ang buhat sa tagsatagsa igapadayag; kay ang adlaw mopadayag niini; tungod 

 kay kini ipadayag pinaagi sa kalayo; ug ang kalayo magasulay sa binuhatan sa 

 matag-usa kon unsa kini nga matang. (I Corinto 3:13) 

 

Ang kahoy, kumpay, ug dagami tanan nagtubo sa ibabaw sa yuta. Dali ra kini motubo ug kini 

dali nga makita sa tawo, apan dali ra kini malaglag. Ang bulawan ug salapi mga mahalon nga 

metal nga gihimo ilalum sa yuta. Dili sila dali makita sa tawo, apan sila mas malungtaron. 

 

Ang mapasundayagon nga pagkainila, sekular nga pagpangulo sama sa kahoy, kumpay, ug 

dagami. Kini makita sa tawo ug dali nga makuha pinaagi sa natural nga mga talento ug abili 

dad. Ang Diosnong pagpangulo sama sa bulawan ug salapi. Kini gihimo pinaagi sa gahum sa 

Balaang Espiritu sa sulodnon, natago nga pagkatawo. Apan kini bililhon kaayo ug lig-on. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang "pagdumala." 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang espirituhanon nga mga kapanguhaan diin ang mga magtotoo mao ang mga 

manedyer 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang nag-unang kinahanglanon alang sa mga tinugyanan? 

 _____________________________________________________________________ 

 

5.  Kinsa ang pinakadakong ehemplo sa pagpangulo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Basi sa panaghisgot niini nga leksyon, isulat ang katingbanan kon unsa ang kalakip sa 

"pagdumala sa ministeryo". 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Nganong importante ang maayo nga pagdumala? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

1. Si Jesus nagtudlo ug daghan sa pagkatinugyanan sa mga kabtangan kay sa iyang gibu 

hat sa Langit, Impyerno, o kaluwasan. Sa 40 nga mga sambingay, 19 naghisgot sa 

mga kabtangan. 

 

2. Ang pagpangulo dako nga responsibilidad tungod kay kamo moimpluwensya sa uban. 

Pananglitan, sa diha nga si Pedro miingon, "Mangisda ako," kadtong mga kauban niya 

miingon dayon, "Mouban mi nimo usab." Ang pagpangulo importante usab tungod 

kay ang pangulo usa ka mensahero sa Dios. Tan-awa sa Malaquias 2: 7 

 

3. Pagtuon niini nga pagtandi sa kalibutanon ug espirituhanon nga pagdumala: 

 

 -Sa kalibutanong pagdumala, ang gahum gitino pinaagi sa kahanas, abilidad ug   

   kahibalo. 

 

 - Sa espirituhanong pagdumala, ang gahum gitino pinaagi sa dihog ug awtoridad sa 

    Dios. 

 

 - Sa kalibutanong pagdumala, ang pagpili sa mga lider ginahimo basi sa mga butang 

    sama sa kahanas ug edukasyon. 

  

 -Sa espirituhanong pagdumala, ang pagpili sa mga pangulo gihimo basi sa pagdihog, 

   pagtawag, ug pagpadayag sa kabubut-on sa Dios. 

 

 -Sa kalibutanong pagdumala, ang pagbansay gihatag sa mga bahin sa kahanas ug   

   kahibalo. 

 

 -Sa espirituhanong pagdumala, ang pagbansay gihatag sa estilo sa kinabuhi nga gibasi 

   sa Pulong sa Dios diin ang mga kahanas kinahanglan nga mohaum. 

 

4. Ang Dios nagtabang sa mga nagdumala sa ministeryo. Si Pablo miingon: 

 

 Kinsa man diay si Pablo? Ug kinsa man diay si Apolos? Mga mag-aalagad nga 

 pinaagi kanila mingtoo kamo; ingon sa gihatag sa Ginoo sa matag tawo? 

 

 Ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis; apan ang Dios naghatag sa pag-

 uswag. (I Mga Taga Corinto 3: 5-6) 
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5. Kalibutanong pagdumala  Espirituhanong pagdumala 

Nagpasulabi sa:   Nagpasulabi sa: 
 

 Salapi     Ministeryo 

 Pamuhat    Pag-ampo 

 Kamatuoran    Pagsalig 

 Propesyonalismo   Pagdihog 

 Mga lagda    Gugma 

 Mga Kahanas    Pulong sa Dios 

 Personalidad    Kinaiya 

 Kaalam    Espirituhanong kondisyon 

 Manipulasyon    Direksyon 

 Mga buluhaton   Mga relasyon 

 Kaugalingon    Pagsunod 

 Kompetisyon    Kooperasyon 

 

6. Pagtuon niining listahan sa mga responsibilidad sa pagdumala alang sa tanan nga mga 

magtotoo. Kita ang responsable sa: 

 

a. Paglalang sa Dios   Genesis 1: 26-28 

b. Mga tinago sa Dios  I Mga Taga Corinto 4: 1 

c. Mensahe sa Ebanghelyo  I Mga Taga Tesalonica 2: 4 

d. Espirituhanong mga gasa  I Pedro 4:10 

e. Pagpasaylo   Mateo 6:12; 18: 21-22 

f. Gugma    I Juan 4: 7-8 

g. Hunahuna    Mga Taga-Filipos 4: 8 

h. Gahum    Mga Buhat 1: 8 

i. Panahon    Efeso 5: 15-16 

j. Panglantaw   I Samuel 16: 7 

k. Kinaiya    Mga Taga-Filipos 2: 2 

l. Pagtoo    Santiago 2: 14-17 

m. Salapi    II Mga Taga Corinto 9: 6-11 

n. Pagdayeg    Mga Hebreohanon 12: 15-16 

o. Pagministeryo   Galacia 6: 2 

p. Lawas    Roma 12: 1 

q. Batasan    Tito 1: 7-9 

r. Pamilya    I Timoteo 3: 4-5, 12; 5: 8 
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KAPITULO 2 
 

MGA POSISYON SA PAGPANGULO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila sa mga linaing posisyon sa pagpangulo nga gibutang sa Dios sa Simbahan. 

     •    Pagpasabot kon giunsa niini nga mga lider pagtinabangay sa pagministeryo. 

     •    Pagpasabot kon giunsa paggamit ang espirituhanong mga gasa sa pagpangulo. 

     •    Pag-ila sa ubang Bibliyanhong pagkapangulo nga mga posisyon. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug gihatag niya ang uban mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang 

 uban, mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor, ug mga magtutudlo.  

 (Efeso 4:11) 

 

PASIUNA 

 

Ang Iglesia mao ang instrumento diin ang Dios sa pagkakaron naningkamot sa pagpadayag 

sa iyang kaugalingon ngadto sa kalibutan. Niini nga leksyon kamo makakat-on mahitungod 

sa mga lider nga gipahimutang sa Dios. Kamo makakat-on usab sa ubang mga posisyon sa 

pagpangulo nga namugna tungod sa praktikal nga mga panginahanglan sa lokal nga simba 

han. 

 

Ang Biblia naghatag sa piho nga mga kwalipikasyon nga kinahanglan matagbo niadtong mga 

nagahulip sa pagpangulo nga mga posisyon nga gihisgutan niini nga leksyon. Kamo magtuon 

mahitungod niining mga kwalipikasyon sa Kapitulo 4. 

 

ESPESYAL NGA MGA POSISYON SA PAGPANGULO 

 

ANG MGA POSISYON: 

 

Ang Biblia nagpaila sa lima ka espesyal nga mga katungdanan sa pagkapangulo nga gipahi 

mutang sa Iglesia pinaagi sa Dios: 

 

 Ug gihatag niya ang uban mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang 

 uban, mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor, ug mga magtutudlo.  

 (Efeso 4:11) 

 

Kini nga mga posisyon sa pagkapangulo gitukod sa Dios sa Simbahan. Sila naglakip sa espe 

syal nga pagtawag sa Dios ug sa espesyal nga espirituhanong mga gasa. Kamo dili mag-ala 

gad niining mga posisyon tungod lamang kay kamo gihangyo o tungod kay gusto ninyo nga 

buhaton kini. Kamo kinahanglan nga gitawag sa Dios ug gisangkapan sa tukma nga espiritu  

hanong mga gasa. 
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ILANG GIMBUHATON: 

 

Ania ang usa ka mubo nga katingbanan sa mga gimbuhaton niining lima ka espesyal nga mga 

posisyon sa pagpangulo: 

 

Apostol: Ang apostol maoy usa nga may espesyal nga abilidad sa pagpalambo sa bag-o nga 

mga simbahan sa lain-laing mga dapit ug sa pagdumala sa gidaghanon sa mga simbahan 

ingon nga superbisor. Ang apostol nagpasabot nga "usa ka delegado, usa ka pinadala uban sa 

hingpit nga gahum ug awtoridad sa paglihok alang sa lain."Ang apostol adunay espesyal nga 

awtoridad o abilidad sa pagpakaylap sa Ebanghelyo sa tibook kalibutan pinaagi sa pagpalam 

bo sa organisado nga lawas sa mga magtotoo. Ang modernong termino nga gigamit sa simba 

han alang sa apostol mao ang misyonaryo ug tigtanom ug simbahan. Si Apostol Pablo mao 

ang usa sa labing maayo nga Bibliyanhong ehemplo sa usa ka apostol. 

 

Propeta: Ang propeta maoy usa kinsa nagsulti ilalum sa deriktang inspirasyon sa Ginoo ug 

naghupot sa buhatan sa awtoridad diha sa simbahan. Ang propeta adunay abilidad sa pagda 

wat ug pag-istorya sa diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi 

sa matagnaon ug dinihogang pulong. Si Agabus maoy maayong ehemplo sa Bag-ongTugon 

nga propeta. Tan-awa sa Mga Buhat 21:11 

 

Ebanghelista: Ang ebanghelista adunay espesyal nga abilidad sa pagpakigbahin sa Ebang 

helyo uban sa mga dili-magtotoo sa paagi nga ang mga lalaki ug mga babaye motubag ug 

mahimong responsable nga mga sakop sa Lawas ni Kristo. Ang kahulogan sa pulong nga 

"ebanghelista" mao ang "usa nga nagdala ug maayong mga balita." Si Felipe maoy usa ka 

maayong ehemplo sa usa ka ebanghelista. Tan-awa sa Mga Buhat 21:8 ug kapitulo 8. 

 

Pastor: Ang pulong nga pastor sa tinuod lang nagpasabot sa magbalantay sa carnero.Ang 

mga pastor mga lider nga midawat sa hataas-nga-termino sa personal nga responsibilidad 

alang sa espirituhanon nga kaayohan sa grupo sa mga magtotoo.  

 

 Magtutudlo: Ang mga magtutudlo mga magtotoo nga adunay espesyal nga abilidad sa pag 

pakigsulti sa Pulong sa Dios sa epektibong paagi nga ang uban makat-on ug mogamit kon 

unsa ang gitudlo.  

 

ILANG KATUYOAN: 

 

Kining mga pinasahi nga mga posisyon natukod aron matuman ang mosunod nga mga katu 

yoan: 

 Alang sa paghingpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministerio, alang sa 

 paglig-on sa lawas ni Kristo; 

 

 Hangtud nga kitang tanan makadangat sa paghiusa sa pagtoo, ug sa kahibalo 

 mahitungod sa Anak sa Dios, ngadto sa usa ka hingpit nga tawo, ngadto sa suk 

 danan sa gitas-on sa kahupnganan ni Kristo: 

 

 Aron kita dili managpabilin nga mga bata, ginapalid ngadto ug nganhi, ug gida

 la sa tanang hangin sa pagtulon-an, pinaagi sa lipat-lipat sa mga tawo, ug malipu 

 ton nga mga pagpangdani, diin sila naghulat aron sa pagpangilad; 
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 Apan nagasulti sa kamatuoran diha sa gugma, managtubo kita kaniya sa tanan

 nga mga butang, nga mao ang ulo, si Kristo. (Efeso 4: 12-15) 

 

Ang mosunod nga diyagrama naghulagway niini nga mga katuyoan: 

 

 

Ang Dios 

naghatag 

_______________________________________________________________ 

 

 

  Mga Apostoles      Mga Propeta          Mga Ebanghelista       Mga Pastor      Mga Magtutudlo 

 

alang sa 

Paghingpit / Pagsangkap sa mga Balaan 

kinsa  

 

 

 ______________ 

 

                                                    Moministeryo     Mopalig-on 

 

nga nagaresulta sa 

 

 

_________________________ 

 

 

            Panaghiusa     Kahibalo     Kahingpitan 

 

aron ang Lawas ni Kristo mahimong 

 

 

________________________ 

 

 

     Dili na mga Bata           Nagtubo diha Kaniya 

             (bakak nga doktrina)                   (kamatuoran) 

 

KATAPUSANG RESULTA: Epektibong Pagtrabaho sa Tanan nga Bahin Sa Lawas Diha Sa 

Gugma. 

 

GIUNSA NILA PAGTINABANGAY: 

 

Ang lima ka espesyal nga posisyon sa pagpangulo magtinabangay sa pagministeryo sa Simba 

han. 

 

Ang Apostol mopakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa bag-ong mga rehiyon aron sa pagtukod 

ug bag-ong mga simbahan. 
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Ang Ebanghelista mopakigsulti sa Ebanghelyo sa paagi nga ang mga dili-magtotoo motubag 

ug mahidugang sa Simbahan. 

 

Ang Propeta mohatag sa espesyal nga mga mensahe gikan sa Dios ngadto sa Simbahan 

pinaagi sa inspirasyon sa Balaang Espiritu. 

 

Mga Magtutudlo mohatag ug panudlo nga labaw pa sa pagpresentar sa Ebanghelyo nga gi 

buhat sa ebanghelista. Sila nagdala sa bag-ong mga kinabig ngadto sa espirituhanong pagka 

hamtong ug nagbansay sa matinud-anong mga tawo kinsa makahimo sa pagtudlo sa uban. 

 

Mga Pastor modawat sa taas nga panahon nga pagpangulo ug sa pag-atiman sa Simbahan. 

ESPIRITUHANONG MGA GASA SA PAGPANGULO 

 

Ang lima ka espesyal nga mga gasa sa pagpangulo dili lamang ang mga posisyon sa pagpa 

ngulo sa Simbahan. Ang matag magtotoo adunay gimbuhaton sa Simbahan: 

 

 Apan karon gibutang sa Dios sa lawas ang mga bahin, ang tagsatagsa kanila, 

 anaa diha sa lawas ingon sa nakapahimuot kaniya. (I Mga Taga Corinto 12:18) 

 

Ang matag magtotoo adunay labing minos usa ka espirituhanong gasa. Ang iyang espirituha 

nong gasa nagsangkap kaniya aron sa pagtuman sa iyang gimbuhaton diha sa lawas: 

 

 Apan kining tanan (espirituhanong mga gasa) ginabuhat sa usa ug sa mao ra nga 

 Espiritu, nga nagbahinbahin sa matag tawo sumala sa iyang kabubut-on. 

 (I Mga Taga Corinto 12:11) 
 

Kita naghisgot na sa espesyal nga mga gasa sa pagpangulo sa apostol, propeta, ebanghelista, 

pastor, ug magtutudlo. Ania ang listahan sa ubang mga gasa nga gihatag sa Balaang Espiritu 

sa mga magtotoo: 

 

Pagsulti nga mga Gasa: Panagna, pagtudlo, pagtambag, pulong sa kaalam, ug pulong sa 

kahibalo. 

 

Pag-alagad nga mga Gasa: Pag-alagad, mga tabang, pagpangulo, pagdumala, paghatag, 

pagpakita sa kalooy, pag-ila sa mga espiritu, pagtoo, ug pagkamaabiabihon. 

 

Ilhanan nga mga Gasa: Pinulongan, paghubad sa mga pinulongan, mga milagro, ug mga 

pagpang-ayo. 

 

Ang mga pakisayran sa Biblia nga nagpaila niining mga gasaha mao ang: 

 -Roma 12: 1-8 

 -I Corinto 12: 1-31 

 -Efeso 4: 1-16 

 -I Pedro 4: 7-11 

 

(Ang Harvestime International Institute nga kurso, "Ministeryo sa Balaang Espiritu," naghis 

got sa matag-usa niining espirituhanong mga gasa sa detalye. Kini usab naghatag ug mga 

giya alang sa pagdiskobre sa inyong espirituhanong gasa.) 
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MAHINUNGDANONG MGA GASA ALANG SA MGA MANEDGER 
 

Duha niining espirituhanong mga gasa, kadtong mga pagpangulo ug pagpangmando, labi ka 

mahinungdanon sa mga manedyer. Ang gasa sa pagpangulo gipaila sa Mga Taga Roma 12: 8 

isip usa nga "nagmando" o nangulo. Ang tawo nga adunay gasa sa pagkapangulo adunay abili 

dad sa paghimo ug mga plano nga uyon sa katuyoan sa Dios ug ipahibalo kini nga mga tu 

mong ngadto sa uban. Siya nag-awhag sa uban sa pagtuman niini nga mga tumong alang sa 

himaya sa Ginoo. 

 

Sa I Mga Taga Corinto 12:28, ang gasa sa pagmando gitawag nga "mga panggobyerno." Ang 

tawo nga aduna niini nga gasa may abilidad sa paghatag ug direksyon, pag-organisar, ug pag 

himo ug mga desisyon alang sa uban. Ang kahulogan sa pulong nga "mga panggobyerno" o 

"pagpangmando" susama sa usa ka tigdumala nga kapitan sa barko. Ang tawo nga duna niini 

nga gasa maoy responsable alang sa direksyon ug pagdesisyon. Sama sa kapitan sa barko, dili 

siya mao ang tag-iya sa barko, apan siya gipiyalan sa responsibilidad sa paggiya sa iyang 

biyahe. 

 

Si Tito maoy Bibliyanhong panig-ingnan sa tawo nga adunay gasa sa pagmando. Si Apostol 

Pablo nagsugod ug simbahan sa Creta. Si Tito mao ang nag-organisar ug nagmando alang 

kaniya: 

 Kang Tito, akong kaugalingong anak nga lalaki ... Tungod niining hinungdan 

 gibilin ko ikaw sa Creta, aron ipahimutang mo ang mga butang nga nakulang, 

 ug sa pagtudlo ug mga anciano sa tagsatagsa ka ciudad, ingon sa gisugo ko 

 kanimo. (Tito 1: 4-5) 
 

Ang mga gasa sa pagpangulo ug pagpangmando naglihok nga maayo kon managsama. Ang 

tawo nga adunay gasa sa pagpangmando may abilidad sa paggiya, pag-organisar, ug sa paghi 

mo’g mga desisyon. Ang tawo nga adunay gasa sa pagpangulo may abilidad sa pagdasig ug 

sa pagbuhat uban sa mga tawo aron makab-ot kini nga mga tumong. 

 

ANG MATAG-USA MAKAALAGAD 
 

Ang pagpangulo dili limitado sa mga magtotoo niining duha ka mga gasa o sa lima ka mga 

espesyal nga mga posisyon sa pagpangulo. Ang mga magtotoo nga adunay ubang mga espi 

rituhanong mga gasa mahimong hangyoon sa mga lider sa Simbahan sa pag-alagad sa nagka 

lain-laing pagpangulo nga mga posisyon. 

 

Pananglitan, ang tawo nga adunay gasa sa paghatag mahimong hangyoon sa pagdumala sa 

komite sa simbahan sa panalapi. Ang tawo nga adunay gasa sa pag-ayo hangyoon sa paggiya 

sa grupo sa mga magtotoo sa pagministeryo ngadto sa mga masakiton diha sa lokal nga mga 

ospital. Ang buhat sa pagpangalagad diin ang espirituhanong mga gasa gihatag naglakip sa 

daghang mga oportunidad alang sa pagpangulo. Bisan kon ang usa ka magtotoo wala sa usa 

niining mga gasa sa pagpangulo siya adunay potensyal nga mahimong usa ka lider pinaagi sa 

husto nga paglambo sa iyang kaugalingon nga espirituhanong gasa. 

 

UBANG BIBLIKANHONG POSISYON 
 

Adunay uban nga mga posisyon sa pagpangulo nga gihisgotan sa Biblia nga dili espirituha 

non nga mga gasa.  
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Sila "mga buhatan" nga gitugot tungod sa praktikal nga mga panginahanglan sa Simbahan. 

Ang mga buhatan sa diakono, anciano, ug obispo gihisgotan diha sa Bag-ong Tugon. (Ang 

pipila ka mga tawo nagtagad sa obispo nga susama sa pastor. Ang uban nagtagad niini sa lahi 

nga opisina.) 

 

Ang rekord sa unang Simbahan gitipigan sa Dios ingon nga panig-ingnan alang kanato sa pag 

sunod sa Simbahan nga estruktura. Kini nga mga buhatan kinahanglan usab maglihok sa Sim 

bahan karon. Ang katuyoan niini nga mga buhatan mao ang pagtabang sa uban nga adunay 

espirituhanon nga mga gasa sa pagpangulo sama sa mga apostoles, mga propeta, mga ebang 

helista, mga pastor, mga magtutudlo, ug sa uban nga adunay gasa sa pagpangulo ug sa pag 

pangmando. Gamita ang mosunod nga latid sa pagtuon niini nga mga posisyon: 

 

Titulo  Mga pakisayran Katungdanan 
 

Obispo  1 Timoteo 3: 1-7 Daghan ang nagtagad sa obispo nga susama sa pastor. 

  Filipos 1: 1  Siya adunay hataas-nga-termino sa pag-atiman sa grupo  

  Tito 1: 5-9  sa mga magtotoo. 

  1 Pedro 5: 2-3 

 

Diakono 1 Timoteo 3: 8-13 Kini nga mga bersikulo nagpakita nga ang diakono  

  Filipos 1: 1  adunay ministeryo sa pag-alagad ug mga pagtabang. 

  Buhat 6: 1-7 

 

Diakonesa  1 Timoteo 3:11 Ang mga diakonesa walay espesipikong panaghisgot  

  Roma 16: 1-2  diha sa Biblia. Ang ubang mga simbahan misagop niini 

     nga termino alang sa mga asawa sa mga diakono o sa 

     ubang mga babaye nga nagministeryo sa pag-alagad o 

     mga pagtabang. 

 

Mga anciano Buhat 20: 17, 28-32 Kini nga mga bersikulo nagpakita nga ang mga anciano 

  Buhat 14:23; 15 naghatag ug pagpangulo sa mga desisyon sa simbahan, 

  Buhat 16: 4; 11:30 sa pag-alagad sa mga panginahanglan sa mga magtotoo, 

  1 Timoteo 5:17 ug sa pagtabang sa pagpalambo ug pag-atiman sa lokal 

  1 Pedro 5: 1-4  nga mga lawas sa mga magtotoo. 

  Tito 1: 5 

  Santiago 5:14 

 

(Pahinumdom sa mga anciano: Ang pulong "mga anciano" unang gigamit diha sa Biblia sa 

Exodo 3:16 sa paghisgot sa mga lider sa Israel. Adunay daghang mga pakisayran ngadto sa 

mga anciano sa Israel sa tibook Biblia. Kini nga mga anciano lahi gikan sa posisyon sa pag 

pangulo nga nailhan nga anciano sa Simbahan. Ang mga bersikulo nga gilista dinhi nagtu 

mong ngadto sa mga anciano sa Simbahan kay sa mga anciano sa Israel.) 

 

Ang mga anciano, mga diakono, ug mga obispo dili mopadagan sa Simbahan nga bulag sa 

espesyal nga mga lider sa (mga propeta, mga apostoles, mga ebanghelista, mga pastor, mga 

magtutudlo). Ang mga tawo mopili sa mga anciano, mga diakono, ug mga obispo, apan kad 

tong adunay espesyal nga mga gasa sa pagpangulo gipahimutang sa Dios sa mga Simbahan. 
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PRAKTIKAL NGA MGA POSISYON SA PAGPANGULO 

 

Sulod sa mga tuig, daghay ubang mga posisyon sa pagpangulo ang gimugna sa pagtagbo sa 

praktikal ug sa organisasyonal nga mga panginahanglan diha sa Simbahan. Kini nga mga 

posisyon wala hisgoti sa Biblia, apan sila importante sa ministeryo sa lokal nga pakig-ambi 

tay. Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga leksyon nagtala sa pipila niini 

nga mga katungdanan. 

 

ESTRUKTURA SA SIMBAHAN 
 

Ang mosunod nga diyagrama magpakita kon giunsa sa pagpangulo nga mga gasa nga inyong 

gitun-an mihaum sa estruktura sa Simbahan: 

 

ANG SIMBAHAN 

 

Espesyal nga Pagpangulo nga mga Gasa: 

 

 

Mga Apostoles 

Mga Propeta 

Mga Ebanghelista 

Mga Pastor 

Mga Magtutudlo 

 

 

Gitabangan sa mga gasa sa pagpangmando, pagpangulo, mga obispo, mga diakono, mga 

anciano, ug ang matag sakop sa lawas nga nagagamit sa ilang espirituhanong mga gasa diha 

sa simbahan sa dapit diin ang Dios nagpahimutang kanila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘GITUKOD IBABAW SA BATO, SI JESU-KRISTO’ 

Mateo 16:18 I Mga Taga Corinto 3:11 Taga-Efeso 2:20 
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Ang Pundasyon nga gipahimutang sa mga apostoles ug mga propeta 

Taga-Efeso 2:20 
 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

2. Tan-awa ang listahan sa mga posisyon sa Unang Listahan. Basaha ang mga kahulogan 

sa Ikaduhang Listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan nga labing maayo nga 

naghulagway sa posisyon sa pagpangulo diha sa blangko nga gihatag. Ang una gihi 

mo ingon nga panig-ingnan alang kaninyo. 

 

 Unang Listahan    Ikaduhang Listahan  
 

 _2_Propheta  1. Gipadala uban sa awtoridad sa paglihok alang sa uban sa  

        pag-ugmad sa bag-ong mga simbahan ug sa pagbantay   

                   kanila. 

 

 ___Apostol  2. Mosulti ubos sa espesyal nga inspirasyon sa pag-istorya sa 

        diha-diha nga mensahe sa Dios ngadto sa iyang mga kataw 

         han; usab usa ka posisyon sa pagpangulo. 

 

 ___Pastor  3. Mopakigbahin sa Ebanghelyo sa mga dili-magtotoo diha sa 

         paagi nga sila motubag ug mahimong responsable nga mga 

         sakop sa Lawas ni Kristo; "Usa ka tawo nga nagdala sa maa 

         yong balita.” 

 

 ___Ebangelista 4. Modawat sa taas nga termino sa pagpangulo alang sa espiri 

         tuhanon nga kaayohan sa mga magtotoo; ang pulong nagpa 

         sabot sa "magbalantay sa mga carnero." 

 

 ___Magtutudlo 5. Mopakigsulti sa Pulong sa Dios sa paagi nga ang uban maka 

        kat-on ug mogamit sa unsay gitudlo; usab usa ka posisyon sa

        pagpangulo. 

  

 ___Pagpangulo 6. Modasig sa mga tawo sa pagkab-ot sa mga tumong. 

 

 ___Padumala  7. Sama sa kapitan sa barko; naghatag ug direksyon. 

 

3. Ilista ang tulo ka ubang Bibliyanhong mga buhatan sa pagpangulo nga gihisgutan 

niini nga leksyon. 

  

 _________________   __________________ _________________ 

 

 

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

 

Ania ang listahan sa pipila sa ubang mga posisyon sa pagpangulo sa lokal nga Simbahan:  

 

 

PAG-AMPO UG PAGPANG-AYO NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Mapangamuyoong pag-ampo 

 -Pagdihog sa lana 

 -Pag-ampo sa kabuntagon 

 -Pag-ampo nga mga grupo 

 -Ospital nga mga tawag 

 -Pag-ampo pinaagi sa telepono 

 -Pag-ampo nga sumpay-sumpay 

 -Pagpuasa 

 -Pag-ampo sa pagtambag 

 

PRAKTIKAL NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Tabang sa opisina 

 -Sekretaryo/ sekretarya sa simbahan 

 -Pag-andam sa mga ipakoreyo  

 -Pagtabang sa kusina sa simbahan 

 -Buluhaton sa mga gagmayng bata 

 -Buluhaton sa pagtipig 

 -Pagpang-ayo sa mga naguba 

 -Pagbaligya 

 -Pagsulat 

 -Pag-andam sa Balaang panihapon 

 -Pag-atiman sa mga bata 

 -Pinansyal nga suporta 

 -Teyp nga ministeryo 

 -Pagtawag sa telepono 

 -Pagdumala sa pagpalista 

 -Pagmantala 

 -Paghimo ug mga gasa 

 -Sports nga mga programa 

 -Pag-abiabi 

 -Mga kasal 

 -Paghimo ug mga bisti sa mga mang-aawit 

 -Pagkamaabiabihon 
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 -Tresurero / Tresurera 

 -Buluhaton sa mga grupo 

 -Kalingawan nga mga programa 

 -Pag-andam sa ibalita  

 

PANG-EDUKASYON NGA MGA MINISTERYO: 
 

 -Mga magtutudlo sa Biblia 

 -Workshop nga mga lider 

 -Kabatan-onan nga mga ministeryo 

 -Pagpamalandong nga mamumulong 

 -Pagsusi 

 -Librarya sa simbahan 

 - Lider sa seminar  

 -Katigulangan nga mga klase 

 -Kabataan nga ministeryo  

 -Pagdisipulo 

 -Magtutudlo sa Sunday school 

 -Instruktor sa Tulunghaan sa Biblia  

 -Pagtudlo nga tinagsa 

 -Pagtudlo sa bag-ong magtotoo 

 

PAGTAMBAG NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Pag-ampo sa pagtambag 

 -Kaminyoon nga pagtambag 

 -Kabatan-onan nga pagtambag 

 -Pagbuntis nga pagtambag 

 -Pagdasig sa uban 

 -Pagdu-aw sa panimalay 

 -Pagdu-aw sa ospital 

 -Pagsulbad sa problema 

 -Pagpangumusta nga tawag 

 -Krisis nga sentro 

 -Pagtambag sa telepono 

 

PANGGGAWAS NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Pag-ebanghelyo sa mga bata 

 -Pagministeryo sa bus 

 -Drama 

 -Pagministeryo sa high school 

 -Pangpolitika nga hinungdan 
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 -Mga misyon 

 -Mga krusada 

 -TV / radyo mga programa  

 -Pagsangyaw sa kadalanan 

 -Pagministeryo sa mga kolehiyo 

 -Outreach nga sentro 

 -Kapihan 

 -Kalalakihan ug kababayen-an nga mga ministeryo 

 -Pagsangyaw sa kabalayan 

 -Bakasyon nga pagtuon sa Biblia (VBS) 

 -Pag-apod-apod sa Biblia ug literatura 

 

PAGPANGULO NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Pag-organisar 

 -Sunday school superintendent o sa departamento nga superintendent 

 -Tigplano 

 -Lider sa pundok sa balay 

 -Kordinetor sa mga misyon 

 -Lider 

 -Komite Tsirman 

 -Direktor sa edukasyon sa simbahan 

 -Administrador sa simbahan 

 

PAG-ATIMAN NGA MGA MINISTERYO: 

 

 -Pagkamaabiabihon 

 -Pagpakaon nga mga programa 

 -Pagdu-aw sa ospital 

 -Usa ka gabii nga bisita 

 -Sinina alang sa kabus 

 -Pangbata mga balay 

 -Pangkalingawan 

 -Pagdu-aw sa prisohan 

 -Pagtabang sa mga tigulang na 

 -Transportasyon 

 -Tigbantay sa bata 

 -Telepono nga ministeryo 

 -Mga misyon 

 -Kadalanan nga ministeryo 

 -Krisis nga sentro 
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 -Pagtabang sa may diperensiya nga mga tawo 

 -Pagtabang sa mga gipang-abuso nga mga tawo 

 -Pagtabang sa mga baldado 

 -Pagtabang sa mga nanginahanlan 

 -Ministeryo sa wala makasal nga inahan 

 

UBANG MGA MINISTERYO: 

 

 -Musika 

 -Mang-aawit 

 -Pianista 

 -Padrama nga mga pagbasa 

 -Musikanhon nga mga grupo 

 -Paghubad nga buhat 

 -Drama 

 -Pagdumala sa pagsimba 

 -Organista 

 -Pagpasundayag pinaagi sa mga manyeka 

 -Pagpanghubad 

 -Mga buletin bord 

 -Pagsulat ug pag-edit sa Kristohanong nga materyal 

 -Pagsulat ug awit 

 -Orkestra sa simbahan 

 -Banda sa simbahan 

 -Pagpaanyag sa simbahan alang sa espesyal nga mga okasyon 

 -Pag-arte 
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KAPITULO 3 
 

ANG DIHOG SA MANGULO 
 

MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagpatin-aw sa "dihog." 

     •    Pag-ila sa tulo ka matang sa dihog. 

     •    Pagpasabot sa katuyoan sa matag matang. 

     •    Pag-ila sa tinubdan sa espirituhanon nga dihog. 

     •    Paghisgot sa mga katuyoan sa dihog. 

     •    Pag-ila sa basihan sa dihog sa Dios. 

     •    Paghisgot sa pwersa nga nagasupak niadtong mga dinihogan sa Dios. 

     •    Pagpasabot ngano nga importante ang pag-alagad lamang sa posisyon diin kamo  

          gidihogan. 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagpadayon sa lab-as nga dihog sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Apan ang akong sungay imong gibayaw sama sa sungay sa vaca nga ihalas; gidi 

 hogan ako sa lab-as nga lana. (Salmo 92:10) 

 

PASIUNA 

 

Ang Ginoo gusto nga ang mga lider molampos ug mopakigbisog sa kalibutan alang sa Ging 

harian sa Dios. Unsaon ninyo pagkahimong ingon niana nga matang sa lider? Ang pagbaton 

sa kahibalo sa praktikal nga mga dapit, ug sa kinatibuk-ang mga buluhaton sa mga lider maka 

tabang kaninyo nga mahimong malampuson nga lider. Adunay Bibliyanhong kwalipikasyon 

alang sa mga lider nga gikinahanglan usab. Ang espirituhanong mga gasa, kahanas, eduka 

syon, ug kasinatian importante kaayo. Kamo magtuon mahitungod niini sa ulahi. 

 

Apan ang labing importante nga butang alang sa mga lider mao ang dihog sa Espiritu Santo. 

Kon wala ang dihog sa Dios kamo dili epektibo sa pagdumala, pag-organisar, pagpalihok, o 

pag-ebanghelyo. Kini nga kapitulo nagtutok sa dihog sa Espiritu Santo nga mao ang gikina 

hanglan alang niadtong mga gitawag ug gipili sa Dios sa pagpangulo. 

 

PAGDIHOG 

 

Ang "pagdihog" nagpasabot sa pagdedikar o pagpahinungod sa tawo o sa usa ka butang 

pinaagi sa pagpahid sa lana. Ang lana maoy simbolo sa Espiritu Santo. 
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ANG DINIHOGAN 

 

Ang ngalan nga "Kristo" diha sa Gregong pinulongan nagpasabot nga "ang dinihogan." Si 

Jesus nagpaila sa iyang yutan-ong ministeryo pinaagi sa pagmantala: 

 

 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako... 

 (Lucas 4:18) 

 

Si Jesus nagpatin-aw nga pinaagi sa pagdihog sa Espiritu Santo siya nakahimo sa... 

 

 ... pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus ... pag-ayo sa mga 

 masulob-ong kasingkasing ... pagwali ug kagawasan ngadto sa mga bihag ug  

 sa pagpahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta ... sa paghatag sa kagawasan   

 sa mga gipiutan ... sa pagwali sa nahimut-ang tuig sa Ginoo. (Lucas 4: 18-19) 

 

Kon gikinahanglan nga si Jesus dihogan sa pag-alagad, nan kini gikinahanglan usab alang 

kanato.  

 

ANG TULO KA MGA DIHOG 

 

Adunay tulo ka lain-laing mga dihog nga gihisgotan diha sa Daang Tugon. Sila mao ang 

natural nga mga panig-ingnan o "matang" sa espirituhanong mga kasinatian nga gusto sa 

Dios nga ang mga lider makaangkon: 

 

ANG DIHOG SA SANLAHAON: RELASYON 

 

Ang sanla usa ka gikahadlokang sakit nga hinay-hinay mout-ut sa unod sa iyang mga bikti 

ma. Ang mga tudlo sa tiil, tudlo sa kamot, ug uban pang mga parte sa lawas nga sa ngadto-

ngadto madunot ug mahulog. 

 

Sa Daang tugon nga mga panahon ang tawo nga adunay sanla gitawag nga usa ka sanlahon. 

Ang sanlahon gidid-an sa iyang komunidad tungod kay ang sakit makatakod. Aron sa pag 

bantay sa uban sa pagduol kaniya siya gikinahanglan nga mosinggit "mahugaw" bisan asa 

siya moadto. Ang sanla sa hinay-hinay mokaon sa iyang pisikal nga lawas ug siya mamatay 

sa masakit nga kamatayon. 

 

Diha sa Biblia, ang Dios migamit sa natural nga mga panig-ingnan sa pag-ilustrar sa espiri 

tuhanon nga mga kamatuoran. Ang sanla gigamit ingon nga panig-ingnan sa sala. Sama nga 

ang sanla molaglag sa pisikal nga lawas, ang sala molaglag kaninyo sa espirituwal ug kini 

molaglag sa inyong ministeryo. 

 

Sa balaod sa Daang Tugon, ang Dios naghatag sa piho nga mga panudlo alang sa paghinlo sa 

tawo nga adunay sanla. Basaha kini sa Levitico 14 diha sa inyong Biblia sa dili pa mopada 

yon niini nga leksyon. Ang matag usa sa mga panudlo nga inyo lang nabasa nagsimbolo sa 

paghinlo nga inyong kinahanglan masinatian sa espirituwal: 

 

Usa ka Langgam nga nagdala sa Sala: Usa ka langgam patyon, ang iyang dugo ibutang sa 

laing usa. Kini maoy simboliko sa pag-ula ni Jesus sa iyang dugo aron sa pagwagtang sa 

inyong sala. 
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Paghinulsol ug Pagsugid: Kini mao ang inyong buhaton aron matawo pag-usab ug mahinlo 

an gikan sa sala. 

 

Nagaagas nga tubig: Kini mao ang simbolo sa bautismo sa tubig. 

 

Ang pagdihog sa lana: Kini mao ang simbolo sa mga buhat sa Espiritu Santo diha sa inyong 

kinabuhi. Timan-i nga ang lana ibutang sa ibabaw sa igdulungog, kumagko, ug sa tudlo sa tiil 

sa sanlahon. Ang pagpadapat niini sa pagpangulo, kita kinahanglan makasinati sa susama nga 

espirituhanong pagdihog sa... 

 

 Igdulungog: Aron makahimo sa pagpatalinghug sa tingog sa Dios. 

 Kamot: Aron makahimo sa pag-alagad kaniya. 

 Tudlo sa tiil: Aron makalakaw sa hustong relasyon uban kaniya. 

 

Ang labing importante nga dihog alang sa mga lider mao kining "sanlahon" nga dihog  

tungod kay kini mao ang simbolo sa personal nga relasyon. Ang inyong kaugalingon nga  

relasyon sa Dios kinahanglan nga matarung kon kamo mogiya sa uban. Kamo kinahanglan 

gayud nga matawo pag-usab, makahimo sa pagpatalinghug sa tingog sa Dios, moalagad kani 

ya, ug molakaw sa husto nga relasyon uban kaniya. 

 

ANG DIHOG SA SACERDOTE: PAGKABALAAN 

 

Ang mga lider kinahanglan usab makasinati sa dihog sa mga sacerdote. Basaha ang mahitu 

ngod niini diha sa Exodo 29 ug 30 ug sa Levitico 8 sa dili pa mopadayon niini nga leksyon. 

Ang pangsacerdote nga dihog mao ang dihog sa pagkabalaan, nga gigahin ngadto sa Dios 

alang sa iyang pag-alagad sa matarung nga pagpuyo ug kinaiya. 

 

Sa Daang Tugon nga mga panahon, dihay daghan nga mga butang nga ang pari dili makahi 

mo tungod sa pagkabalaan sa iyang opisina. Tungod niining espesyal nga dihog sa paggiya, 

ang pipila ka mga butang makapahugaw sa pari nga tingali dili makapahugaw sa ubang mga 

miyembro sa kongregasyon sa Israel. 

 

Ingon nga lider, kamo kinahanglan gayud nga makasinati sa pangsacerdote nga dihog sa pag 

kabalaan ug malinain alang sa pag-alagad sa Dios. Kamo magpuyo uyon sa Pulong sa Dios. 

Adunay mga butang nga dili kamo makahimo sa pagbuhat tungod sa pagkabalaan sa inyong 

katungdanan. Tungod sa inyong espesyal nga dihog sa paggiya sa uban, adunay mga butang 

nga makapahugaw kaninyo nga dili makapahugaw sa uban. 

 

ANG DIHOG SA LIDER: KATUNGDANAN UG GAHUM 

 

Ang ikatulo nga matang sa dihog diha sa Daang Tugon mao ang dihog sa lider. Kini mao ang 

dihog sa mga tawo nga buot mogiya sa katawhan sa Dios ingon nga mga pangulo, sama sa 

mga hari, mga manalagna, mga kapitan, ug uban pa. Ang dihog sa lider maoy naglig-on sa 

hinatag-sa-Dios nga posisyon sa pagkalider ug naghatag kaniya sa gahum sa pagtuman niana 

nga posisyon. 

 

Pananglitan, ang dihog ni Saul ngadto sa posisyon sa pagkaprincipe sa mga katawhan sa 

Dios: 
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 Unya si Samuel mikuha sa garrapa sa lana, ug nagbubo niana sa ibabaw sa iyang 

 ulo, ug mihalok kaniya, ug miingon: Dili ba mao si Jehova ang nagdihog kanimo 

 aron mahimong principe ibabaw sa iyang panulondon? (I Samuel 10: 1) 
 

Ang dihog ni David narekord diha sa I Samuel 16. Kini nga tudling naghimo niini nga tin-aw 

nga ang gahum sa Ginoo miabot sa ibabaw ni David tungod sa dihog: 

  

 Busa siya (amahan ni David) gipasugoan ug gidala siya (David) sa sulod. Karon 

 siya mapulapula ug inubanan sa kaambung sa iyang nawong, ug maayong tan-

 awon. Ug si Jehova miingon: Tindog, dihogi siya; kay kini mao siya. 

 

 Unya si Samuel mikuha sa sungay nga gisudlan sa lana, ug gidihogan siya diha 

 sa kinataliwad-an sa iyang mga igsoon; ug ang Espiritu ni Jehova mikunsad nga 

 puno sa gahum sa ibabaw ni David sukad niadtong adlawa ngadto sa unahan.  

 (I Samuel 16: 12-13) 

 

Ang dihog sa lider mao ang paghatag sa posisyon, gahum, ug awtoridad sa opisina. Uban nii 

ni nga dihog, ang Espiritu sa Dios mokunsad ibabaw sa tawo aron siya sa husto nga paagi ma 

kagiya sa katawhan sa Dios. Ang bag-ong Tugon nga saad niini nga dihog sa gahum makita 

diha sa Buhat 1: 8. 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum, sa tapus nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo, ug nga kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa 

 tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.  

 (Buhat 1: 8) 

 

Ang katumanan niini nga saad natala diha sa Mga Buhat 2. Ang Bautismo sa Espiritu Santo 

mao ang Bag-ong Tugon nga katumanan sa pagdihog sa lider ug gahum. 

 

Ang Bag-ong Tugon nga dihog sa posisyon gihulagway diha sa Mga Taga-Efeso: 

 Ug gihatag niya ang uban nga mga apostoles; ug ang uban mga propeta; ug uban 

 mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor, ug mga magtutudlo.  (Efeso 4:11) 

 

Ang Dios nagdihog sa pipila ka mga tawo sa mga posisyon sa pagpangulo diha sa Simbahan 

ug naghatag sa dihog sa gahum sa pagsangkap kanila sa pagtuman sa ilang tawag. 

 

ANG DIHOG GIKAN SA DIOS 

 

Kining tulo ka mga dihog, nga simbololiko niadtong mga lider kinahanglan masinati, ang 

tanan gikan sa Dios. Sa diha nga gidihogan ni Samuel si Saul, siya miingon, "ang Ginoo 

nagdihog kanimo ..." (I Samuel 10: 1; 15:17). Sa diha nga gimantala ni Jesus ang iyang 

dihog, siya miingon "Ang Ginoo nagdihog kanako" (Lucas 4:18; tan-awa usab sa Buhat 

10:38). Ang Dios mao ang nagbangon sa mga dinihogan. Ang Dios miingon kang Samuel: 

 

 Ug ako (Dios) magapatindog alang kanako ug usa ka matinumanong sacerdote, 

 nga magabuhat sumala niadtong ania sa akong kasingkasing ug sa akong huna

 huna; ... ug siya magalakat sa atubangan sa akong dinihog sa walay katapusan. 

 (I Samuel 2:35) 
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Kamo dili makasinati sa dihog pinaagi sa pag-orden sa usa ka organisasyon o denominasyon 

(Bisan tuod wala may sayop sa pagbuhat niini). Ang dihog alang sa pagpangulo naggikan sa 

Dios: 

 Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo... 

 (1 Juan 2:27) 

 

Si Esteban gi-orden sa tawo ingon nga diakono. Siya gidihogan sa Dios ingon nga ebang 

helista (Buhat 6). Ang pagdihog sa Dios, dili sa tawo, mao ang labing importante. 

 

ANG BASIHAN SA PAGDIHOG 

 

Sa unsa nga basihan gihatag sa Dios kini nga dihog? Ang Dios dili modihog basi sa sala 

butan, edukasyon, kasinatian, o mga abilidad. Ang pagdihog dili basi sa panggawas nga pa 

nagway. Kini gibasi sa kinaiya sa kasingkasing. 

 

Sa diha nga si Samuel miadto sa balay ni Isai aron sa pagdihog ug usa ka bag-ong hari, siya 

nagtan-aw ug dako sa tawo sa panggawas nga panagway: 

 

 Ug nahitabo, sa diha nga sila nanghiabot na, nga siya (Samuel) mitutok kang 

 Eliab, ug miingon: Sa pagkamatuod ang dinihog ni Jehova anaa sa atubangan 

 niya. 

 

 Apan si Jehova miingon kang Samuel, Ayaw pagtan-aw sa iyang nawong, kun 

 sa gitas-on sa iyang barug; tungod kay ako nagasalikway kaniya; kay si Jehova 

 nagatan-aw dili ingon sa makita sa tawo; kay ang tawo  nagatan-aw sa panag 

 way sa gawas, apan si Jehova nagatan-aw sa kasingkasing.  (I Samuel 16: 6-7) 

 

Ang Dios nagdihog ni David tungod sa kinaiya ug kahimtang sa iyang kasingkasing. Ang 

Dios nagtan-aw sa unsa kamo diha sa sulod. 

 

ANG KATUYOAN SA DIHOG 
 

Ania ang pipila ka mga katuyoan sa dihog: 

 

PAGTUMAN SA KATUYOAN SA DIOS: 

 

Ang dihog gihatag ngadto sa mga lider aron sila makatuman sa mga katuyoan sa Dios. Si 

Jesus naghimo niini nga tin-aw: 

 

 Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, tungod kay siya nagdihog kanako sa pag 

 sangyaw sa Maayong Balita ngadto sa mga kabus, siya nagpadala kanako sa 

 pag-ayo sa mga masulob-ong kasingkasing, aron sa pagsangyaw sa kagawasan  

 sa mga bihag, ug sa pagpahiuli sa igtatan-aw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa 

 kagawasan ngadto sa mga gipiutan. (Lucas 4:18) 
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NAGHATAG UG KAALAM SA PAGGIYA: 
 

Ang dihog naghatag kaninyo sa kaalam sa paggiya sa uban inay nga nagakinahanglan 

giyahan: 

 

 Apan ang dihog nga inyong nadawat kaniya nagapabilin diha kaninyo, ug kamo 

 wala magkinahanglan kang bisan kinsa nga magtudlo kaninyo; apan maingon 

 nga ang mao nga dihog nagatudlo kaninyo sa tanan nga mga butang, ug mao  ang 

 matuod, ug dili bakak, ug bisan sa ingon kini nagatudlo kaninyo, kamo magpabi 

 lin diha kaniya. (1 Juan 2:27) 

 

NAGLAGLAG SA YUGO: 

 

Ang dihog ang nagalaglag sa espirituhanon nga mga yugo nga nagagapos sa mga lalaki ug 

mga babaye nga inyong giministeryohan. Ang Biblia nagpakita nga adunay tulo ka matang sa 

mga yugo: 

 

1. Adunay yugo sa sala: 

 

 Ako mao si Jehova nga inyong Dios, nga nagkuha kaninyo gikan sa yuta sa 

 Egipto (sa sala) aron kamo dili maulipon nila; ug gibunggo ko ang mga barra  

 sa inyong yugo, ug kamo gipalakaw ko sa pagtarung. (Levitico 26:13) 

 

2. Adunay yugo nga naghupot sa mga tawo sa pagkaulipon sa "unod" o "sa kaugali 

ngon," nga mao ang daang kinaiyahan sa sala: 

 

 Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaloi; kay ang akong buot pagabuhaton, 

 kana dili ko mabuhat; apan unsa ang akong ginadumtan, kana akong ginabuhat. 

 (Roma 7:15) 
 

3. Adunay yugo sa tawo nga mao ang pagkaulipon nga gibutang sa ibabaw ninyo sa 

ubang mga tawo. Kini nga yugo naglakip sa sala, tradisyon, o imposible nga mga 

sumbanan sa kinaiya nga gipahamtang sa uban: 

 

 Kay sila nagbugkos sa bug-at nga mga lulan ug makuli nga dad-on, ug gipapas- 

 an sa mga tawo apan sila sa ilang kaugalingon dili gani buot motandog niana 

 bisan usa sa ilang mga tudlo ... (Mateo 23: 4) 

 

Ang dihog molaglag niining tanan nga mga yugo: 

 

 ... Ug ang yugo pagabalion tungod sa pagdihog. (Isaias 10:27) 

 

Kini nga mga yugo dili malaglag pinaagi sa lawom nga pagtulon-an. Sila dili malaglag pina 

agi sa edukasyon, pagtambag, o organisasyon. Sila malaglag sa dihog sa Dios sa ibabaw sa 

espirituhanon nga mga lider nga mahibalo kon unsaon sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan 

niadtong mga naulipon. 
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NAGTINO SA KATUNGDANAN: 

 

Ang Dios nagdihog sa mga tawo alang sa piho nga mga posisyon o mga tawag sa minister 

yo. Pananglitan, ang posisyon sa mga sacerdote gitino "pinaagi sa hinungdan sa pagdihog" 

(Numeros 18: 8). 

 

Ang Bag-ong Tugon nagtin-aw niini nga ang Dios naghatag sa lain-laing mga espirituhanon 

nga mga gasa ug mga tawag ngadto sa mga magtotoo. Kamo kinahanglan gayud nga masa 

yud sa inyong personal nga tawag sa Dios, ang inyong espirituhanong mga gasa, ug sa inyong 

piho nga mga katuyoan sa plano sa Dios aron sa paglakaw diha sa dihog sa Espiritu Santo. 

Kon kamo mosulay sa pag-alagad diha sa posisyon nga kamo wala gitawag o gidihogan,  

inyong masinati ang kalisud. Kini magdala kanato ngadto sa laing importante nga punto 

mahitungod sa dihog... 

 

LAKAW SA INYONG KAUGALINGONG DIHOG 

 

Ang Dios nagdihog sa mga tawo sa piho nga espirituhanon nga mga opisina, mga posisyon, 

ug mga tawag. Daghang mga lider napakyas tungod kay sila wala niila niini nga kamatu 

oran. Sila naningkamot sa paghimo sa mga pangalagad nga sila wala gitawag o gidihogan: 

 

 -Basaha ang Numeros 16. Sa diha nga si Kore ug ang iyang mga tawo nag-angkon 

  nga adunay sama nga dihog kang Moises, ang Dios nagpamatuod nga lahi. 

 

 -Basaha ang Numeros 17. Ang Dios nagpamatuod nga ang iyang dihog mipahulay sa 

  ibabaw ni Aaron diha sa espesyal nga paagi. 

 

 -Basaha ang 1 Samuel 13: 8-14. Sa dihang misulay si Haring Saul sa pag-alagad sa 

  usa ka opisina diin siya wala nakadawat sa dihog, siya gihukman ug gisalikway sa 

  Dios. 

 

 -Basaha ang Buhat 19: 13-16. Sa diha nga ang pito ka mga anak nga lalaki sa sacerdo  

        te nga ginganlan’g Esceva misulay sa pag-alagad diha sa dihog nga wala nila mapa 

  nag-iya, sila nakasinati sa kalisdanan. 

 

Pagministeryo sa inyong kaugalingon nga dihog o kamo mahimong dili-epektibo ug makasi 

nati sa dagkong mga kalisdanan sa pagministeryo. 

 

DAHUMA ANG MGA PAGSUPAK 

 

Kon kamo gidihogan sa Dios kamo modahom sa pagsupak gikan kang Satanas ug sa iyang 

mga kasundalohan, ingon man sa dili-diosnon nga mga tawo: 

 

 Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga 

 punoan nanagsabotsabot sa tingob, batok kang Jehova, ug batok sa iyang 

 dinihog ...  (Salmo 2: 2) 

 

 Nga gipakaulaw sa imong mga kaaway, Oh Jehova; nga nanagpakaulaw sila sa 

 mga lakang sa imong dinihog. (Salmo 89:51) 
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Ang dili-diosnon nga mga pwersa gusto mobabag kaninyo tungod kay sila nahibalo nga kini 

mao ang dinihog nga ministeryo nga makatuman sa mga katuyoan sa Dios. 

 

ANG LAB-AS NGA DIHOG 

 

Si David naghisgot sa "lab-as nga lana," nga mao ang simbolo sa lab-as, nagpadayon nga 

dihog sa Dios: 

  

 Apan ang akong sungay imong gibayaw sama sa sungay sa vaca nga ihalas; gidi 

 hogan ako sa lab-as nga lana. (Salmo 92:10) 
 

Kamo nagpadayon sa lab-as nga dihog sa gahum sa Dios pinaagi sa kanunay nga pagsinati sa 

tulo ka matang sa dihog nga gitun-an sa nangagi. 

 

ANG DIHOG SA SANLAHON: RELASYON: 

 

Ang inyong dihog dili lab-as gawas kong ang inyong personal nga relasyon sa Dios magpabi 

lin. Kamo kanunay makipag-istorya sa Dios pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa Biblia aron  

kamo makadungog sa iyang tingog, sa pag-alagad kaniya, ug paglakaw sa iyang mga dalan. 

Ang pagministeryo diha sa katungdanan ug gahum nga walay relasyon moresulta sa pagkawa 

la sa inyong kaugalingon nga kasinatian ug mahimong sinalikway: 

 

 Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon, kay 

 tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon 

 igasalikway. (I Mga Taga Corinto 9:27) 

 

 Dili ang tanan nga nagaingon kanako: Ginoo, Ginoo, makasulod sa Gingharian 

 sa Langit; apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa 

 sa langit. 

 

 Daghan ang magaingon kanako niadtong adlawa: Ginoo, Ginoo, wala ba kami 

 managpanagna tungod sa imong ngalan? ug tungod sa imong ngalan ginahingin 

 lan namo ang mga yawa? ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang dag 

 hang mga katingalahan? 

 

 Ug unya pagasaysayan ko sila: Wala ko gayud kamo igkaila; pahawa gikan 

 kanako, kamo nga mga mamumuhat sa kadautan. (Mateo 7: 21-23) 

 

ANG DIHOG SA SACERDOTE: PAGKABALAAN: 

 

Kamo kinahanglan gayud nga mopadayon sa kinabuhi sa pagkabalaan kon kamo mosinati sa 

lab-as o bag-o nga dihog sa Dios sa inyong ministeryo. Kamo kinahanglan nga putli sa mora 

lidad ug mahimo nga usa ka tawo sa integridad ug pagkamatinud-anon sa tanan nga dapit sa 

inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

ANG DIHOG SA LIDER: POSISYON UG GAHUM: 
 

Kamo kinahanglan mag-alagad sa posisyon nga gitawgan sa Dios kaninyo. Dili kamo mosun  
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dog (mokopya) sa mga ministeryo ug mga tawag sa uban. Kamo usab kinahanglan makasinati  

sa padayon nga pagpuno sa Balaang Espiritu nga nagpasalig sa espirituhanon nga gahum 

alang sa mga buluhaton nga gihatag sa Dios kaninyo. 

 

GIUNSA NILA PAGLIHOK NGA MANAGSAMA 

 

Kining tulo ka mga dihog naglihok sa tingob aron sa padayon sa lab-as nga dihog sa Dios 

diha sa inyong kinabuhi. 

 

 -Sa pagkawalay relasyon, kamo dili makasinati sa gahum ug kamo dili makahimo sa 

  pagkinabuhi sa balaan nga kinabuhi. 

 

 -Ang paghatag ug gibug-aton sa pagkabalaan gawas sa gahum moresulta sa legalismo. 

 

 -Sa pagkaadunay gahum ug posisyon nga walay pagkinabuhi sa balaan nga kinabuhi 

  mosangpot sa usa ka kahimtang nga nangalagad sa uban samtang mahimong "sinalik 

  way" sa inyong kaugalingon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang buot ipasabot sa "pagdihog"? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsay gisimbolohan sa lana? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang tulo ka matang sa dihog nga gihisgutan diha sa leksyon ug ipasabot ang 

kahulogan sa matag-usa. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Kinsa ang tinubdan sa dihog alang sa ministeryo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

6. Hisguti ang mga katuyoan sa dihog. 

 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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7. Sa unsa nga basihan ang Dios nagdihog? Tungod ba sa edukasyon, kasinatian, 

salabutan, ug uban pa? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

8. Ipasabot kon nganong ang dili-diosnon nga pwersa mosupak sa mga dinihogan sa 

Dios. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

9. Nganong mahinungdanon ang pag-alagad lamang sa posisyon diin kamo gidihogan sa 

Dios? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

10. Unsaon ninyo paghupot sa lab-as nga dihog sa Dios diha sa inyong kinabuhi ug 

ministeryo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Tun-i ang mahitungod sa relasyon sa Dios ngadto kanila nga mga gidihogan: 

 

 -Ang Dios naghatag ug kaluwasan ug kalooy sa mga dinihogan: Salmo 18:50 

 -Siya nagluwas ug nakadungog sa mga dinihogan: Salmo 20: 6 

 -Siya motan-aw sa nawong sa mga dinihogan: Salmo 84: 9 

 -Siya mao ang nagaluwas nga kalig-on sa mga dinihogan: Salmo 28: 8 

 -Siya naghatag ug mga pinadayag sa mga dinihogan (lampara sa mga dinihogan):   

  Salmo 132: 17 

 

 -Ang Dios nagdihog aron moputol sa kaaway: II Mga Cronicas 22: 7 

 

2. Tun-i ug dugang nga kinatibuk-ang kamatuoran bahin sa dihog: 

 

 -Ang unang higayon nga ang dihog gihisgotan: Genesis 31:13 

 

 -Ang dihog may kalabutan sa kalipay ug sa pagkamatarung: Salmo 45: 7;       

   Hebreohanon 1: 9 

 

 -Ang natural nga mga kaluyahon dili makapugong sa dihog sa Dios: II Samuel 3:39 

 

 -Ang dihog gigamit sa pag-ayo sa mga masakiton sa Marcos 6:13 ug Santiago   

  5:14; ang mga buta sa Juan 9: 6; 11; ug sa mga buta sa espirituhanon nga paagi diha 

  sa Pinadayag 3: 8. 

 

 -Ang balaan nga lana gigamit sa panahon sa Daang Tugon: Exodus 30:31 

 

 -Ang panaghiusa gitandi sa pagdihog: Salmo 133: 2 

 

 -Ang dihog may kalabutan sa pagkabalaan: Exodus 29:29 

 

 -Ang Pulong sa Dios dinihogan: Levitico 7:36 

 

3. Kamo nakakat-on na kon giunsa paggamit ang dihog sa panahon sa Daang Tugon 

alang sa mga sanlahon, mga sacerdote, ug mga lider. Kini gigamit usab sa pagdihog 

sa: 

 

 -Mga halad: Exodus 29:36 

 

 -Mga sulod sa tabernakulo: Levitico 8, Numeros 7; Exodo 40 

 

 -Mga haligi o mga halaran: Genesis 31:13 
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4. Tungod kay ang mga lider dinihogan sa Dios, kita kinahanglan gayud nga mag-

amping nga dili mosupak kanila. Tan-awa ang Numeros 16; I Samuel 24 ug 26; II 

Samuel 1; I Mga Cronicas 16:22; Salmo 105: 15. 

 

5. Ang pagdihog sa tawo dili sama sa iya sa Dios. Tan-awa ang II Samuel 19:10. Basaha 

ang makasusubo nga sugilanon ni Absalom nga gidihogan sa tawo (II Samuel 18-20). 

 

6. Basaha ang bahin sa pagdihog ni: 

 

  -Josue:  Deuteronomio 34: 9 ug Numeros 27: 18, 22 

  -Saul:  I Samuel 10: 15-27 

  -David: I Samuel 16: 1-13 

  -Jesus:  Lucas 4:18 

 

7. Tun-i ang mga Buhat 7:25 ug Exodo 2: 11-15. Si Moises adunay husto nga tawag, 

apan sayop nga awtoridad sa una. Siya misulay sa pag-alagad sa iyang kaugalingong 

awtoridad imbis nga sa awtoridad sa Dios. 

 

8. Basaha ang Amos 7: 14-15. Si Amos dili ministro. Siya usa ka bakero ug magtitigom 

sa mga tanom. Apan sa diha nga gidihogan siya sa Dios, siya nahimong usa ka 

manalagna. 
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KAPITULO 4 
 

MGA KWALIPIKASYON ALANG SA MGA LIDER 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagpatin-aw sa "mga kwalipikasyon." 

     •    Pagpatin-aw sa panggawas nga bunga sa Espiritu. 

     •    Pagpatin-aw sa sulodnon nga bunga sa Espiritu. 

     •    Pag-ila sa duha ka nag-unang mga Kasulatan nga naglista sa piho nga kwalipikasyon  

          alang sa mga lider. 

     •    Paglista sa upat ka mga kwalipikasyon nga gikinahanglan sa tanang espirituhanon nga 

          mga pangulo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Kay kita mao ang iyang talagsaon nga mga binuhat, hinimo diha kang Kristo 

 Jesus alang sa maayong mga buhat nga gitagana sa Dios aron managgawi kita 

 diha kanila. (Efeso 2:10) 

 

PASIUNA 

 

Sa diha nga ang Dios nagtawag sa magtotoo sa pagpangulo, siya gusto nga sa hustong paagi 

masinangkapan siya sa pag-alagad. Tungod kay ang piho nga mga buluhaton ug mga tawag 

managlahi, adunay talagsaon nga mga hiyas nga gikinahanglan alang sa mga nagkalain-laing 

mga posisyon sa pagpangulo diha sa Lawas ni Kristo.Ang Dios  nagsangkap sa matag lider sa 

lain-laing mga paagi. 

 

Samtang ang Dios naghatag sa mga lider sa piho nga mga hiyas nga gikinahanglan alang sa 

ilang kaugalingong mga tawag, adunay kinatibuk-an usab nga kwalipikasyon nga gikinahang 

lan alang sa tanang espirituhanon nga mga pangulo. Kini nga mga kwalipikasyon mao ang 

hilisgutan niini nga leksyon nga naghisgot sa nag-unang mga kinahanglanon, espirituhanon 

nga bunga, ug sa piho ug kinatibuk-ang mga kwalipikasyon alang sa pagpangulo. 

 

BIBLIYANHONG MGA KWALIPIKASYON 

 

Ang mga kwalipikasyon dili natural nga mga abilidad. Sila mao ang mga hiyas sa kinaiya ug 

panggawi. Ang Bibliyanhong mga kwalipikasyon alang sa pagpangulo mao ang mga hiyas sa 

kinaiya ug panggawi nga gihulagway alang sa mga lider diha sa Pulong sa Dios. Sila mao ang 

mga ebidensiya sa usa ka diosnon nga estilo sa kinabuhi. 

 

Ang mga tawo sa kasagaran naghunahuna sa mga abilidad sa usa ka lider ingon nga labing 

importante ug dili magtagad sa ilang mga kwalipikasyon alang sa pagpangulo. Pananglitan, 

ang mga tawo mohukom sa usa ka pastor basi sa iyang maayong pagwali. Apan samtang siya  
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dayegon sa mga tawo sa iyang mga abilidad sa pagsulti, siya mahimo nga sa seryoso lang 

kulang sa Bibliyanhong mga kwalipikasyon sa usa ka diosnon nga estilo sa kinabuhi nga 

gikinahanglan alang sa mga lider. 

 

Ang espirituhanon nga pagpangulo kinahanglan nga maugmad ug matimbang-timbang basi sa 

mga sukdanan sa Biblia. Ang pagsulay sa bisan unsa nga ministeryo dili pinaagi sa espirituha 

non nga mga gasa, gahum, o sa natural nga abilidad. Ang mga ministeryo kinahanglan tim 

bang-timbangon sa mga ebidensiya sa usa ka diosnon nga kinabuhi, nga gitawag usab nga 

"espirituhanon nga mga bunga": 

 

 Busa pinaagi sa ilang mga bunga kamo makaila kanila ... (Mateo 7:20) 
 

Ang bunga, o espirituhanon nga mga hiyas sa usa ka tawo, nagpadayag kon unsay sama 

kaniya sa sulod: 

 

 Kay walay maayong kahoy nga magadala ug dautang bunga; ni ang usa ka 

 dautan nga kahoy nga magadala ug maayong bunga. 

 

 Kay ang tagsatagsa ka kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. Kay sa mga tunokon 

 ang mga tawo dili makakuha ug mga igos, ni sa usa ka sapinit sila makapupo ug 

 parras. 

 

 Ang maayong tawo gikan sa maayong bahandi sa iyang kasingkasing  magapa 

 gula sa maayo; ug ang dautang tawo gikan sa dautang bahandi sa iyang kasing

 kasing magapagula sa dautan: kay gikan sa kadagaya sa kasingkasing magasulti 

 ang iyang baba. (Lucas 6: 43-45) 
 

Ang tawo tingali sa personal makadani (karisma) nga masaypan alang sa espirituhanon nga 

gahum. Siya bisan pa makabuhat sa mga milagro diha sa ngalan sa Ginoo. Apan si Jesus 

miingon: 

 

 Dili ang tanan nga nagaingon kanako: Ginoo, Ginoo, makasulod sa Gingharian 

 sa Langit; apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa 

 sa langit. 

 

 Niadtong adlawa sila dili moingon kanako wala ba kami nanagna sa imong 

 ngalan? ug sa imong ngalan naghingilin sa mga yawa? ug sa imong ngalan 

 gibuhat ang daghang mga katingalahan? 

 

 Ug unya pagasaysayan ko sila: Wala ako makaila kaninyo: pahawa gikan 

 kanako, kamo nga mga mamumuhat ug dautan. (Mateo 7: 21-23) 

 

Si Judas nagpasidaan batok sa mga tawo nga buot "moyuhot" ngadto sa simbahan, ug motud 

lo sa bakak nga doktrina. Siya misulti sa usa ka paagi sa pag-ila kanila nga mao ang kakulang 

sa bunga sa ilang mga kinabuhi: 

 

 ... Kini mao ang ... mga kahoy kansang bunga nagakalaya, walay bunga 

 nangamatay sa makaduha nga nangaibut sa mga gamot. (Judas 12) 
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Ang importante nga butang sa bisan unsa nga ministeryo mao ang bunga tungod kay ... 

"Pinaagi sa ilang mga BUNGA kamo makaila kanila." 

 

ANG MGA SUKARANAN 

 

Adunay upat ka nag-unang mga kinahanglanon alang sa tanan nga mga lider. Ang Kristoha 

non nga lider kinahanglan: 

 

1. Natawo Pag-usab: Siya kinahanglan tinuod nga magtotoo diha ni Jesu-Kristo, 

sumala sa mga panudlo nga gihatag sa Juan 3. 

 

2. Nabautismohan sa Balaang Espiritu: Siya kinahanglan nga adunay ebidensiya sa 

gamhanang saksi ingon sa gihulagway sa Mga Buhat 1: 8. 

 

3. Tinawag ug Dinihogan Aron Mahimong Lider: Ang mga tawo kinahanglan gayud 

nga tinawag ug dinihogan aron sa paghulip sa mga posisyon sa pagpangulo diha sa 

Simbahan. 

 

4. Hamtong sa Espirituwal: Ang lider dili kalibutanon nga magtotoo (I Mga Taga Co- 

rinto 3: 1) o bag-o nga Kristohanon (1 Timoteo 3: 6). Siya kinahanglan nga nakasinati 

sa mga pundasyon sa pagtoo nga gihulagway diha sa Hebreohanon 6: 1-3 ug mopada 

yon ngadto sa espirituhanong pagkahamtong ingon sa gisulti niini nga tudling. 

 

Ang espirituhanong pagkahamtong naglakip sa maayo nga personal nga relasyon uban sa 

Ginoo lakip na ang maayo nga pag-ampo ug pagtuon sa Biblia nga batasan. Kon kamo mogi 

ya sa uban sa mga paagi sa Dios, kamo kinahanglan gayud makig-estorya kaniya sa inyong 

kaugalingon ug adunay kahibalo sa iyang Pulong. Kamo motambong ug mga seminar sa pag 

pangulo, moeskwela sa kolehiyo, ug mobasa sa daghan nga mga libro sa pagpangulo, apan 

gawas kon kamo magpadayon sa pagpangita sa Ginoo ang inyong ministeryo mapakyas. 

 

BUNGA SA BALAANG ESPIRITU 

 

Ang bunga sa Espiritu Santo nagpasabot sa kinaiya sa Espiritu nga gipadayag diha sa kinabu 

hi sa mga magtotoo. Kini espirituhanon nga mga hiyas nga kinahanglan makita diha sa mga 

kinabuhi sa tanan nga mga Kristohanon, apan ilabi na sa espirituhanon nga mga pangulo. 

 

Ang mga gasa sa Espiritu Santo alang sa gahum. Ang bunga sa Espiritu Santo maoy alang sa 

kinaiya. Ang espirituhanong mga bunga mao ang ebidensya sa espirituhanon nga pagkaham 

tong. Maingon nga ang bunga nagkinahanglan ug panahon aron molambo sa natural nga kali 

butan, ang espirituhanong bunga nagkinahanglan ug panahon sa pag-ugmad. Kini mao ang 

produkto sa natural nga pagtubo sa kinabuhi sa Espiritu. 

 

Ang Biblia naghisgot sa duha ka matang sa espirituhanon nga bunga: Ang panggawas nga 

bunga sa pag-ebanghelyo ug ang mga sulodnon nga bunga sa diosnon ug espirituhanon nga 

mga hiyas. Ang espirituhanong mga lider kinahanglang mamunga pinaagi sa pagkahimong 

gamhanang saksi sa mensahe sa Ebanghelyo: 
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 Kamo wala magpili kanako, kondili ako ang nagpili kaninyo, ug nagtudlo kanin 

 yo, aron managpanglakaw kamo, ug managpamunga, ug ang inyong bunga 

 magpabilin ... (Juan 15:16) 

 

Ang katapusan nga sugo ni Jesus sa wala pa mobalik sa langit mao: 

 

 Lumakaw kamo ngadto sa tibook kalibutan ug iwali ninyo ang Maayong Balita 

 ngadto sa tanang binuhat. (Marcos 16:15) 

 

Siya naghagit sa iyang mga tinun-an uban sa usa ka dakong panan-awon sa espirituhanon nga 

ting-ani: 

 

 Wala ba kamo manag-ingon: May upat pa ka bulan, ug unya moabot ang ting-

 ani? Ania karon, ako moingon kaninyo, Iyahat ang inyong mga mata, ug tan-

 awa ang kaumahan; kay sila puti na aron pagaanihon. 

 

 Ug siya nga magaani magadawat ug suhol, ug magatigom ug mga bunga ngadto 

 sa kinabuhi nga walay katapusan: aron ang parehong nagpugas ug ang nag-ani 

 managkalipay sa tingob. (Juan 4: 35-36) 
 

Si Salomon miingon: 

 

 Ang bunga sa matarung maoy usa ka kahoy sa kinabuhi; ug siya nga makadani 

 ug mga kalag mao ang maalamon. (Proverbio 11:30) 
 

Ang gahum sa Espiritu Santo makapahimo sa mga magtotoo nga mabungahon sa espirituwal 

pinaagi sa pag-ebanghelyo: 

 

 Apan kamo makadawat sa gahum human nga ang Espiritu Santo mokunsad 

 kaninyo, ug kamo mahimo nga mga saksi alang kanako sa Jerusalem, ug sa 

 tibook nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtud sa kinatumyan sa yuta.  

 (Buhat 1: 8) 

 

Ang paagi sa espirituhanon nga pagdaghan, gihatag sa II Timoteo 2: 2: 

 

 Ug ang butang nga imong hingdunggan kanako sa taliwala 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) 

 

Tungod sa kamahinungdanon sa bunga sa pag-ebanghelyo, ang Harvestime International 

Institute nagtanyag sa usa ka kurso niini nga hilisgutan nga nag-ulohang "Sama sa lebadu 

rang Pag-ebanghelyo." 

 

Dugang pa sa espirituhanong bunga sa pag-ebanghelyo, ang mga lider kinahanglan usab nga 

mopalambo sa bunga sa pagkasama kang Kristo; 

 

 Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, 

 pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtoo, 
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 Pagkaaghup, pagpugong sa kaugalingon; nga sa maong mga butang walay 

 kabatok nga Kasugoan. (Galacia 5: 22-23) 

 

Kini mao ang sulodnon nga mga hiyas nga ang Espiritu Santo gusto nga mougmad sa kinabu 

hi sa usa ka lider. Sila mao ang mga hiyas nga makita diha sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. Kini 

ang hinungdan nganong gitawag nato sila nga "sama ni Kristo nga mga hiyas.” 

 

Ang bunga sa Espiritu Santo makita diha sa matag buhat sa pagkamaayo, pagkamatarung, ug 

sa kamatuoran nga gihimo sa mga magtotoo: 

 

 Kay ang bunga sa Espiritu anaa sa tanan nga kaayo ug pagkamatarung ug sa 

 kamatuoran. (Efeso 5: 9) 

 

Ang bunga sa Espiritu Santo naglakip usab sa mosunod nga piho nga mga hiyas: 

GUGMA: 

 

Ang gugma maoy pagbati sa lawom nga pagmahal, pag-atiman, ug pagtagad. Kini naglakip 

sa pag-atiman sa mga tawo, mahigalaon, makiuyonon, maloloy-on, masinabuton, makapa 

hupay, makapadasig, ug matinagdanon. 

 

Ang lider kinahanglan mahigugma sa Dios (Marcos 12:30). Ang gugma ipakita sa lider ngad 

to sa iyang mga sumusunod, sa tanan nga mga magtotoo, ug sa dili-luwas (I Pedro 1:22; 

Lucas 6: 27,32,35; Mateo 5: 43-44; 19:19; Juan 13: 34- 35; 15: 9,12; 17:26; I Juan 2: 9-10). 

 

Ang buhat sa lider alang sa Ginoo mao ang buhat sa gugma (I Tesalonica 1: 3). Ang pagtoo 

namuhat pinaagi sa gugma (Galacia 5: 6) ug ang espirituhanong mga gasa namuhat pinaagi sa 

gugma (I Mga Taga Corinto 13). Ang gugma mao ang yawi sa kalampusan sa tanan nga mga 

pangalagad (I Mga Taga Corinto 13). 

 

Ang gugma naglakip sa pagkamataktikanhon, nga mao ang abilidad sa pakipagsandurot sa 

uban ug may pagtagad kanila sa positibo nga paagi. Kini mao ang abilidad sa pagsulti ug sa 

pagbuhat sa unsa ang gikinahanglan ug lisud nga dili makapasuko sa uban. 

 

KALIPAY: 

 

Ang kalipay maoy hiyas sa pagmaya, kahimuot, ug kasadya. Kini mao ang tinguha sa Dios 

nga kamo adunay hingpit nga kalipay (Juan 15:11; 17:13). Ang mga tinun-an napuno sa kali 

pay ug sa Espiritu Santo (Mga Buhat 13:52). Ang tinubdan sa kalipay dili sa kalibutanon nga 

mga butang. Kini anaa sa Dios (Salmo 16:11). Tungod kay ang tinuod nga kalipay espirituha 

non ug wala nagsalig sa panggawas nga mga kahimtang, ang mga lider mahimong magmaya 

sa tentasyon ug mga pagsulay (Santiago 1: 2; II Mga Taga Corinto 7: 4). Siya mahimong 

mag-antus uban sa kalipay (Colosas 1:11). 

 

KALINAW: 

 

Ang kalinaw maoy kahimtang sa hilum, kalma, linaw, ug panag-uyon. Kini maoy pagkawa 

lay panag-away, kahingawa, ug kabalaka. Ang lider aduna niini nga kalidad kasaligan ug ma 

kahimo sa paghupot sa iyang panghunahuna sa mga dinalian tungod kay siya kalmado. 
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Ang kalibog maoy kaatbang sa kalinaw. Ang Dios dili maoy hinungdan sa kalibog. Ang 

iyang tinguha mao ang pagdala ug kalinaw (I Mga Taga Corinto 14:33). Ang tanang tinuod 

nga kalinaw naggikan ni Jesu-Kristo (Buhat 10:36; Efeso 2:14; Taga-Roma 5: 1; Juan 14:27; 

16:33). 

 

Ang mga lider kinahanglang mosunod sa mga butang nga moresulta sa kalinaw (Mga Taga-

Roma 14:19) ug mopuyo sa kalinaw kauban sa uban (II Mga Taga Corinto 13:11; Hebreoha 

non 12: 14). Ang panaghiusa, diin maoy gikinahanglan sa bisan unsa nga epektibong minister 

yo, mahuptan pinaagi sa kalinaw (Mga Taga-Efeso 4: 3). Ang kalinaw sa Dios kinahanglan 

magmando sa kasingkasing sa mga magmamando (Colosas 3:15). 

 

PAILUB: 

 

Ang pailub mao ang kalidad sa pagpasensya. Kini mao ang abilidad sa malipayong pag-antus 

sa dili maantus nga kahimtang ug mapailubon nga paglahutay. Ang pagkamapailubon usa ka 

kalidad nga makita diha sa ministeryo ni Apostol Pablo (II Timoteo 3:10). Kita nagaantus 

uban sa kalipay (Colosas 1:11). 

 

Ang lider kinahanglan mowali sa Pulong sa Dios uban sa pagkamapailubon (II Timoteo 4: 2) 

ug mangilabot sa uban niini nga kalidad (Efeso 4: 2). Siya kinahanglan "mosul-ob" sa pagka 

mapailubon ingon nga espirituhanong kalidad (Colosas 3:12). 

 

PAGKAMAPUANGURON: 

 

Ang pagkamapuanguron mao ang kalidad sa malumo nga pamatasan, dili mapig-ot, mapintas, 

o mabanha. Kini usa ka hilum ug matinahuron nga kalolot. Ang Biblia nagpasidaan nga dili 

makigtigi apan maaghop ngadto sa tanan nga mga tawo (II Timoteo 2:24). Kita dili masuki 

hon. Ang mga masukihon maoy mga tawo nga sa kanunay nakig-away o nakiglalis (Tito 3: 

2). Kita madali rang hangyoon. Kana nagpasabot nga kita dali rang duolon sa uban tungod sa 

atong malumo nga kinaiya (Santiago 3:17). 

 

Ang malumo nga lider maoy usa ka dako nga lider. Si David misulat: 

 

 Ikaw usab naghatag kanako sa taming sa imong kaluwasan; Ug ang imong toong 

 kamot ang nagasagang kanako, ug ang imong pagkamapuanguron nagapadako 

 kanako. (Salmo 18:35) 

 

PAGKAMAAYO: 

 

Ang pagkamaayo maoy buhat sa pagkabalaan o matarung nga mga buhat. Ang Dios, nagpuno 

sa gigutom sa pagkamaayo (Salmo 107: 9). Ingon nga mga magtotoo, ang kaayo ug kalooy sa 

Dios nagsunod kanato (Salmo 23: 6). 

 

PAGTOO: 

 

Ang pagtoo maoy kinaiya sa gitoohan, gilauman, ug paglaum ngadto sa Dios (Hebreohanon 

12: 1). Kini nagatoo nga ang tanang giingon sa Dios tinuod ug walay imposible.  
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Ang pagtoo, ubanan sa buhat sa ministeryo, naghimo sa mga dagkong butang alang sa 

gingharian sa Dios. 

 

Ang pagtoo usa ka kinaiya sa pagsalig diha sa Dios nga naghimo sa mga sumusunod nga 

mobati nga masaligon ug nagtukod sa ilang mga pagsalig. Kini mao ang pagtoo nga “Ako 

makahimo sa tanang butang pinaagi kang Kristo nga nagpalig-on kanako." 

 

PAGKAAGHUP: 

 

Ang pagkaaghup usa ka kontrolado nga kusog. Ang pagdisiplina sa uban angay nga buhaton 

sa kaaghup (Galacia 6: 1) ug kini makatabang sa lider sa pagbantay sa panaghiusa diha sa 

simbahan (Efeso 4: 1-3). Kini kinahanglan nga gamiton sa pagdumala sa tanang mga tawo 

(Tito 3: 2; II Timoteo 2: 24-25). Ang usa ka manggialamon nga tawo maoy usa ka maaghup 

nga tawo (Santiago 3:13). Ang tanan nga mga magtotoo giawhag sa pagpangita niini nga kali 

dad (Colosas 3:12; 1 Timoteo 6:11; Sofonias 2: 3). 

 

PAGPUGONG SA KAUGALINGON: 

 

Ang pagpugong sa kaugalingon maoy kasarangan sa emosyon, hunahuna, ug mga aksyon. 

Kini mao ang pagpugong sa kaugalingon. Ang pagpugong sa kaugalingon maoy kahanas sa 

tanang butang (I Mga Taga Corinto 9:27 ug 9: 19- 27). Kita modugang ug pagpugong sa kau 

galingon ngadto sa atong mga kinabuhi (II Pedro 1: 6). 

 

PIHO NGA MGA KWALIPIKASYON 

 

Dugang pa sa espirituhanong bunga, ang Biblia nagpaila sa piho nga mga kwalipikasyon 

alang sa mga lider. Kini makita diha sa 1 Timoteo 3 ug Tito 1. Ang mosunod nga mga kwa 

lipikasyon mao kadtong gilista alang sa mga pastor, mga obispo, mga anciano, o mga diako 

no. Bisan tuod kini nga mga kwalipikasyon giila alang sa piho nga mga buhatan, sila tingu 

haon alang sa tanan nga mga posisyon sa pagpangulo: 

 

MGA OBISPO UG MGA ANCIANO: 

 

Dili Badlongon: Adunay maayo nga reputasyon, moral, disiplinado, ug dili molapas sa 

Pulong sa Dios:  1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 6, 7 

 

Bana Sa Usa Ka Asawa: Kon minyo, kinahanglan adunay usa lamang ka kapikas: 1 Timoteo 

3: 2; Tito 1: 6. (Ang suporta ug kooperasyon sa kapikas diha sa ministeryo importante usab.) 

 

Kasarangan: Makatarunganon sa tanan nga mga butang: Tito 1: 8; 1 Timoteo 3: 2 

 

Mapugnganon Sa Kaugalingon: Magpakita ug pagkontrolar sa tanang bahin sa kinabuhi ug 

sa panggawi. Kon ang usa ka tawo mogiya sa uban, siya kinahanglan nga makahimo sa pag 

pugong sa iyang kaugalingon: Tito 1: 8 

 

Mabuot, Mabinantayon: Kini nagpasabot nga ang lider may kahibalo, mabuot, maalamon, 

ug praktikal: 1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 8 
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Maabiabihon: Ang panimalay bukas ngadto sa uban: 1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 8 

 

Makahimo Sa Pagtudlo: May katakos sa pagpakigkomunikar sa Pulong sa Dios ngadto sa 

uban: 1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 9 

 

Dili Palainom ug Vino: 1 Timoteo 3: 3; Tito 1: 7 

 

Mapailubon: Kaatbang sa masuk-anon: 1 Timoteo 3: 3 

 

Dili Mabuotbuoton Sa Kaugalingon: Dili nakasentro sa kaugalingon ug sa kanunay gusto 

ang ilang kaugalingon nga dalan: Tito 1: 7 

 

Dili Bag-ong Kinabig: Kinahanglan nga adunay pagkahamtong ug kasinatian ingon nga 

magtotoo: 1 Timoteo 3: 6 

 

Mahigugmaon Sa Maayo: Nagsuporta sa tanan nga mapuslanon ngadto sa Dios ug sa iyang 

mga katuyoan: Tito 1: 8 

 

Matarung: Patas sa pagdumala sa mga tawo: Tito 1: 8 

 

Nagabaton Sa Pulong: Tito 1: 9 

 

Balaan: Matarung, gibalaan: Tito 1: 8 

 

Dili Dalo Sa Makauulaw Nga Ganancia: Dili hakog sa pinansyal nga ganancia. Dili mahi 

gugmaon sa salapi: Tito 1: 7; 1 Timoteo 3: 3 

 

Nagdumala Sa Iyang Kaugalingong Panimalay Nga Maayo: Kinahanglan nagpakita sa 

pagpangulo nga katakos sa iyang kaugalingon nga pamilya. 1 Timoteo 3: 4-5 

 

Adunay Mga Anak Nga Magtotoo: Kinahanglan nga adunay mga anak nga misanong 

ngadto sa Ginoo ug dili masuklanon: Tito 1: 6 

 

Maayog Dungog Sa Mga Tagagawas: Kinahanglan adunay maayo nga pagpamatuod sa tali 

wala sa mga dili-magtotoo: 1 Timoteo 3: 7 

 

MGA DIAKONO: 

 

Dignidad: Kinahanglan nga gitahod ug nagpakita sa seryoso nga hunahuna ug kinaiya:  

1 Ti moteo 3: 8 

 

Dili Duhay Sinultihan: Dili mohatag ug nagkasumpaking mga taho: 1 Timoteo 3: 8 

 

Dili Palainom ug Vino: 1 Timoteo 3: 8 

 

Dili Dalo sa Makauulaw nga Ganancia: Dili hakog sa pinansyal nga ganancia:  

1 Timoteo 3: 8 
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Nagpuyo Sa Iyang Pasalig Sa Pagtoo: 1 Timoteo 3: 9 

 

Nasulayan: Usa ka tawo nga miagi sa espirituhanon nga mga pagsulay ug mga pagtintal, ug 

napamatud-an nga matinumanon: 1 Timoteo 3:10 

 

Dili Badlongon: Ang pagkawalay bisan unsa nga kaso sa dautang panggawi: 1 Timoteo 3:10 

 

Bana Sa Usa Ka Asawa: Kon minyo, kinahanglan adunay usa ra ka kapikas: Timoteo 3:12 

 

Maayong Tigdumala Sa Panimalay: Kinahanglan nagpakita ug pagpangulo sa kinabuhi sa 

pamilya: 1 Timoteo 3:12 

 

Napamatud-an: Dili bag-ong kinabig, apan napamatud-an ingon nga magtotoo:  

1 Timoteo 3:10 

KINATIBUK-ANG KWALIPIKASYON 

  

Ania ang pipila ka dugang nga mga kwalipikasyon nga importante alang sa mga lider: 

PANAN-AWON: 

 

Ang tawo nga nangulo kinahanglan nga adunay panan-awon. Ang panan-awon naglakip sa 

pagkahibalo sa inyong katuyoan sa plano sa Dios, nga makahimo sa pagpamati sa tingog sa 

Dios, ug nasayud sa iyang kabubut-on ug mga katuyoan. 

 

Si Pablo maoy maayo nga panig-ingnan sa usa ka lider nga may panan-awon. Si Pablo nakahi 

mo sa pagpangulo sa uban tungod kay siya adunay tin-aw nga panan-awon sa unsay gitawag 

sa Dios kaniya sa pagbuhat. Sa ulahing mga tuig sa iyang ministeryo, siya miingon, "Ako 

wala magmasinupakon sa langitnong panan-awon." 

 

Ang panan-awon makapahimo sa usa ka lider sa paglantaw ngadto sa umaabot sa unahan sa 

karon ug nagtoo sa Dios alang sa dagko nga mga butang. 

 

KAHALANGDON: 
 

Ang pangulo mopakita ug pagtagad alang sa kahalangdon, dili makontento sa "igo-igo" o 

"maayo na ni" sa buluhaton sa Ginoo. Siya hapsay ug may katakos, dili tapulan sa ministeryo. 

Siya kanunay husto sa oras, bug-os, maunongon, ug kasaligan. 

 

DETERMINASYON: 

 

Ang "determinasyon" nagpasabot sa abilidad sa paghimo sa lig-on nga desisyon, dili matarog. 

Sa diha nga ang tanan nga mga kamatuoran anaa na, ang abilidad sa paghimo sa matulin ug 

tin-aw nga desisyon mao ang marka sa maayo nga lider. 

 

MAKAPAKATAWA: 

 

Ang maayo nga pagpakatawa, nga mao ang abilidad sa pagtan-aw sa kataw-anan nga bahin sa 

mga butang, makatabang sa lisud nga mga sitwasyon. 
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KAISOG: 

 

Ang lider dili mahadlok. Siya kinahanglan nga isog ug makahimo sa pagbarug diha sa atuba 

ngan sa pagsupak ni Satanas o sa tawo (Nehemias 6:11). 

 

POSITIBONG KINAIYA: 

 

Ang pagkawalay kadasig ug negatibong kinaiya moresulta sa kapildihan. Ang malisud nga 

mga kahimtang maoy mga pagsulay sa pagpangulo. Sila ba nakapaluya kaninyo? Sila ba naka 

palaglag, nakapapildi, o nakapapugong kaninyo? Ang mga Lider kinahanglan mopalambo ug 

positibo nga kinaiya, usa ka espiritu sa kadasig imbis nga sa kaluya. Ang inyong kinaiya 

dili lamang makaapekto sa inyong pagbuhat ingon nga pangulo, apan maistorya sa inyong 

mga sumusunod. Ang usa ka negatibo, naluya nga lider adunay negatibo, naluya nga mga 

sumusunod. 

 

TIGSANGKAP: 

 

Ang nag-unang tahas sa pagpangulo mao ang pagsangkap sa mga tawo alang sa buhat sa pa 

ngalagad (Efeso 4:12.) Ang tigsangkap makahimo sa pag-organisar, pagdasig, ug pagpalihok 

sa mga tawo. Siya nagpakita sa kasibot ug kadasig alang sa buluhaton sa Dios. Siya makigsul 

ti niini nga mga kinaiya sa mga sumusunod ug magpalihok ug magdasig kanila alang sa bulu 

haton sa pagpangalagad. 

 

Isip kabahin sa pagsangkap, siya nahibalo kon unsaon sa pagtugyan sa mga buluhaton ngadto 

sa uban imbis nga buhaton ang tanan nga mga butang sa iyang kaugalingon. Ang maayong 

lider nagbangon sa ubang mga lider. Ang tigsangkap lig-on aron motugot nga adunay minis 

teryo, responsibilidad, awtoridad, ug pagdayeg sa walay pagbati nga gihulga. 

 

AWTORIDAD: 

 

Ang pangulo kinahanglan nga usa ka tawo sa awtoridad ilalum sa awtoridad sa Dios. Siya 

makahimo sa paggiya sa uban sa gahum ug awtoridad nga gihatag ngadto kaniya pinaagi sa 

Dios. 

 

DEDIKADO: 

 

Ang pangulo mopasalig ug modedikar ngadto sa Dios, ang iyang Gingharian, kadtong iyang 

gidumala, ug ang buhat sa ministeryo. 

 

TIGPASIUGDA: 

 

Ang ubang mga lider mga tigsundog. Sila mokopya kon unsa ang gibuhat sa uban. 

 

Ang ubang mga lider mga tigpadayon. Sila nagpadayon lamang sa unsa ang ilang 

gisugdan. Sila ginapos sa tradisyon. 

 

Ang ubang mga lider mga tig-uyon-uyon. Sila uyon sa kabubut-on sa katawhan ug nag-

angkon nga "kita kanunay nagbuhat niini nga paagi." 
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Ang maayong mga lider mga tigpasiugda. Sila mauyonon ug bukas sa kausaban. Sila dili 

estrikto ug wala nagpagapos sa tradisyon. Kini nga matang sa lider mamugnaon ug orihinal, 

bukas aron madasig sa Espiritu Santo ngadto sa bag-ong mga paagi sa pagbuhat sa mga 

butang ug sa bag-ong mga ideya. Sila makahimo sa pagpasibo sa mga prayoridad, pag-usab 

sa mga paagi, ug sa pagbuhat sa "bisan unsa," "bisan kanus-a" nga gikinahanglan alang sa 

pag-uswag sa Gingharian. 

 

KAALAM UG KAHIBALO: 

 

Ang lider kinahanglan mopakita ug maayong panghunahuna ug kaalam sa mga desisyon ug 

mga lihok. Siya kinahanglan nga adunay igong abilidad sa panghunahuna aron masayud sa 

unsa nga paagi mogiya. Kini nga mga kahanas mahimong maangkon pinaagi sa pagbansay, 

kasinatian, ug giya sa Espiritu Santo. 

 

EDUKASYON: 

 

Ang edukasyon importante, apan hinumdumi nga gipili ni Jesus ang walay alamag ug ang 

mga burong nga mga tawo. Sila nahimong dagko nga mga lider tungod sa gahum sa Dios. 

 

KASINATIAN: 

 

Tungod kay si Josue maoy tawo sa kasinatian sa pakiggubat, siya gipili nga mangulo sa Israel 

ngadto sa gisaad nga yuta. Kini ang hinungdan nganong ang "Ministeryo sa Lawas" sa matag 

magtotoo importante. Kini naghatag ug kasinatian nga magabangon sa bag-ong mga lider. 

 

ANDAM NGA MOBAYAD SA BILI: 

 

Si Jesus miingon nga may bili ang tinuod nga pagkadisipulo. Siya mipasidaan sa potensyal 

nga mga tinun-an sa pag-ihap sa mga bili. Ang mga lider kinahanglan nga andam sa pagpas-

an sa krus, modumili sa ilang kaugalingon, ug maningkamot sa pagbuhat ilalum sa lisud, nag-

inusara nga mga kahimtang. 

 

NAGASERBISYO NGA ESPIRITU: 

 

Si Jesus mipakita nga ang mga kwalipikasyon sa mga lider sa Gingharian sa Dios lahi sa kali 

butanon nga mga lider. Ang Kristohanong mga lider mopalambo sa mapainubsanon, maloloy 

-on, maalagad nga espiritu ug maggiya sama sa magbalantay sa mga carnero. Kini nga mga 

kwalipikasyon importante kaayo nga ang sunod nga duha ka mga leksyon mitutok kanila. 

 

PAGPALAMBO SA MGA HIYAS 

 

Samtang kamo magtuon sa listahan sa espirituhanong mga bunga, ang piho, ug kinatibuk-ang 

mga kwalipikasyon nga gihisgutan niini nga leksyon, kamo tingali nabug-atan na sa mga 

hiyas nga gikinahanglan alang sa pagpangulo. Kamo tingali naghunahuna, "ako dili makahi 

mo sa pagpalambo niining tanan nga mga hiyas!” 

 

... Ug kamo husto. Walay butang ingon sa "gihimo sa kinaugalingon" nga lider. Sa laing mga  
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pagkasulti, dili kamo makahimo sa pagpalambo niini nga mga hiyas diha sa inyong kaugali 

ngon pinaagi sa inyong kaugalingon. Ang mga kwalipikasyon sa lider mapalambo lamang 

pinaagi sa pagtugot sa gahum sa Espiritu Santo sa pagpamuhat sa inyong kinabuhi. 

 

Ang proseso mapadayonon, kay gipakita sa Biblia nga "mao ang" iyang binuhat. Ang pulong 

"mao ang" anaa sa karon nga panahon sa berbo ug nagpasabot nga kita kanunay ilalum sa 

kalamboan pinaagi sa paglalang nga gahum sa Dios: 

 

 Kay kita mao ang iyang mga binuhat, nga gibuhat diha kang Kristo Jesus alang 

 sa maayong mga buhat nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. 

 (Efeso 2:10) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay kahulogan sa pulong nga "mga kwalipikasyon"? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang bunga sa pag-ebanghelyo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang bunga nga sama ni Kristo nga mga hiyas? 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Tan-awa ang bunga sa Espiritu Santo diha sa Unang Listahan. Basaha ang mga 

kahulogan sa Ikaduhang Listahan. Isulat ang numero sa mga kahulogan nga labing 

maayo nga naghulagway sa bunga diha sa blangko nga gihatag. 

 

  Unang Listahan   Ikaduhang Listahan 
 

 _____Pagpugong sa kaugalingon  1. Lawom nga pagbati, pag-atiman 

 _____Pagtoo     2. Kalipay, kamaya 

 _____Pagkaaghup    3. Hilum, kalma, panag-uyon 

 _____Pagkamapuanguron   4. Mapailubong paglahutay 

 _____Pagkamaayo    5. Malumo nga paagi, dili mapintas 

 _____Kalipay     6. Matarung nga mga buhat 

 _____Pailub     7. Lig-on nga pagsalig sa Dios 

 _____Kalinaw     8. Kontroladong kusog 

 _____Gugma     9. Pagkontrolar sa kaugalingon 
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6. Ilha ang duha ka nag-unang mga pakisayran sa Biblia nga naghatag sa piho nga mga 

kwalipikasyon alang sa mga lider sa Simbahan: 

  

 ______________________________ ________________________________ 

 

 

7. Unsa ang upat ka nag-unang mga kwalipikasyon nga gikinahanglan sa tanan nga mga 

pangulo? 

  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Si Jesu-Kristo ang adunay tanang bunga sa Espiritu Santo nga makita sa iyang 

kinabuhi. Tun-i ang mosunod nga mga panig-ingnan. 

 

 Panggawas Bunga: 
 

  -Pag-ebanghelyo:  Juan 10:16; Marcos 1:38 

 

 

 Sulodnon nga Bunga: 
 

 -Gugma:    Marcos 10:21; Juan 11: 5, 36 

 -Kalipay:    Juan 15:11 

 -Kalinaw:    Juan 14:27 

 -Pailub:    I Pedro 3:15 

 -Pagkamapuanguron:   II Mga Taga Corinto 10: 1 

 -Pagkamaayo:    Roma 11:22 

 -Pagtoo:    Mateo 17: 14-21 

 -Pagkaaghup:    II Mga Taga Corinto 10: 1 

 -Pagpugong sa kaugalingon:  Lucas 4: 1-13 

 

2. Pagtuon pag-usab sa piho nga ug kinatibuk-ang mga kwalipikasyon alang sa mga lider 

nga gihisgutan niini nga leksyon. Pangitaa ang mga pakisayran sa kasulatan diha sa 

mga Ebanghelyo nga naghulagway niini nga mga hiyas diha sa kinabuhi ug sa minis 

 teryo ni Jesus. 

 

3. Ribyuha ang mga listahan sa mga kwalipikasyon nga gihatag alang sa mga lider niini 

nga leksyon. Timbang-timbanga ang inyong kaugalingong kinabuhi. Giunsa ninyo 

pagsukod ang matag-usa niini? 

 

4. Basaha ang istorya ni Jesus nga nagatunglo sa kahoy nga higuera diha sa Mateo 21: 

18-20. Si Jesus wala magtunglo sa kahoy nga higuera tungod lang kay siya nasuko 

nga ang kahoy walay bunga. Siya nagtudlo sa usa ka importante nga kamatuoran. Ang 

kahoy nga higuera adunay maayo nga panagway. Kini may lunhaw nga mga dahon ug 

kon tan-awon mabungaon, apan kini walay bunga. 

 

 Dili igo nga adunay dagway sa espirituwalidad. Ang ubang mga lider naghatag sa 

 gawas nga panagway nga ang tanan nga mga butang ilalum sa pagkontrolar, apan  sa 

 sulod sila wala makabaton sa espirituhanong bunga sa pagkasama ni Kristo. Kini 

 mao ang kahimtang sa mga Fariseo, usa ka relihiyosong grupo sa mga lider sa pana

 hon ni Kristo. Si Jesus miingon kanila: 
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 Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! kay kamo sama sa 

 pinaputi nga lubnganan, nga sa pagkatinuod makita nga matahum sa gawas, 

 apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay, ug sa tanan nga kahugaw.  

 (Mateo 23:27) 

 

 Sa mga pangulo, ingon man usab sa tanan nga mga magtotoo, ang Dios nagtagad sa 

 pagkamabungahon kay sa panagway sa pagkamabungahon. 

 

5. Matikdi ang lima ka mga kwalipikasyon nga gitakda ni Moises alang sa umaabot nga 

lider sa Israel (Numeros 27:17). Siya mahimong usa ka tawo nga: 

 

 1. Mogula sa atubangan nila: Usa nga mogiya. 

 2. Mosulod sa atubangan nila: Usa ka tawo nga makahimo sa pagpangamuyo alang sa 

      mga tawo. 

 

 3. Makahimo sa paggiya kanila sa paggula: Lider nga makahimo sa pakiggubat.       

 4. Kinsa makapasulod kanila: Tawo nga makahimo sa paggiya kanila ngadto sa      

     yuta. 

 

 5. Makahatag sa husto nga pagpangulo aron ang "kongregasyon sa Ginoo dili     

     sama sa mga carnero nga walay magbalantay." 

 

6. Ania ang pipila ka mga pagtandi tali sa kalibutanon ug espirituhanon nga mga lider: 

 

 Ang Kalibutanong Lider   Ang Espirituhanong Lider 
 

 -Pagsalig sa kaugalingon    -Pagsalig sa Dios 

 -Nakaila sa mga tawo    -Nakaila usab sa Dios 

 -Naghimo sa iyang kaugalingon nga   -Nangita sa kabubut-on sa Dios 

   mga desisyon 

 -Ambisyoso     -Mapainubsanon 

 -Nagsunod sa iyang kaugalingon  -Nagsunod sa Diosnong mga paagi 

              nga mga paagi 

 -Malingaw sa pagkamasinugtanon sa uban -Nagtuman sa Dios 

 -Gipalihok sa personal nga mga tinguha -Gidasig sa gugma 

 -Independente     -Nakadepende sa Dios 

 

7. Ang Proverbio 28 nagtandi sa mga kwalipikasyon sa maayo nga lider ug niadtong 

dautan nga lider: 

 

 Maayong Lider: 
 

 -Lig-on (dili mokalagiw, maisugon): Bersikulo l-2 
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 -Mobarug alang sa matarung bisan pa sa panagbangi: Bersikulo 4 

 -Nagtipig sa kasugoan: bersikulo 4, 9 

 -Nakasabot sa tanang mga butang pinaagi sa pagpangita sa Ginoo alang sa    

   pinadayag nga kahibalo: Mga bersikulo 5, 11 

 

 -Naghimo sa iyang mga ginikanan nga mapasigarbohon: Bersikulo 7 

 -Matinud-anon: bersikulo 6, 8 

 -Tawo sa pag-ampo: Bersikulo 9 

 -Mauswagon (sa tanan nga maayo nga mga butang): bersikulo 10, 20, 25 

 -Tawo sa pag-ila (nagasusi sa pagsabot): Bersikulo 11 

 -Nagdala sa kalipay: Bersikulo 12 

 -Nagsugid sa  iyang mga sala: Bersikulo 13 

 -Nahadlok sa Dios: Bersikulo 14 

 -Dili mahigugmaon sa salapi: Bersikulo 16 

 -Magmando sa hataas nga panahon: Bersikulo 16 

 -Malinawon: Bersikulo 17 

 -Naglakaw nga matul-id: Bersikulo 18 

 -Makugihon: Bersikulo 19 

 -Matinumanon: Bersikulo 20 

 -Walay pinalabi sa mga tawo: Bersikulo 21 

 -Dili mahadlok sa komprontasyon ug pagdisiplina: Bersikulo 23 

 -Naghimo sa iyang pamilya nga prayoridad: Bersikulo 24 

 -Mapainubsanon ug misalig sa Ginoo imbis nga sa iyang kaugalingon: Bersikulo 25 

 -Nagsalig sa giya sa Dios: Bersikulo 26 

 -Maloloy-on ug mahunahunaon sa mga tawo sa iyang palibot: Bersikulo 27 

 -Maoy hinungdan sa matarung nga mga tawo nga modaghan: Bersikulo 28 

 

 Dautang Lider: 

 

 -Mahadlokon ug mokalagiw sa diha nga walay panginahanglan: Bersikulo 1 

 -Mabalhinon: Bersikulo l-2 

 -Nanglupig sa mga kabus: Bersikulo 3 

 -Mapahitas-on ug ginadaldal sa pagdayeg sa tawo; siya kaila sa mga dili matarung: 

   Bersikulo 4 
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 -Walay giladmon (siya sama sa nagabanlas nga ulan): Bersikulo 3 

 -Kulang sa kalooy: bersikulo 3, 27 

 -Mitalikod sa kasugoan: Bersikulo 4 

 -Kulang sa salabutan: bersikulo 5, 16 

 -Sukwahi sa iyang mga dalan: bersikulo 6, 18 

 -Kauban sa mga ulitan (masupilon) nga mga tawo: Bersikulo 7 

 -Naghimo sa iyang mga ginikanan nga kaulawan: Bersikulo 7 

 -Nagpadaghan sa dili makatarunganon: Bersikulo 8, 20, 22 

 -Dili moampo: Bersikulo 9 

 -Hinungdan sa mga matarung nga mahisalaag: Bersikulo 10 

 -Manggialamon sa iyang kaugalingong hunahuna: Bersikulo 11 

 -Ang iyang pagsaka ngadto sa gahum nagdala ug kahadlok: bersikulo 12, 28 

 -Nagtabon sa iyang mga sala: Bersikulo 13 

 -Nagpatig-a sa iyang kasingkasing: Bersikulo 14 

 -Nagmando sama sa leon nga nagangulob o nasuko nga oso; Bersikulo 15 

 -Mapintas: bersikulo 15, 17 

 -Mahigugmaon sa salapi: Bersikulo 16 

 -Gitagana sa pagkahulog: bersikulo 10, 18 

 -Nahulog ngadto sa kadaut; Bersikulo 14 

 -Nagsunod sa kakawangan (tapulan, naimpluwensiyahan sa dagkong mga tawo):   

   Bersikulo 19 

 -Nagdawat sa hiphip, may pagpasulabi sa mga tawo: Bersikulo 21 

 -Sad-an: Bersikulo 20 

 -Nagpuyo sa espirituhanong kakabus: Bersikulo 22 

 -Tig-uloulo (dili kinasingkasing nga pagdayeg): Bersikulo 23 

 -Wala maghimo sa iyang pamilya nga prayoridad: Bersikulo 24 

 -Mapahitas-on: Bersikulo 25 

 -Nagpasiugda sa panag-away: Bersikulo 25 

 -Nagsalig sa iyang kaugalingong katakos sa pagdumala kaniya: Bersikulo 26 

 -Naglaglag imbis nga nagtukod: Bersikulo 24 

 -Walay konsiderasyon sa mga tawo sa iyang palibot: Bersikulo 27 

 Katingbanan niini nga mga Pagtandi: Tan-awa sa Bersikulo 28 
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KAPITULO 5 

 

PAGPANGULO SAMA SA USA KA ULIPON 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila ug usa ka estilo sa pagpangulo sa talagsaong Kristohanon. 

     •    Pag-ila sa labing dako nga panig-ingnan sa ulipon nga pagpangulo. 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagpangulo sama sa ulipon nga moresulta ug gahum. 

     •    Paglista sa upat ka mga pagtandi tali sa sekular ug sa Kristohanong mga lider. 

     •    Pag-ila kon kinsa ang atong gialagaran. 

     •    Pagpasabot kon unsaon sa pagkahimong ulipon nga lider. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Batoni kini nga hunahuna diha kaninyo, nga diha usab kang Kristo Jesus;  
 

 Kinsa, nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa 

 Dios ingon nga usa ka butang nga pagaagawon; 

 

 Kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, ug misul-ob sa dagway sa pagka 

 ulipon, ug gihimo sama sa dagway sa mga tawo. (Filipos 2: 5-7) 

 

PASIUNA 

 

Ang pagpangulo sa kalibutan sagad gisukod pinaagi sa gahum, salapi, edukasyon, ug mga abi 

lidad. Adunay daghan nga mga estilo sa pagpangulo sa kalibutan. Pinaagi sa "estilo" kita nag 

pasabot sa paagi nga ang usa ka tawo nangulo. Pananglitan, adunay mga diktador nga nagkon 

trolar sa mga tawo. Adunay mga demokratikong mga lider usab nga gikontrolar sa boto sa 

mga tawo. 

 

Sa diha nga mianhi si Jesus sa kalibutan, gibaliktad niya ang konsepto sa kalibutan sa malam 

puson nga pagpangulo sa diha nga siya nahimong ulipon. Kini nga kapitulo nagtagad mahitu 

ngod sa Bag-ong Tugon nga mga prinsipyo sa pagpangulo sama sa usa ka ulipon. 

 

ANG PAGTANDI NGA PANIG-INGNAN 

 

Si Jesus nagtandi sa espirituhanon nga pagpangulo sa kalibutanon nga pagpangulo. Siya 

miingon: 

 

 ... Kamo nasayud nga ang mga gipanag-isip nga mga punoan sa mga Gentil  

 nagapakaagalon ngadto kanila; ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari 

 ngadto kanila. 
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 Apan dili maingon niini sa taliwala ninyo; kondili, bisan kinsa nga buot 

 magpakadako sa taliwala ninyo, mahimong inyong alagad: 

 

 Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magauna mahimong ulipon sa tanan. 

 (Marcos 10: 42-44) 

 

Ang pagpangulo nga sama sa usa ka ulipon mao ang nagtakda sa Kristohanong pagpangulo 

gikan sa kalibutanon nga pagpangulo. Kini maoy estilo sa pagpangulo sa talagsaong 

Kristohanon. 

 

ANG LABING DAKO NGA PANIG-INGNAN 

 

Ang labing dako nga panig-ingnan sa pagpangulo nga sama sa ulipon mao si Ginoong Jesu-

Kristo. Ang usa ka ulipon mao ang usa kinsa nag-alagad sa uban sa pagpaubos, dedikasyon, 

ug gugma. Si Jesus parehong nagtudlo ug nagmodelo sa pagkaulipon. Si Jesus misalikway 

sa tanan nga mga ideya sa gahum nga gihimo sa kalibutan ug misugyot sa usa ka butang nga 

bag-o. Ang "pagkaulipon" maoy wala mailhi nga pulong alang sa usa ka lider, apan si Jesus 

nagtin-aw niini nga siya mianhi aron sa pag-alagad: 

 

 ... Apan ako ania kaninyo ingon nga mag-aalagad. (Lucas 22:27) 

 

Si Marcos nag-asoy nga si Jesus mianhi dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-alagad: 

 

 Kay ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-alagad, ug 

 sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. (Marcos 10:45) 
 

Si Pablo miingon nga si Jesus... 

 

 ... naghukas siya sa iyang kaugalingon, nga misul-ob sa dagway sa usa ka ulipon, 

 nga gihimo sama sa dagway sa mga tawo.  (Filipos 2: 7) 

 

PAGSUNOD SA SULONDAN 

 

Ang mga lider sa unang Simbahan misunod sa sulondan nga gihatag ni Jesus. Sila mitawag sa 

ilang kaugalingon nga mga ulipon: 

 

 Si Pablo, ulipon ni Jesu-Kristo ... (Roma 1: 1) 

 Si Santiago, ulipon sa Dios ug ... Kristo. (Santiago 1: 1) 

 Si Pedro, ulipon ... ni Kristo Jesus. (II Pedro 1: 1) 

 Si Judas, ulipon sa ... ni Jesu-Kristo. (Judas 1: 1) 

 Ihatag sa imong mga ulipon ang pagsulti sa imong Pulong uban sa tanan nga 

 kaisog. (Buhat 4:29) 

  

Kita mopadayon niini nga sulondan. Kita mahimong mga ulipon niadtong atong gipangu- 

lohan.  
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ANG GAHUM SA ULIPON 

 

Kamo tingali mangutana, "Unsaon namo pagkahimong pangulo kon kami ulipon sa mga tawo 

nga among gialagaran? Nganong kining tanan naghatag ug gibug-aton sa pag-alagad? "Ang 

tubag niini nga mga pangutana mao nga sa pagkaulipon adunay gahum.Ang pagpangulo sama 

sa usa ka ulipon wala magpasabot sa huyang nga lider. Kini wala moingon nga ang pagpangu 

lo kinahanglan dili abtik, agresibo, ug lig-on batok sa espirituhanon nga mga kaaway. 

 

Ang gahum sa pagkaulipon mao nga kini nagpaubos sa usa ka tawo ngadto sa punto nga mahi 

mo siyang galamiton sa Dios. Kini gihulagway sa kinabuhi ni Jesu-Kristo. Basaha ang Filipos 

2: 5-11 diha sa inyong Biblia. (Kamo magtuon niini nga tudling diha sa detalye sa ulahi niini 

nga leksyon). Kini nga mga bersikulo nagpatin-aw kon sa unsang paagi nga ang pagpaubos sa 

iyang kaugalingon sama sa usa ka ulipon ug pagkamatay didto sa krus (mga bersikulo 5-8), si 

Jesus gibayaw sa dakong gahum (Mga bersikulo 9-11). Ang krus mao ang katapusan nga da 

pit sa yuta nga si bisan kinsa mangita ug usa ka lider, apan kini nahimong "gahum sa Dios 

ngadto sa kaluwasan" (Taga-Corinto 1:18). Sa Gingharian sa Dios, ang paghan-ay sa daghang 

mga butang gibaliktad. Kami mga lig-on sa diha nga kami mga maluya, makadawat sa diha 

nga kita mohatag, ug mabuhi pinaagi sa kamatayon. Ingon nga lider, kamo mahimong gamha 

nan pinaagi sa pag-alagad. 

 

UPAT KA MGA PAGTANDI 

 

Basaha ang Mateo 20: 25-28 ug Marcos 10: 42-44. Kini nga mga tudling nagpakita sa upat ka 

mga hiyas sa kalibutanon nga mga lider nga kaatbang sa kinaiya sa mga Kristohanong lider: 

 

1. Ang sekular nga mga lider adunay pagbulot-an ibabaw sa ilang mga sumusunod: Ang 

"pagbulot-an" niini nga teksto nagpasabot nga "Malupigon, nagakontrolar nga kusog." 

Ang mga ulipon nga lider dili malupigon o nagkontrolar sa ilang mga sumusunod. 

 

2. Ang sekular nga mga lider mogamit ug awtoridad ibabaw sa mga sumusunod: Ang 

pulong "awtoridad" niini nga teksto nagpasabot sa "pagkalabaw." Ang kalibutanon 

nga mga lider nag-isip sa ilang kaugalingon nga labaw sa ilang mga sumusunod. Ang 

 Kristohanong mga lider gitawag sa pag-alagad, dili sa pagkalabaw. 

 

3. Ang sekular nga mga lider mga punoan sa ilang mga sumusunod: Ang pulong "pu 

noan" niini nga teksto nagpasabot nga mahimong anaa sa unang dapit. Sa Gingharian 

sa Dios, ang una (lider) maoy ulahi. 

 

4. Ang sekular nga mga lider mga ginoo ibabaw niadtong ilang gipangulohan: Ang pu 

long "ginoo" nagpasabot sa usa nga ang pag-alagad angay. Ang Kristohanong lider 

nag-alagad sa iyang mga sumusunod. 

 

KINSA ANG ATONG ALAGARAN? 
 

Ingon nga ulipon nga mga lider, kita moalagad sa Lawas ni Kristo. Si Pablo misulti sa mga 

taga-Corinto: 
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 Kay ang among ginawali dili ang among kaugalingon, kondili si Kristo Jesus, 

 ang Ginoo; ug ang among mga kaugalingon inyong mga ulipon tungod kang 

 Jesus. (II Mga Taga Corinto 4: 5) 

 

Kita usab moalagad sa nawala ug himalatyon nga katawhan. Basaha ang sambingay sa maayo 

nga Samarianhon diha sa Lucas 10: 25-37. Ang pagkaulipon nagdala sa dignidad ug gahum 

tungod kay sa diha nga kita moalagad sa uban, kita sa tinuod nagaalagad sa Ginoo: 

 

 Ug ang Hari magatubag ug magaingon kanila: Sa pagkamatuod nagaingon ako 

 kaninyo, Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing 

 gagmay niining akong mga igsoon, kamo mibuhat niini kanako. (Mateo 25:40) 
 

Basaha ang sambingay sa mga ulipon sa Mateo 25: 14-30. Tungod kay kita nagaalagad sa 

Ginoo, kita responsable ngadto kaniya: 

 

 Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw 

 sa iyang agalon, ni siya nga gisugo labaw pa kay kaniya nga nagsugo kaniya. 

 (Juan 13:16) 

 

UNSAON SA PAGKAHIMONG ULIPON NGA LIDER 

 

Basaha ang Filipos 2: 5-8. Kini nga tudling nagpatin-aw kon unsaon nga mahimong ulipon 

nga lider pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo. Ang pagpangulo ingon nga ulipon 

nagpasabot nga kamo kinahanglan: 

 

MOPALAMBO SA HUSTO NGA KINAIYA: 

 

Ang pagpangulo sama sa ulipon magsugod sa inyong kinaiya. Kamo kinahanglan gayud nga 

mopalambo sa kinaiya ni Jesus: 

 

 Batoni kini nga hunahuna diha kaninyo, nga diha usab kang Kristo Jesus;  
 

 Kinsa, nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa 

 Dios … ug misul-ob sa dagway sa pagkaulipon, ug gihimo sama sa dagway sa 

 mga tawo. (Filipos 2: 5-7) 
 

Ang Dios mogamit sa mga lalaki ug mga babaye kansang kinaiya sa kasingkasing matarung. 

Si David gidihogan nga hari tungod kay ang Ginoo mitan-aw sa iyang kasingkasing (I Sam 

nuel 16:7). Ang mga motibo gitino sa kasingkasing. Ang atong natural nga mga motibo 

hakog. Kon kamo gusto nga mahimong ulipon nga lider, ang inyong mga kinaiya ug mga 

motibo kinahanglan mausab. 

 

MOPAUBOS SA INYONG MGA KAUGALINGON: 

 

 Kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, ug misul-ob sa dagway sa pagka 

 ulipon... (Filipos 2: 5-7) 

 

 

 

63 



Ayaw pagtagda ang inyong mga ambisyon, plano, posisyon, o dungog. Itugyan kining tanang 

mga butanga sa Dios ug magmapainubsanon sa inyong kaugalingon.  Ang pagpaubos sa in 

yong kaugalingon maoy butang nga inyong buhaton, dili usa ka butang nga pagabuhaton sa 

Dios.  

 

MOUBAN SA KATAWHAN: 

 

Si Jesus nakahimo sa pag-alagad tungod kay siya mikuyog sa katawhan. Siya miuban ug 

mitagbo sa ilang mga panginahanglan: 

 

 ... ug gihimo sa dagway sa mga tawo ... ug sa hingkit-an siya diha sa dagway  sa 

 usa ka tawo ... (Filipos 2: 7-8) 
 

Si Jesus gitintal sama sa tawo, nag-antus sama sa tawo, ug adunay lawas nga ulipon ngadto sa 

mga kahuyang ug panginahanglan sa mortal nga tawo. Kon kamo moalagad niadtong inyong 

gipangulohan, kamo kinahanglan gayud nga mouban kanila sa ilang mga kahuyang, mga pag-

antus, ug mga panginahanglan. 

 

MAGMASINUGTANON: 

 

Aron makaalagad, si Jesus nahimong masinugtanon: 

 

 ... Siya ... nahimong masinugtanon ... (Filipos 2: 8) 

 

Ang matag-usa nga anaa sa awtoridad ingon nga pangulo ilalum usab sa awtoridad sa usa ka 

lider. Ingon nga Kristohanong lider, kamo ilalum sa awtoridad sa Dios. Kamo mahimo usab 

nga ubos sa usa ka lider sa denominasyon o sa pakig-ambitay sa Simbahan. Aron husto ang 

pag-alagad ingon nga lider, kamo magmasinugtanon ngadto sa inyong kaugalingon nga mga 

lider. 

 

MAMATAY SA SALA UG SA KAUGALINGON: 

 

Si Jesus masinugtanon bisan hangtud sa kamatayon: 

 

 ... ug nahimong masinugtanon hangtud sa kamatayon, bisan pa sa kamatayon sa 

 krus. (Filipos 2: 8) 

 

Si Pablo miingon "ako namatay adlaw-adlaw" (I Mga Taga Corinto 15:31). Ang namatay nga 

iyang gisulti mao ang padayon nga pagkamatay ngadto sa sala ug sa kaugalingon. Kini mao 

ang gikinahanglan sa mga tawo nga mogiya pinaagi sa pag-alagad. Kamo molansang sa krus 

sa sala ug sa kaugalingon diha sa inyong kinabuhi. Ang krus mahimo nga usa ka masakit nga 

kasinatian, apan sama ni Jesus, kamo makakat-on sa mga prinsipyo sa pagkaulipon nga pagpa 

ngulo pinaagi sa pag-antus. 

 

MOALAGAD SA GUGMA: 

 

Tungod sa iyang dakong gugma, si Jesus nagpaubos sa iyang kaugalingon, iyang gisul-ob ang 

dagway sa usa ka ulipon, giila nga kauban sa mga tawo ug nahimong masinugtanon hangtud 

sa kamatayon: 
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 Niini ania ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, kondili nga siya nahi

 gugma kanato, ug nagpadala sa iyang Anak nga halad pasig-uli alang sa 

 atong mga sala. 

 

 Mga hinigugma, kong ang Dios nahigugma kanato, kita kinahanglan usab nga 

 maghigugmaay sa usa ug usa. (1 Juan 4: 10-11) 

 

Ang gugma mao ang sentro sa ulipon nga pagpangulo. Ang gugma nagsugod ingon nga usa 

ka pagbati diha sa kasingkasing, apan kini gipakita sa praktikal, makita nga mga paagi. Sa 

diha nga kamo tinuod nga nahigugma sa usa ka tawo, kamo andam sa pag-alagad kanila 

 

Ang usa ka ulipon nga pangulo nagbangon sa iyang mga gialagaran. Siya dili gayud moga 

mit sa mga tawo apan mamuhat uban ug pinaagi kanila sa paagi nga makatabang kanila nga 

motubo sa espirituwal. Siya mohatag imbis nga mokuha. Ang kalaglagan paspas ug sayon, 

apan ang pagtukod nagkinahanglan ug panahon ug mas lisud. 

 

Basaha ang I Mga Taga Corinto 13, sa matag dapit nga kini nag-ingon "gugma nga putli" ipu 

li sa mga pulong "ang ulipon nga pangulo." (Pananglitan: "ang ulipon nga pangulo mainantu 

son.") Kini makatabang kaninyo sa pagsabot sa kahulogan sa gugma nga mao ang ipakita sa 

mga ulipon nga pangulo. 

 

MOTUGOT SA DIOS NGA MODUMALA: 

 

Sa diha nga si Jesus mianhi sa yuta ingon nga usa ka ulipon, siya mitugyan sa iyang katungod 

sa "pagdumala" sa iyang kaugalingon nga kinabuhi. Siya miingon,"dili ang akong kabubut-

on, kondili ang imo maoy matuman." Sa diha nga kamo mopili nga mahimong usa ka ulipon, 

kamo mosurender sa inyong katungod sa pagdumala. Kamo dili na magatukod sa inyong kau 

galingon nga gingharian. Kamo nagatukod sa Gingharian sa Dios. Kamo dili na makig-estor 

ya sa inyong mga ideya o mga tinoohan. Kamo mo-estorya sa mensahe sa inyong Agalon. Ki 

ni dili na ang inyong kabubut-on, apan ang kabubut-on sa Dios. Si Jesus mianhi sa pag-ala 

gad pinaagi sa pagpili. Karon ang pagpili inyo ... Kamo mopili ba sa pag alagad? Hinumdu 

mi: Kamo kwalipikado lamang nga mangulo sa mga ang-ang nga kamo andam nga moalagad. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang usa ka estilo sa pagpangulo sa talagsaong Kristohanon? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Kinsa ba ang labing dako nga panig-ingnan sa ulipon nga pagpangulo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ipasabot kon sa unsang paagi nga ang pagdumala sama sa usa ka ulipon moresulta sa 

gahum. 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Ilista ang upat ka mga pagtandi tali sa sekular ug sa Kristohanong mga lider. 

 _______________________________  _________________________________ 

 _______________________________  ________________________________ 

 

6. Ingon nga mga lider, kinsa ang atong alagaran? 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Pinaagi sa paggamit sa Mga Taga-Filipos 2: 5-8, ipatin-aw kon sa unsang paagi nga 

mahimong usa ka ulipon nga lider. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Basaha kini nga bersikulo: 

 

 Kay siya nga niini nga mga butang nagaalagad kang Kristo pagakahimut-an  sa 

 Dios ug pagauyonan sa mga tawo. (Roma 14:18) 
 

Kini nga bersikulo nagpaila sa mga resulta sa malampuson nga pagpangulo: 

 

 1. Pag-alagad kang Kristo, nga moresulta sa... 

 2. Pagkahimuot sa Dios ug... 

 3. Pag-uyon sa tawo 

 

Karon tun-i ang Roma kapitulo 12-14. Paghimo ug listahan sa mga butang nga inyong pa 

gabuhaton aron mahimong usa ka ulipon ni Kristo, nga madawat sa Dios ug pagauyonan sa 

mga tawo. Ania ang usa ka panig-ingnan nga sundon: 

 

Reperensiya   Unsay Kinahanglan nga Akong Buhaton 
 

Roma 12: 1   Itugyan ang akong lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, 

    balaan ug hinangponon ngadto sa Dios. 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 

______________  __________________________________________________ 
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KAPITULO 6 
 

PAGPANGULO SAMA SA MAGBALANTAY SA CARNERO 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila sa Maayong Magbalantay sa mga carnero. 

     •    Pag-ila sa usa ka tinuod nga toril. 

     •    Pagtingob sa mga responsibilidad sa magbalantay sa mga carnero. 

     •    Pagtingob sa mga pasidaan sa dili maayo nga magbalantay sa mga carnero. 

     •    Pagpadapat sa natural nga mga prinsipyo sa pagbantay sa pagpangulo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Pasibsiba ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay kanila,

 dili pinaagi sa pagpugos, kondili sa kinabubut-on; dili alang sa makauulaw nga 

 pagpanapi, kondili sa kinabubut-on; 

 

 Dili ingon sa magahari-hari sa panulondon sa Dios, apan ingon nga panig-ingnan 

 sa panon sa mga carnero. (I Pedro 5: 2-3) 

 

PASIUNA 

 

Laing pagtandi o natural nga susama nga naghulagway sa pagpangulo mao ang magbalantay 

sa mga carnero. Sa natural nga kalibutan, ang magbalantay mao ang tawo nga nag-atiman sa 

mga carnero. Ang usa ka "toril" maoy grupo o panon sa mga carnero. Sa espirituhanon nga 

kalibutan, ang mga tawo gitandi sa mga carnero. Kita bisan hain sa carnero nga nahisalaag sa 

espirituwal (Isaias 53: 6) o nahimong kabahin sa "toril" o "panon" sa Ginoo. 

 

Si Jesus naghisgot sa iyang kaugalingon ingon nga "Maayong Magbalantay" ug nagpatin-aw 

sa detalye kon unsa ang kalakip sa pagkamagbalantay. Kini nga panig-ingnan mao ang usa sa 

labing dako nga mga ilustrasyon sa espirituhanon nga pagpangulo (tan-awa sa Juan 10). Aron 

mahimo nga epektibo nga lider, kamo dili lamang masayud sa Maayong Magbalantay ug may 

kalabutan ngadto kaniya sa personal, kamo kinahanglan gayud nga makakat-on usab kon un 

saon paggiya sama sa usa ka magbalantay sa mga carnero. 

 

Si Pedro nagpamatuod nga kita mogiya sama sa magbalantay sa carnero: 

 

 Pasibsiba ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay...  

 (I Pedro 5: 2) 
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MGA PRINSIPYO SA PAGBANTAY 
 

Tungod kay gitawag ni Jesus ang iyang kaugalingon nga "Maayong Magbalantay," nan kita 

kinahanglan nga magtuon sa iyang panig-ingnan sa pag-alagad aron makasabot sa mga prin 

sipyo sa pagbantay. Paklia ngadto sa Juan 10 diha sa inyong Biblia, ug gamita kini sa paggiya 

kaninyo samtang kamo magtuon niining nag-unang mga prinsipyo sa pagbantay: 

 

USA KA TORIL, USA KA MAGBALANTAY: 
 

Ang unang prinsipyo nga kinahanglan masabtan mao nga adunay usa lamang ka panon ug usa 

ka magbalantay sa mga carnero. Ang "toril" mao ang Simbahan nga gilangkuban sa tanan nga 

natawo pag-usab nga mga magtotoo. Ang "magbalantay" mao si Jesu-Kristo. Adunay usa la 

mang ka paagi ngadto sa toril, ug kana pinaagi kang Jesus: 

 

 Ako mao ang pultahan; pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod, 

 siya maluwas, ug mosulod ug mogawas, ug makakaplag siyag masibsib. 

  (Juan 10: 9) 

 

 ... ug adunay usa ka panon, ug usa ka magbalantay. (Juan 10:16) 

Sa natural nga kalibutan, ang tawo nga mga magbalantay nagbahin sa ilang mga panon gikan 

sa ubang panon sa mga carnero tungod kay kini mas sayon ug mas praktikal sa pag-atiman ka 

nila. Sila manubag lamang ug moatiman sa daghan kaayo. Kini tinuod usab sa espirituhanon 

nga pagpangulo. Apan sa pagkatinuod, adunay usa lamang ka toril. Kini gilangkuban sa tanan 

nga matuod nga mga magtotoo nga iya sa Maayong Magbalantay, si Jesu-Kristo. Ingon nga 

lider o "magbalantay sa carnero," kamo sa pagkatinuod "ubos sa magbalantay sa mga carne 

ro." Kamo nag-alagad sa bahin sa iyang panon sa carnero "ubos" sa direksyon sa Maayong 

Magbalantay. 

 

Hinumdumi kanunay nga ang mga dibisyon sa denominasyon, organisasyon, ug mga lokal 

nga kapunungan sa simbahan gihimo sa tawo ug naglungtad lamang sa pagtugot sa personal 

nga pag-atiman ug praktikal nga organisasyon. Sa pagkatinuod, may usa lamang ka panon. 

 

Ayaw sulayi pagbulag ang "inyong panon" gikan sa ubang mga tawo sa panon sa Maayong 

Magbalantay pinaagi sa denominasyon. Ayaw kabalaka sa pagtukod "sa inyong panon" sa 

denominasyon o sa lokal nga pakig-ambitay. Mabalaka sa pagtukod sa panon sa Maayong 

Magbalantay. Ayaw pagpahimutang ug lagda ug mga regulasyon sa tawo aron dili iapil ang 

pipila ka mga carnero. Si Jesus nag-ingon, "Bisan kinsa makaduol," basta sila moagi sa pulta 

han nga si Ginoong Jesu-Kristo. 

 

Ang toril sa Dios dili eksklusibo. Ang pultahan bukas sa tanan niyang mga carnero: 

 

 Ug ang ubang mga carnero, aduna ako, nga dili sakop niining torila: sila usab 

 akong pagadad-on, ug sila mopalinghug sa akong tingog, ug adunay usa ka 

 pundok, ug usa ang magbalantay. (Juan 10:16) 

 

ANG MGA CARNERO HINATAG SA DIOS: 

 

Tungod kay adunay usa lamang ka toril, ang tanang mga carnero (mga sumusunod) hinatag 

sa Dios: 
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 Ang akong Amahan nga maoy naghatag kanila (ang mga carnero) kanako, 

 labing dako sa tanan ... (Juan 10:29) 

 

Ang mga sumusunod gitugyan lamang sa inyong pag-atiman. Sa reyalidad, sila iya sa Dios. 

 

ANG PIPILA KA MGA CARNERO DILI MOSUNOD: 

 

Adunay usa ka makasusubo nga kamatuoran nga kamo kinahanglan gayud nga mahibalo 

ingon nga magbalantay sa mga carnero. Ang pipila nga gitawag nagadumili sa pagsunod. Si 

Jesus miingon: 

 

 Apan kamo wala motoo, kay kamo dili akong mga carnero ... (Juan 10:26) 

 

Adunay pipila nga gitawag apan dili mosunod. Sila nagdumili nga mahimong kabahin sa 

panon. Kini makasusubo nga kamatuoran, apan tinuod. Ayaw tugoti nga kini makapaluya 

kaninyo. Pangulohi kadtong mosunod. 

 

ANG MAGBALANTAY NAKAILA SA IYANG CARNERO: 
 

Si Jesus miingon: 

 

 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero ug nakaila sa akong mga 

 carnero, ug ang mga ako nakaila kanako. (Juan 10:14) 

 

Sa panahon sa ministeryo ni Kristo, ang mga magbalantay adunay personal nga relasyon uban 

sa ilang mga carnero. Ang magbalantay sa carnero atua didto sa pagkatawo sa mga carnero 

ug siya naggiya ug nag-atiman niini sa tibook kinabuhi. Aron mahimo nga epektibo nga lider, 

kamo kinahanglan gayud nga makaila sa mga tawo nga gisalig sa inyong pag-amuma. Kamo 

mopalambo ug usa ka personal nga relasyon uban kanila. Si Jesus miingon nga ang Maayong 

Magbalantay "nagtawag sa iyang kaugalingong mga carnero pinaagi sa ngalan" (Juan 10: 3). 

 

ANG CARNERO NAKAILA SA MAGBALANTAY: 

 

Dili lamang nga ang magbalantay sa carnero nakaila sa iyang mga carnero, ang mga carnero 

nakaila sa magbalantay: 

 

 Ang akong mga carnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila 

 kanila, ug sila nagsunod kanako. (Juan 10:27) 

 

Si Jesus miingon nga ang mga carnero nakaila sa tingog sa magbalantay. Sila mamati ug 

mosunod tungod kay sila nakaila ug nisalig kaniya. 

 

Ingon nga lider, kamo motukod ug mga relasyon sa gugma ug pagsalig sa inyong mga sumu 

sunod. Sa pagbuhat niini, kamo kauban sa inyong mga carnero, ug nga anaa kanila, dili mobu 

lag gikan kanila. Kamo kinahanglan gayud nga mopahigayon sa inyong kaugalingon nga kina 

buhi aron nga ang mga carnero makasunod kaninyo ingon nga kamo misunod kang Kristo: 
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 Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako usab nagamaawaton ni Kristo.  

 (I Mga Taga Corinto 11: 1) 
 

Ang mga tawo dili mosunod kaninyo tungod lamang kay kamo gitudlo ingon nga lider. Kamo 

kinahanglan gayud nga makaangkon sa ilang pagsalig aron sa paggiya kanila. Kamo makabu 

hat niini pinaagi sa pagtugot kanila nga makaila kaninyo. 

 

ANG MAGBALANTAY NAG-ATIMAN SA CARNERO: 

 

Ang maayong mga magbalantay nag-atiman sa ilang mga carnero. Kamo kinahanglan gayud 

nga moatiman sa mga kalag sa mga carnero. Kamo kinahanglan gayud nga maningkamot nga 

ang ilang "kalag mahiuli" ngadto sa husto nga relasyon sa Dios: 

 

 Gipalig-on niya ang akong kalag. (Salmo 23: 3) 
 

Ang pag-atiman sa mga carnero naglakip sa paghupay kanila sa mga panahon sa kasubo ug 

panginahanglan. Ang sungkod sa magbalantay sa carnero gigamit sa pagkab-ot ug pagdakop 

sa mga carnero ug pagtigom kanila sa suod alang sa kahupayan ug pagsusi (Salmo 23: 4). 

 

Ang pag-atiman naglakip sa paggiya sa mga tawo ngadto sa Maayong Magbalantay nga mao 

ang makahimo sa paghatag sa tanan nilang mga panginahanglan: 

 

 Si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. (Salmo 23: 1) 
 

Sa pagsulti sa pag-atiman sa Ginoo ingon nga iyang espirituwal nga magbalantay, si David 

miingon: 

 

 Siya nagapahigda kanako sa malunhaw nga sibsibanan: siya nagatultol kanako 

 sa daplin sa mga tubig nga malinaw. (Salmo 23: 2) 
 

Sa diha nga ang mga carnero atimanon pag-ayo, sila mohigda ug kontento. Ang mga carnero 

sa natural nga kalibutan, maingon man usab sa espirituhanon nga kalibutan, mohigda lamang 

kon sila: 

 

Walay Kahadlok: Ang kahadlok sa tawo o sa kaaway mopatibulaag sa mga carnero. Kamo 

kinahanglan gayud nga motudlo sa mga carnero nga... 

 

 Ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok; kondili sa gahum, ug 

 gugma, ug kabuotan. (11 Timoteo 1: 7) 

 

Walay panagbingkil sa ubang mga carnero: Ang mga carnero nga nakig-away sa usag usa 

dili makapahulay o makakaon. Sila usab dili makadaghan sa espirituwal. Sa diha nga ang 

mga carnero nakig-away sa natural nga kalibutan sa mga kapanahonan sa Biblia, ang magba 

lantay mohidhid ug lana sa ibabaw sa ilang mga ulo. Kini makapahimo kanila nga hanglas  

aron sila dili magsinungagay, ug mag-away. Tudloi ang mga carnero sa pagpakig-away sa 

mga kaaway, dili sa matag-usa. Dihogi sa lana sa Espiritu Santo ang ibabaw sa ilang mga ulo! 
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Walay mga Peste: Sa natural nga kalibutan, adunay lain-laing mga matang sa mga peste nga 

midagsang sa balahibo sa mga carnero ug hinungdan sa sakit ug sa kahasol. Adunay pipila ka 

mga kuto nga moatake sa mga carnero ug mangitlog unya mapusa, nan ang gagmay nga mga 

kuto nagakamang sa ulo ug hinungdan sa pagkabuta, ug sa pagkamatay. 

 

Si David miingon nga ang magbalantay "midihog sa iyang ulo sa lana" (Salmo 23: 5). Sa natu 

ral nga kalibutan, ang magbalantay mogamit ug lana aron sa paghinlo sa mga carnero gikan 

sa sakit,   balatian, ug mga impeksiyon. Sa espirituwal nga kalibutan, ang mga peste mahi 

mong itandi ngadto sa sala. Ang sala maoy hinungdan sa espirituhanon nga pagkabuta ug 

pagkamatay. Ang lana sa Espiritu Santo kinahanglan ipadapat sa paghinlo sa mga carnero 

gikan sa mga peste sa sala. 

 

Walay Kagutom ug Kauhaw: Kon kamo gusto nga ang mga carnero magpabilin sa toril, 

kamo mapakaon kanila sa espirituwal. Ang lider modala sa mga carnero ngadto sa lunhaw 

nga sibsibanan ug mopakaon kanila sa kamatuoran sa Pulong sa Dios: 

 

 Pasibsiba ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabanatay 

 kanila... (I Pedro 5: 2) 

 

Dili igo lang nga mogiya sa mga tawo sa lunhaw nga mga sibsibanan. Kamo mopahigda kani 

la ug mopabilin diha kanila. Kamo moandam sa kan-anan uban sa mga maayo nga mga bu 

tang sa Dios, ug ibutang kini sa ilang atubangan (Salmo 23: 5). Kamo mogiya sa mga carnero 

ngadto sa walay katapusan nga mga tubig (Juan 4) nga mopahunong sa ilang kauhaw. Pun-a 

ang ilang espirituhanon nga mga tasa hangtud nga moawas uban sa Pulong (Salmo 23: 5). 

 

Sa natural nga kalibutan, kon ang mga carnero giuhaw sila manlakaw aron mangita ug tubig. 

Kon sila dili magiyahan ngadto sa maayo nga tubig, sila moinom sa dili maayo nga tubig. 

Ang magbalantay molakaw nga magauna kanila, ug i-tsek ang makahilo nga mga tanom nga 

nagtubo duol sa mga sapa ug sa dili maayo nga tubig. Ingon nga magbalantay, kamo modala 

sa mga carnero sa maayo nga tubig. Si Jesus miingon: 

 

 Kon adunay tawo nga giuhaw, umari siya kanako ug moinom ... (Juan 7:37) 

 

Si Jeremias nagsulti mahitungod sa "mga atabay nga dili kasudlan ug tubig." Ang pagkawa 

lay-sulod dili mapuno gawas kon pinaagi sa tubig sa kinabuhi (Jeremias 2:13). 

 

Kini angay timan-an sa Salmo 23: 2 nga ang magbalantay naggiya ngadto sa" malinaw nga 

tubig". Ang malinaw nga tubig nagpasabot sa kahilum, apan nagaagay nga tubig. Dinhi ang 

tubig putli. Kini dili lim-aw nga tubig nga dunot ug mahugaw. Kini lab-as. Apan kini dili 

samok, ni ang paspas nga pagdagayday sa busay nga peligroso. Kini naghisgot sa lig-on nga 

doktrina nga dili matarug pinaagi sa nagbalhin-balhin nga hangin sa kasinatian o inila nga 

teyolohiya. 

 

ANG MAGBALANTAY MODISIPLINA SA MGA CARNERO: 

 

Ang pag-atiman sa mga carnero naglakip sa pagdisiplina. Ang sungkod nga gidala sa magba 

lantay gigamit aron sa pag-apura sa mga carnero ngadto sa matarung nga dalan.  
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Kini tingali dili maayo nga bation kon ipagawas sa kilid pinaagi sa sungkod, apan kini 

gikinahanglan. 

 

Ang sungkod sa magbalantay mao ang usa ka natural nga panig-ingnan sa sungkod sa awtori 

dad sa Pulong sa Dios nga gidala sa espirituwal nga mga magbalantay. Ang sungkod nagha 

tag ug pagdisiplina. Kini dili maayo kanunay sa pagbati, apan gikinahanglan. 

 

Ang pagpangulo naglakip sa pagdisiplina, pagbadlong, ug pagtul-id aron sa pagbantay sa mga 

carnero diha sa husto nga dalan. Sa diha nga ang usa ka carnero nahisalaag, ang pagdisiplina 

ug pag-atiman naglakip sa pag-apas kanila ug pagdala kanila balik ngadto sa toril (Lucas 15). 

Kamo kinahanglan nga mogiya sa mga carnero gikan sa sala ngadto sa pagkamatarung: 

 

 ... Ginamandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarung ... (Salmo 23: 3) 

 

Sa natural nga kalibutan, ang mga carnero nga gipasagdan sa ilang mga kaugalingon mobalik 

sa ilang kaugalingon nga mga paagi. Sila manibsib sa mao ra usab nga dapit hangtud nga kini 

maguba o sila matibulaag sa tanan nga mga direksyon. Ang sama maoy tinuod sa mga lalaki 

ug mga babaye; 

 

 Kitang tanan sama sa mga carnerong nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misi 

 mang sa iyang kaugalingon nga dalan ug gibutang ni Jehova diha kaniya ang 

 kasal-anan nato nga tanan. (Isaias 53: 6) 

 

Pinaagi sa pagpangulo sa mga lalaki ug mga babaye sa mga dalan sa pagkamatarung, kamo 

modisiplina kanila ngadto sa mga paagi sa Dios. 

 

ANG MAGBALANTAY MOTABANG SA NANGLIGID NGA CARNERO: 

 

Sa natural nga kalibutan, ang "nangligid" nga carnero mao kadtong usa nga may miligid sa 

ibabaw sa iyang likod ug dili makatindog pinaagi sa iyang kaugalingon. Kini sayon nga tuk 

bon sa mga mananap ug kini walay mahimo. Ang magbalantay moduol ug moapura pinaagi 

sa sungkod, ug modasig niini sa pagtindog balik sa iyang mga tiil. 

 

Ang parehong carnero ug ang mga magtotoo "mangligid" sa dihang: 

 

Sila Mopuyo Sa Kasayon: Sa natural nga kalibutan, ang mga carnero usahay moligid sa di 

ha nga sila makaadto sa nindot nga lunhaw’ng sibsibanan ug malipayon ug kontento. Sila mo 

ligid, mopatidpatid sa ilang mga bitiis sa kalipay ... ug dili na makatindog pag-usab. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, ang mga magtotoo kasagaran mopuyo diha sa materyal nga 

kasayon. Sila malambigit sa kalipayan ug sa mga bahandi sa kalibutan. Sila wala na magpa 

kabana mahitungod sa Dios, sa iyang Gingharian, ug sa nawala nga mga kalag. Sa diha nga 

kini mahitabo sila mahimo nga dili-epektibo alang sa Dios ug sayon tukbon sa kaaway. Aron 

makatabang sa maong carnero, kamo kinahanglan gayud nga mopatutok sa ilang pagtagad sa 

mahangturong mga mithi ug modasig kanila alang sa buluhaton sa Gingharian. 
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Sila Baga Na Ug Balahibo: Sa diha nga ang balahibo sa mga carnero tag-as na kaayo, ang 

mga sampinit ug mga tunok magsugod pagpanapot niini ug ang mga carnero mabug-atan 

niini nga mga butanga, ug mahimong sayon tukbon sa mga kaaway. Aron makatabang nii 

ning "nangligid" nga mga carnero, ang magbalantay mogunting sa mga basura nga nakabu 

libod sa balahibo sa carnero. Samtang siya mobuhat niini, ang carnero mouwang, mopakigbi 

sog, ug mopatidpatid. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, ang mga magtotoo mabug-atan sa "mga kabalaka sa kalibu 

tan" ug sa "mga sala nga dali rang mopiit paglikos kanato.”Kini nga mga butang kinahanglan 

gayud nga pagaputlon kon sila gusto nga mahimong epektibo alang sa Dios. Kita tingali mo 

patid, mopakigbisog, ug mouwang usab, apan kini mao ang gikinahanglan. 

 

Sila Arang Ka Tambok: Ang mga carnero nga tambok kaayo dili makabarug sa ilang mga 

kaugalingon pag-usab sa diha nga sila moligid. Ang ubang mga mga magtotoo tambok kaayo 

sa espirituwal. Sila mopasulod sa mga butang sa Dios, apan dili mopagawas. Sila dili moala 

gad sa uban, apan padayon sa pagtubo sa espirituhanon nga paagi ug nahimong tambok na 

kaayo sa ilang mga kaugalingon. 

 

Sa natural nga kalibutan, kining mga tambok nga mga carnero dili kanunay ang pinakahim 

sog o labing mabungahon. Kini tinuod usab sa espirituhanon nga kalibutan. Ang espirituha 

non nga mga magbalantay kinahanglang mopabarug niining "tambok" nga mga carnero ug   

mopalihok alang sa Dios. 

 

ANG MAGBALANTAY MOGIYA SA MGA CARNERO: 

 

Si Jesus miingon: 

 

 Ug sa diha nga siya (ang magbalantay) mipagula sa iyang kaugalingong 

 mga carnero, siya magauna kanila, ug ang mga carnero mosunod kaniya ... 

 (Juan 10: 4) 

 

Ang pagpangulo mao lang kon unsa ang gipasabot sa pulong: Kamo mouna sa mga carnero 

ug mogiya kanila. Kamo dili lang mosulti sa mga carnero diin moadto, kamo mopakita kanila 

pinaagi sa paglakaw sa ilang atubangan. Kamo mobuhat niini pinaagi sa pagpraktis kon unsa 

ang inyong giwali ug mopakita kanila pinaagi sa inyong estilo sa kinabuhi kay sa sultihan 

lamang sila. Ang magbalantay nagtakda sa panig-ingnan ingon nga pangulo, dili ingon nga 

usa ka "ginoo" nga nahanaw. Si Pedro miingon nga ang pag-alagad... 

 

 Dili ingon sa magahari-hari sa panulondon sa Dios, apan ingon nga panig-ingnan 

 sa panon sa mga carnero. (I Pedro 5: 3) 

 

ANG MAGBALANTAY MOALAGAD SA KINABUBUT-ON: 

 

Si Pedro miingon nga... 

 

 Pasibsiba ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay kanila,

 dili pinaagi sa pagpugos, kondili sa kinabubut-on... (1 Pedro 5: 2) 
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Kamo dili mogiya tungod kay kamo gihangyo, gipugos, o gikinahanglan nga mobuhat sa 

ingon. Kamo mogiya tungod kay kamo gusto nga mogiya. Tumana ang inyong tawag sa 

kinabubut-on. 

 

ANG MAGBALANTAY MIHATAG SA IYANG KINABUHI ALANG SA CARNERO: 
 

Si Jesus miingon: 

 

 Ako mao ang maayong magbalantay sa mga carnero: ang maayo nga magbalan 

 tay sa mga carnero nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga carnero. 

 (Juan 10:11) 

 

Si Jesus mao ang bugtong nga sakripisyo nga gikinahanglan alang sa mga sala sa katawhan. 

Kamo dili mamatay alang sa inyong mga carnero niini nga paagi. Pipila kanato tingali mama 

tay alang sa uban o gani ingon nga mga martir. 

 

Apan aron mahimong lider, kamo "mohatag sa inyong kinabuhi" sa ubang mga paagi. Kamo 

mosakripisyo sa inyong kaugalingong mga tinguha ug hakog nga mga ambisyon alang sa 

uban. Adunay daghan nga mga kalisdanan sa pag-atiman sa mga tawo. Kini nagkinahanglag 

panahon ug kini makabalda sa inyong personal nga mga plano. 

 

Si Jesus mitin-aw diha sa sambingay sa nawala nga carnero sa Lucas 15. Ang tanan nga mga 

carnero masulundon ug diin sila unta, apan ang usa nawala. Kini dili sayon sa paglakaw aron 

sa pagpangita kaniya sa kagabihion. Kini dili komportable o gitinguha. Kini hinoon delikado.  

Apan ang magbalantay "mihatag sa iyang kinabuhi" ug milakaw sa pagluwas sa nawala nga 

mga carnero. 

 

ANG MAGBALANTAY MANALIPOD SA MGA CARNERO: 

 

 Ang kawatan dili moanhi, apan sa pagpangawat, ug pagpatay, ug paglaglag ... 

 (Juan 10:10) 

 

 Apan siya nga sinuholan ug dili magbalantay, kansang mga carnero dili iya, inig 

 kakita niya sa lobo nga magsingabut, ug mobiya sa mga carnero, ug mokalagiw; 

 ug ang lobo motangag kanila, ug pagapatibulaagon ang mga carnero. 

 

 Ang mga sinuholan mokalagiw, tungod kay siya usa ka sinuholan lamang, ug 

 walay  kahangawa alang sa mga carnero. (Juan 10: 12-13) 

 

Ang usa ka maayong magbalantay magpabilin uban sa mga carnero ug manalipod kanila, 

bisan unsa pa ang bili. 

 

Ang sinuholan nga mga lider mogamit sa ilang mga posisyon sa pagpangulo alang lamang sa 

salapi, gahum, posisyon, o kadungganan. Sila nag-alagad alang sa "mahugaw nga gugma sa 

salapi," o sa ilang kaugalingong kaayohan. Ang mga sinuholan dili gayud moatiman sa mga 

carnero, mao nga sila mokalagiw sa diha nga ang mga kaaway  moatake.(I Pedro 5: 2). 
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PASIDAAN SA MGA MAGBALANTAY 

 

Basaha ang Ezequiel 34 diha sa inyong Biblia. Kini nga kapitulo naglakip sa mga pasidaan sa 

dili maayo nga mga magbalantay nga nagmando sa Israel. Apan ang mga pasidaan niini nga 

tudling nagtagad sa tanan nga mga lider nga dili maayo nga magbalantay sa mga carnero. 

Ang Dios nagsaad ug "kaalautan" o paghukom sa mga magbalantay sa carnero nga: 

 

 1. Wala nagpasibsib sa mga panon: Bersikulo 2 

 2. Nanulis ug nanguha sa kahakog gikan sa mga carnero: Bersikulo 3 

 3. Nag-atiman sa ilang mga kaugalingon, apan dili sa mga carnero: bersikulo 2-3, 8 

 4. Wala nag-atiman sa mga panginahanglan sa mga panon: Bersikulo 4 

     (Sila wala mohupay kanila nga mga nasakitan, nagpalig-on sa mga carnero, nag-

       atiman sa mga nagbalatianon ug nagkasakit sa espirituwal.) 

 

 5. Wala mangita sa nawala nga carnero; bersikulo 4 ug 6 

 6. Nagmando uban sa pagpugos ug kabangis: Bersikulo 4 

 7. Nagpatibulaag sa mga carnero: bersikulo 5-6 

 8. Nagtugot sa kaaway sa paglaglag sa mga carnero: Bersikulo 8 

 9. Nagtugot sa mga sakit sa sala ug walay panaghiusa sa paglaglag sa mga panon sa 

    mga carnero: Bersikulo 21 

 

SAAD SA MGA MAGBALANTAY 

 

Kon kamo misunod sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa pagpangulo sama sa magbalantay sa 

carnero, kamo makaangkon niini nga saad: 

 

 ... Sa diha nga ang pangulong Magbalantay igapadayag, kamo makadawat ug 

 purongpurong sa himaya nga dili madunoton. (I Pedro 5: 4) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Kinsa ang Maayong Magbalantay? ________________________________________ 

 

3. Unsa ang usa ka tinuod nga toril? _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Isulat ang katingbanan sa mga prinsipyo sa pagkamagbalantay nga inyong nakat-onan 

niini nga leksyon. Unsa ang mga responsibilidad sa mga magbalantay sa carnero? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang mga pasidaan nga gihatag ngadto sa dili maayo nga mga magbalantay sa 

Ezequiel 34. 

  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Susiha ang inyong kaugalingon nga kinabuhi bahin sa mga prinsipyo sa pagbantay 

nga inyong gitun-an niini nga leksyon. Kamo ba nagpadapat niini nga mga prinsipyo 

diha sa inyong kinabuhi ug ministeryo? Hain ka nagapakyas? Unsaon ninyo sa pagpa 

lambo? 

 

2. Pagtuon sa Salmo 23 nga nagagamit niini nga latid. Ingon nga magbalantay, ang 

Ginoo mao ang inyong: 

 

  -Magsasangkap:    Salmo 23: 1 

  -Kalinaw:     Salmo 23: 2 

  -Magbubuhat ug alagianan:   Salmo 23: 3 

  -Proteksyon     Salmo 23: 4 

  -Pangandam:     Salmo 23: 5 

  -Kadagaya (copa nga nagaawas):  Salmo 23: 5 

  -Saad      Salmo 23: 6 

 

 Dugang nga mga pahinumdom sa Salmo 23: Sa pagsulti sa kaayo ug kalooy diha 

 sa bersikulo 6, timan-i ang... 
 

  -Pagkaduol niini:   "Kini mosunod kanako." 

  -Pagkamapadayonon niini:  Kini magpadayon sa tibook kinabuhi. 

  -Pagkakanunay niini:   "Tanang mga adlaw" nagpasabot  

       sa kanunay. 

 

  -Pagkaseguro niini:   "Sa pagkamatuod." 

 

 Tagda kini nga pangutana: Ang kaayo ug kalooy ba nagsunod kaninyo? Sa inyong 

 panaw sa kinabuhi kamo ba nagbilin ug pagdasig, inspirasyon, kalooy, ug kaayo? 

 

 Sa pagsulti sa mga walog, nga naghulagway sa malisud nga mga panahon sa 

 atong Kristohanong kasinatian, timan-i nga... 

 

 -Kini sa reyalidad usa lamang ka landong. Kon kamo makakita ug landong sa natural 

 nga kalibutan, adunay laing butang nga maoy hinungdan niini. Ang landong dili mao 

 ang reyalidad. Sa espirituhanon nga kalibutan, kini mao ang pakiggubat sa kaaway 

 nga anaa sa luyo sa matag landong sa atong mga walog. 

 

 -Kini maoy usa ka paglakaw "latas." Kamo dili anaa sa walog sa walay katapusan. 

 Kini wala moingon nga "ako namatay didto "o" ako nagpabilin didto." 
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 -Kini maoy usa ka "paglakaw," dili usa ka makalilisang nga pagdagan. 

 

 -Ang mga walog sa natural nga kalibutan mao ang labing mabungahon nga mga da

 pit. Ang pangutana mao kini kamo molakaw ba o dili latas sa walog. Kamo mola 

 kaw latas sa daghan. Ang pangutana mao, unsaon ninyo pagreak ngadto kanila?

 Kamo ba mokaon sa maayong mga butang sa Dios nga motubo lamang sa walog? 

 

 -Ang parehong baras sa magbalantay (alang sa pagdisiplina) ug ang sungkod (alang sa 

 pag-atiman) namuhat sa atong mga kasinatian sa walog. 

 

3. Pagkat-on ug dugang mahitungod sa unsay gitudlo sa Biblia bahin sa pagbantay 

pinaagi sa pagtuon sa mosunod nga mga pakisayran: 

 

  -Numeros 27:17 

  -Salmo 23; 80: 1 

  -Isaias 40:11 

  -Ezequiel 34; 37:24 

  -Zacarias 10: 2; 11: 15-17 

  -Mateo 9:36; 25:32; 26:31 

  -Marcos 6:34; 14:27 

  -Juan 10 

  -Hebreohanon 13:20 

  -I Pedro 2:25; 5: 4 
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KAPITULO 7 
 

MGA TAHAS SA MGA LIDER 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila sa prayoridad sa tahas sa mga lider. 

     •    Pagpatin-aw sa "paghingpit." 

     •    Pagtingob sa mga resulta sa "paghingpit" sa katawhan alang sa buhat sa ministeryo.  

     •    Pag-ila sa piho nga mga tahas sa mga lider. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ug siya (Dios) naghatag sa pipila nga mahimong mga apostoles; ug ang uban, 

 mga manalagna; ug ang uban, mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor ug 

 mga magtutudlo;  

 

 Alang sa paghingpit sa mga balaan alang sa buhat sa ministerio, alang sa 

 paglig-on sa lawas ni Kristo. (Efeso 4: 11-12) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging mga leksyon inyong nakat-onan UNSAON ninyo pagpangulo ingon sa usa ka 

maayo nga tinugyanan, ulipon, ug magbalantay. Kini ug ang mosunod nga mga leksyon 

nagtutok kon UNSA ang tinuod nga gibuhat sa mga lider. 

 

Ang pagpangulo naglakip sa daghang mga tahas. Ang tahas maoy usa ka responsibilidad, ka 

tungdanan, o trabaho. Walay paagi nga atong mahisgotan ang matag tahas sa lider diin siya 

gitawag sa pagbuhat, mao nga atong hisgotan lamang ang dagkong mga tahas sa lider. 

 

ANG UNANG PRAYORIDAD 

 

Ang unang prayoridad sa usa ka Kristohanong lider gihubit sa mosunod nga tudling: 

 

 Ug siya (Dios) naghatag sa pipila nga mahimong mga apostoles; ug ang uban, 

 mga manalagna; ug ang uban, mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor ug 

 mga magtutudlo;  

 

 Alang sa paghingpit sa mga balaan alang sa buhat sa ministerio, alang sa 

 paglig-on sa lawas ni Kristo. (Efeso 4: 11-12) 
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Ang Dios nagpahimutang ug mga lider diha sa Simbahan aron sa "paghingpit" sa mga mag 

totoo alang sa buhat sa pagpangalagad. Kini nga pulong "paghingpit" nagpasabot sa pag-an 

dam o pagsangkap. Ang "buhat sa miniteryo" naglakip sa tanan nga posisyon, katungdanan, 

ug responsibilidad sa ministeryo. 

 

Ang nag-unang tahas sa Kristohanong mga lider mao ang paghingpit sa mga magtotoo alang 

sa buhat sa pagpangalagad. Tungod kay ang matag magtotoo gihatagan sa labing minos usa 

ka espirituhanong gasa, ang mga lider adunay dako nga kapanguhaan nga makuhaan. Ang 

matag magtotoo kinahanglan masangkapan sa espirituwal sa pagbuhat sa buluhaton diin 

gitawag siya sa Dios. 

 

Ang paghingpit naglakip sa pagtudlo, pagwali, pagpakita, ug pagbansay. Ang paghingpit nag 

lakip usab sa pagpalihok sa mga tawo alang sa buhat sa pagpangalagad. Ang "pagpalihok" 

mao ang pagpagana o pag-aksyon. Ang mga magtotoo dili lamang bansayon, apan sila kina 

hanglan palihokon aron magamit kon unsay ilang nakat-onan. 

 

Ang paghingpit naglakip sa pagbansay sa ubang mga tawo isip mga lider ug uban pa ingon 

nga mga sumusunod. Ang tanan importante sa buhat sa pagpangalagad. Ang Kapitulo 10 

niini nga kurso gitutok ngadto sa pagbansay sa mga lider ug mga sumusunod. 

 

Kon kamo lider nga gitawag ug gipili sa Dios kamo kinahanglan nga malambigit sa pagsang 

kap sa uban kaninyo sa pagbuhat sa buluhaton sa Dios. Kini mao ang inyong unang prayori 

dad ug ang inyong nag-unang tahas. Kini mao ang positibo nga mga resulta sa diha nga ang 

mga magtotoo  husto nga "nahingpit" alang sa buhat sa pagpangalagad: 

 

 -Ang buluhaton sa ministeryo natapos: Taga-Efeso 4:12 

 -Ang Lawas ni Kristo (ang Simbahan) nalig-on (natukod): Mga Taga-Efeso 4:12 

 -Ang mga tawo nakaabot sa espirituhanon nga pagkahamtong: Efeso 4: 13-15 

 -Ang panaghiusa moresulta: Taga-Efeso 4:13 

 -Ang mga katawhan mahisama ngadto sa dagway ni Kristo: Mga Taga-Efeso 4:13 

 -Ang mga katawhan nalig-on sa doktrina, nakagamot diha sa kamatuoran:  

   Efeso 4: 15-16 

 -Ang Lawas ni Kristo epektibo sa gimbuhaton: Efeso 4:16 

 

MGA RESPONSIBILIDAD SA PAGHINGPIT NGA PROCESO 

 

Kining "paghingpit" sa mga magtotoo naglakip sa daghan nga mga responsibilidad. Ania ang 

pipila sa kanila: 

 

PAGPAHIMUTANG SA PANIG-INGNAN: 

 

Kita naghisgot na sa detalye sa responsibilidad sa mga lider nga makapahimutang sa tukma 

nga panig-ingnan sa mga sumusunod. Ingon nga panig-ingnan, ang pangulo kinahanglan 

gayud nga tinawag, dinihogan, maayo nga tinugyanan ug magbalantay, ug ulipon sa tanan. 

Ang iyang kinabuhi mopakita sa mga kwalipikasyon alang sa mga lider nga gihisgotan sa 

Kapitulo 4. 
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Siya mahimong usa ka tawo sa pag-ampo ug usa ka estudyante sa Pulong sa Dios. Ang 

inyong ehemplo diosnon tungod kay... 

 

 

 Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag-usa nga 

 hingpit nga nabansay mahisama sa iyang magtutudlo. (Lucas 6:40) 
 

Ang abilidad sa pagdumala ug paggiya sa uban nagsugod sa husto nga pagdumala sa kauga 

lingon. Kamo mopahimutang sa panig-ingnan sa personal nga panggawi ug pagdisiplina, sa 

relasyon uban sa Dios, ug sa pag-ebanghelyo ug sa tanan nga "buhat sa ministeryo." 

 

PAG-ATIMAN: 

 

Laing dako nga responsibilidad sa mga lider mao ang pag-atiman sa mga sumusunod. Kini gi 

hatagan ug gibug-aton sa mga leksyon sa pagpangulo sama sa usa ka magbalantay ug usa ka 

ulipon. Ang mga tawo, dili mga plano o mga proyekto, maoy labing importante. 

 

Ingon nga lider, kamo gitawag sa Dios aron sa pag-atiman sa mga sumusunod nga gisalig sa 

Dios kaninyo. Kamo mahigugma kanila, mabalaka mahitungod sa ilang mga problema, ug 

moministeryo sa ilang espirituhanon, pisikal, ug materyal nga mga panginahanglan ingon nga 

ang Dios mopahimo. Usa ka importante nga bahin sa pag-atiman mao nga ang lider moampo 

alang sa iyang mga sumusunod. Ayaw pagpakasala batok sa Dios pinaagi sa pagkapakyas sa 

pag-ampo alang sa mga gisalig sa inyong pag-atiman. 

 

PAGPANGULO: 

 

Ang usa ka pangulo mangulo ug mogiya. Siya naghatag ug direksyon ngadto sa mga tawo 

aron sila makahimo sa pagtuman sa ministeryo diin sila gitawag. Kamo mogiya sa mga tawo 

diin ang Dios gusto nga sila moadto, dili diin sila sa hinakog magtinguha sa paglatagaw. Ang 

pagpangulo naglakip sa pagtambag sa mga tawo sa paglakaw diha sa mga paagi sa Dios pinaa 

gi sa paggiya kanila sa mga prinsipyo sa Kasulatan. 

 

PAGHIMO UG DESISYON: 
 

Sa paggiya sa uban, kamo mohimo sa daghan nga mga desisyon. Adunay pipila ka nag-unang 

mga prinsipyo sa paghimo ug desisyon nga motabang kaninyo diha niini nga buluhaton. Ka 

mo magtuon niini diha sa Kapitulo 8. 

 

PAG-ATUBANG SA MGA PANAGBANGI UG PAGDISIPLINA: 

 

Sa matag higayon nga kamo nagtrabaho uban sa usa ka grupo sa mga tawo, ang mga panag 

bangi kanunay motungha. Ang usa ka pangulo kinahanglan nga makahimo sa pagsulbad  

sa maong mga panagbangi uban sa giya sa Ginoo. Adunay mga tawo usab nga nagkinahang 

lan sa espirituhanon nga pagdisiplina tungod kay sila mahulog ngadto sa sayop nga pagtulon-

an o sala ug nagkinahanglan sa pagtul-id. Ang Kapitulo 9 niini nga kurso naghatag ug mga 

sumbanan sa pagdumala sa mga tahas sa panagbangi ug pagdisiplina. 
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PAG-ANALISAR SA PALIBOT: 
 

Aron mahimong epektibo, kamo kinahanglan gayud nga makasabot sa mga tawo nga inyong 

gialagaran. Kamo makasabot sa ilang mga problema, mga panginahanglan, ug mga kabalaka. 

Aron makaangkon sa maong pagsabot, analisahon ninyo ang ilang mga "Palibot" nga nagla 

kip sa ilang espirituhanon, pisikal, materyal, ug kulturahanon nga mga kahimtang. Ang Har 

vestime International Institute nga kursong, "Makakahimtangang Pagtuki," nagdetalye sa 

mga prinsipyo sa pag-analisar sa palibot alang sa mga katuyoan sa ministeryo. 

 

PAG-ILA SA KATUYOAN: 

 

Ang katuyoan mao ang batakan sa espirituhanon nga panan-awon. Ang Biblia nag-ingon: 

 

 Diin walay panan-awon, ang mga katawhan malaglag ... (Proverbio 29:18) 
 

Ang katuyoan, o espirituhanong panan-awon, naglakip sa pagsabot sa duha ka mga butang: 

 

 1. Ang katuyoan sa Dios. 

 2. Ang inyong bahin sa pagtuman sa iyang katuyoan ug mga plano. 

 

Sa diha nga kamo makaila sa inyong katuyoan sa ministeryo, kamo modiskobre sa inyong  

personal nga bahin sa plano sa Dios. Ang katuyoan nagtukod ug panan-awon o tumong alang 

sa ministeryo. Kini naghatag ug direksyon ug pagsabot kon unsa ang husto nga ministeryo 

nga kamo gitawag sa Dios sa pagtuman. Kini nagtugot kaninyo sa pagplano ug pagpatuman 

sa mga plano sa paghuman sa inyong katuyoan. Sa diha nga kamo tin-aw na nga nakasabot sa 

katuyoan sa Dios ug sa inyong bahin niini, kamo epektibo na nga mogiya sa uban. Ang Har 

vestime International Institute nga kursong, "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong,” makata 

bang kaninyo sa pag-ila sa inyong mga katuyoan sa plano sa Dios. 

 

PAGPLANO: 

 

Ang pagkahibalo sa inyong katuyoan sa ministeryo dili sama sa pagtuman sa inyong katuyo 

an. Kamo mohimo ug mopatuman sa mga plano sa pagtapos niini. Kamo modugang ug ak 

syon sa kahibalo ug mga buhat sa pagtoo aron sa pagtuman sa buhat sa pagpangalagad. Ang 

pagplano ubos sa direksyon sa Balaang Espiritu nagtugot kaninyo sa pagtrabaho nga nahiu 

yon sa Dios sa pagtuman sa iyang mga plano ug mga katuyoan. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga mohimo sa piho nga mga plano sa pagtuman sa inyong kaugali 

ngon nga katuyoan sa ministeryo. Kon kamo lider, kamo motabang sa inyong mga sumusu 

nod sa paghimo ug mga plano sa pagtuman sa buhat sa kalitingbanon o grupo nga ministeryo. 

 

Ang pagplano naglakip sa pagdesisyon... 

 

 -Unsay inyong buhaton. 

 -Unsaon ninyo sa pagbuhat niini (ang mga pamaagi o lakang sa pag-aksyon). 

 -Kanus-a ninyo buhaton kini. 
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 -Kinsa ang mobuhat niini. 

 -Ang bili sa pagbuhat niini. 

 -Ang paagi sa pagtimbang-timbang ug pagtan-aw kon kini nahimo ingon sa inyong 

   giplano. 

 

Ang pagplano maoy dako nga tahas sa mga lider. Kini maoy Bibliyanhong prinsipyo ug gihis 

gotan sa detalye sa Harvestime International Institute sa kurso nga nag ulohang "Pagdumala 

Pinaagi sa mga Tumong." 

 

PAGPATUMAN SA MGA PLANO: 

 

Human ang lider makahimo sa mga plano, kini nga mga plano kinahanglan ipatuman o ibu 

tang sa aksyon. Sa pagpatuman sa plano, ang pangulo kinahanglan mohimo sa mosunod nga 

mga tahas. Ang matag-usa niini gihisgotan nga detalyado sa kurso nga nag-ulohang”Pagdu 

mala Pinaagi sa mga Tumong": 

 

 -Pagpili sa mga tawo sa pagtuman sa plano. 

 -Pag-estorya ngadto kanila sa plano, ang buhat sa pagpangalagad nga pagabuhaton. 

 -Pagtugyan sa awtoridad ug responsibilidad sa pagtuman sa plano. 

 -Pagbansay sa mga pinili sa mga kahanas nga gikinahanglan sa paghuman sa  buluha 

  ton. 

 -Pag-organisar sa mga tawo nga nalambigit ug mga detalye sa plano. 

 -Pag-eskedyul sa pagsugod ug mga petsa sa paghuman ug panahon sa pagtsek sa pag-

   uswag sa plano. 

 

 -Pagbadyet sa mga pundo nga gikinahanglan sa pagtuman sa plano. 

 -Paghimo ug desisyon. 

 -Pagribyu sa pag-uswag. 

 -Pagtimbang-timbang sa buhat sa pagpangalagad. Ang pagtimbang-timbang motino  

          kon natuman ninyo ang plano ug kon kini gayud nakatampo sa paghuman sa mga 

   katuyoan sa Dios alang sa inyong ministeryo. 

 

GILIG-ON ALANG SA TAHAS 

 

Sama sa gipahayag kaniadto, walay paagi sa paghisgot sa matag tahas diin ang lider mobuhat, 

apan ang mga gihisgotan mao ang mga dagko nga responsibilidad sa tagsatagsa ka pangulo. 

Ania ang usa ka saad sa pag-angkon alang niini nga mga tahas ug sa tanan nga uban pang 

mga responsibilidad nga kamo gitawag sa pagtuman sa pagpangulo: 

 

 Ako makahimo sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on 

 kanako. (Filipos 4:13) 

 

Sa matag higayon nga kamo ilalum sa kabug-at ug magsugod sa paghunahuna, "Walay paagi 

nga ako makahimo sa tanan nga kinahanglan nga pagabuhaton, "kamo kinahanglan nga mas 

mogahin ug panahon nga mag-inusara uban sa Dios.  
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Kamo dili kapoyon ug mapakyas kon kamo adunay panahon sa paghulat sa Dios: 

 

 Pagabantayan mo siya diha sa pakigdait nga hingpit, kansang hunahuna sa 

 kanunay anaa kanimo; tungod kay siya nagasalig kanimo. (Isaias 26: 3) 
 

Ang pag-ampo niining "pag-ampo sa lider" nga giampo ni Haring Salomon: 

 

 Ug ang imong ulipon anaa sa kinataliwad-an sa imong katawhan nga imong 

 pinili, usa ka dakong katawhan, nga dili maisip ni maihap tungod sa gidaghanon. 

 

 Busa hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinabtanong kasingkasing sa paghu 

 kom sa imong katawhan, aron maila ko ang kalainan sa maayo ug sa dautan: 

 kay kinsay makahimo sa paghukom niining imong dako nga katawhan?  

 (I Mga Hari 3: 8-9) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang prayoridad nga tahas sa mga pangulo? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ipatin-aw ang "paghingpit." 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang mga positibo nga resulta sa "paghingpit" sa katawhan alang sa buhat sa 

ministeryo? 

  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang mga dagko nga responsibilidad sa mga lider nga naghingpit sa mga 

magtotoo alang sa buhat sa ministeryo. 

  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

1. Pipila ka mga pakisayran gihimo niini nga kapitulo sa Harvestime International 

Institute sa kursong, "Makakahimtangang Pagtuki" ug "Pagdumala Pinaagi sa mga 

Tumong." Sama sa gihisgotan sa sinugdanan niini nga kurso, kami mosugyot nga 

kamo mokuha niining duha ka kurso sa pagpadayon sa inyong pagtuon sa Bibliyan 

hong Pagdumala. 

 

2. Ania ang pipila ka mga pananglitan sa Biblia nga mohulagway sa pipila ka mga tahas 

sa mga lider: 

 

ANG PAGTUKOD PAG-USAB SA KUTA SA JERUSALEM 

 

ANG PROBLEMA: 
 

Si Nehemias nakadawat ug taho nga ang mga salin sa Juda nga mibalik anaa sa dakong 

kasakit ug kaulaw tungod kay ang mga kuta sa Jerusalem nalumpag ug gisunog sa kalayo: 

Nehemias 1: 2-3 

 

ANG SOLUSYON: 
 

Si Nehemias nagpuasa ug nag-ampo: Nehemias 1: 4-11 

Siya nagpadayag sa iyang kasubo ngadto sa hari: Nehemias 2: 1-2 

Siya misulti sa hari ngano nga siya nasubo: Nehemias 2: 3 

Ang hari nangutana, "Unsa ang imong hangyo?” Nehemias 2: 4 

Si Nehemias nangutana sa Dios alang sa giya sa pagtubag niini nga pangutana: Nehemias 2: 4 

Siya mihangyo sa hari sa pagpadala kaniya ngadto sa Juda sa pagtukod pag-usab sa mga kuta: 

Nehemias 2: 5 

 

Ang hari mitubag nga positibo: Nehemias 2: 6 

Si Nehemias nangayo sa hari ug opisyal nga mga sulat aron siya gawasnon nga makabiyahe 

ug makaputol ug kahoy gikan sa kalasangan: Nehemias 2: 7-8 

 

Sa pag-abot ni Nehemias siya migahin ug tulo ka gabii sa tago nga pagsurbi sa problema ug 

sa pagpalambo ug mga estratihiya alang sa pagtukod pag-usab: Nehemias 2: 12-16 

 

Si Nehemias dayon nagpadayag sa iyang plano ug mihangyo sa mga tawo aron sa pagtabang 

kaniya sa pagtukod pag-usab sa mga kuta: Nehemias 2: 17-3: 32 

 

Sa diha nga ang mga kaaway sa Israel misulay sa pagpahunong sa trabaho, ang mga tawo 

nag-ampo ug nagpahimutang ug magbalantay: Nehemias 4: 1-13 

 

Sa diha nga ang mga tawo nangahadlok, Si Nehemias nagdasig kanila: Nehemiah 4:14 
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Sa diha nga ang pulong nadunggan sa kaaway nga sila andam sa pagpanalipod sa ilang mga 

kaugalingon, sila mibalik ngadto sa pagtukod: Nehemias 4:15 

 

Si Nehemias nagmugna ug usa ka bag-o nga plano alang sa pagtrabaho ug sa pagbantay aron 

sila makapadayon sa pagtukod: 4: 16-23 

 

ANG RESULTA: 

 

Sila nihuman sa mga kuta sulod sa 52 ka adlaw: Nehemias 6:15 

Ang mga tawo nagdayeg sa Dios: Nehemias 12: 27-29, 31-42 

Ang mga tawo naghinlo sa ilang kaugalingon ug sa ciudad: Nehemias 12:30 

Sila naghalad ug mga sakripisyo ngadto sa Dios: Nehemias 12:43 

Sa diha nga ang mga kaaway sa Israel nakasaksi niini nga kadaugan ug nakadungog sa 

pagmaya, sila nawad-an sa ilang mga pagsalig: Nehemias 6:16 

 

MGA SAYOP NGA PAGTULON-AN 

 

ANG PROBLEMA: 
 

Pipila ka mga tawo sa pagtudlo sa bakak nga mga pagtulon-an sa Antioquia: Buhat 15: 1 

Si Pablo ug si Bernabe dili makasulbad sa problema: Buhat 15: 2 

 

ANG SOLUSYON: 
 

Ang simbahan sa Antioquia nakahukom sa pagpangayo ug giya gikan sa mga apostoles ug sa 

mga anciano nga didto sa Jerusalem: Buhat 15: 2-3 

 

Ang delegasyon sa Antioquia nagtaho kon sa unsang paagi ang mga Gentil nakabig pinaagi 

sa pagtoo lamang: Buhat15: 4 

 

Ang mga apostoles ug ang mga anciano nagtigom sa pribado nga sesyon sa paghisgot sa mga 

butang: Buhat 15: 6 

 

Si Pedro nagpahinumdom sa mga tawo sa gibuhat sa Dios alang kang Cornelio ug sa iyang 

panimalay: Buhat 15: 7-11 

 

Si Pablo ug si Bernabe naghatag ug piho nga pagpamatuod mahitungod sa mga butang nga 

gibuhat sa Dios pinaagi kanila sa taliwala sa mga Gentil: Buhat 15:12 

 

Si Santiago nahinumdom sa unsa nga paagi ang mga propeta sa Daang Tugon nanagna sa pag 

kakabig sa mga Gentil: Buhat 15: 13-18 

 

Si Santiago misugyot ug solusyon sa problema: Buhat 15: 19-21 

Ang mga apostoles, mga anciano, ug ang tibook iglesia miuyon sa sugyot: Buhat 15:22 
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Usa ka sulat gisulat: Buhat 15: 22-30 

Si Judas ug si Silas gipili sa pagdala sa mga sulat: Buhat 15:22 

Si Judas ug si Silas midala sa sulat ug usab sa usa ka mensahe: Buhat 15: 30, 32 

 

ANG MGA RESULTA: 
 

Ang kongregasyon nalipay: Buhat 15:31 

Si Judas ug si Silas gipadala balik ngadto sa Jerusalem sa kalinaw: Buhat 15:33 

Ang buhat sa Dios nagpadayon sa walay pagkabalda: Buhat 15:35 

Ang mga panudlo diha sa mga sulat gidala ni Pablo, Silas, ug Timoteo ngadto sa ubang mga 

bag-ong simbahan: Buhat 16: 4-5 

 

ANG PAGHUKOM SA KATAWHAN 

 

ANG PROBLEMA: 
 

Ang mga tawo nanindog sa atubangan ni Moises gikan sa buntag hangtod sa gabii alang 

kaniya sa pagsulbad sa ilang mga problema: Exodo 18:13 

 

Si Moises misulay sa pagbuhat sa tanang trabaho sa iyang kaugalingon: Exodus 18: 14-16 

Kini nga proseso maoy hinungdan sa mga problema ni Moises ug sa mga katawhan:  

Exodus 18:18 

 

ANG SOLUSYON: 
 

Si Jetro mitambag kang Moises sa pagtukod ug mga prayoridad: Exodus 18:19 

Siya nagmugna ug plano alang sa pagdelegar: Exodo 18: 19-22 

Si Moises nagpakig-ambit sa problema ngadto sa katawhan: Deuteronomio 1: 9-12 

Si Moises nagsugo sa matag banay nga mopili sa maalamon nga mga tawo ug iyang gitudlo 

sila ingon nga mga lider: Deuteronomio1:13 

 

Si Moises maampingon nga nagtudlo sa mga lider sa ilang mga responsibilidad: 

Deuteronomio 1: 16-18 

 

ANG MGA RESULTA: 

 

Si Moises natabangan sa mga responsibilidad sa pagpangulo: Exodus 18:22 

Si Moises nakahimo sa paglahutay sa mga gipangayo sa iyang papel sa pagkapangulo:  

Exodo 18:23 
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NAPASAGDAN NGA MGA BABAYENG BALO 

 

ANG PROBLEMA: 
 

Ang mga tinun-an nagdugang nga paspas ug uban sa maong pagtubo, ang tinabangay nga 

sistema nailalum sa kapit-os. Ang pipila ka mga babayeng balo napasagdan ug nagsugod sa 

pagbagulbol: Buhat 6: 1 

 

Ang mga apostoles nalangkit sa mga detalye niini nga problema ug kini ang hinungdan nga 

sila nakapasagad sa ilang nag-unang responsibilidad sa pagtudlo sa Pulong sa Dios: Buhat 6:2 

 

ANG SOLUSYON: 
 

Usa ka miting sa tanan nga mga magtotoo gipatawag: Buhat 6: 2 

Ang mga tawo gipahibalo bahin sa dagko nga mga buluhaton sa 12 ka mga apostoles, nga 

mao ang pag-ampo ug pagpangalagad sa Pulong: Buhat 6: 3-4 

 

Ang mga tawo giingnan nga mopili ug pito ka kuwalipikadong mga lalaki sa pag-atiman sa 

panginahanglan nga naglungtad: Buhat 6: 3 

 

Ang mga tawo mipili ug pito ka mga lalaki: Buhat 6: 5 

Ang mga apostoles nagkumpirma sa ilang mga pinili pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpandong 

sa mga kamot: Buhat 6: 6 

 

ANG MGA RESULTA: 
 

Ang mga panginahanglan sa mga tawo natagbo ug ang panaghiusa nahibalik. Ang mga apos 

toles makahimo na sa pagtuman sa ilang nag-unang buluhaton: Buhat 6: 7 
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KAPITULO 8 
 

PAGHIMO UG DESISYON 
 

MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagpasabot sa Bibliyanhong paagi sa paghimo ug desisyon. 

     •    Pagtingob sa mga giya alang sa paghimo ug desisyon. 

     •    Pagpasabot sa katuyoan sa modelo. 

     •    Pagpasabot sa bili sa modelo sa paghimo ug desisyon. 

     •    Paggamit sa Bibliyanhong modelo alang sa paghimo ug desisyon 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova 

 nagamando sa iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

PASIUNA 

 

Ang paghimo ug mga desisyon maoy lisud nga buluhaton nga giatubang sa mga lider sa ma 

tag adlaw. Ang matag desisyon importante, tungod kay ang mga desisyon sa gagmay nga 

mga butang sa dugay nga panahon makaapekto sa inyong tibook kinabuhi ug ministeryo. 

 

Ang usa ka desisyon maoy usa ka pagpili. Kamo kinahanglan gayud mangita ug tubag alang 

sa tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi ug modesisyon kon unsa ang aksyon nga pagahimoon. 

Ang mga desisyon motino sa destinasyon. Ang mga desisyon nga gihimo sa lider makaapek 

to dili lamang sa iyang padulngan, apan ang destinasyon sa iyang mga sumusunod. 

 

Ang kinabuhi maoy walay katapusang sagunson nga mga pagpili ug mga pagdesisyon. Ang 

paghimo ug mga pagpili maoy usa ka responsibilidad. Ang pagdumili sa paghimo ug desi 

syon maoy usa ka desisyon sa iyang kaugalingon. Kini nga leksyon nagpakita sa mga sumba 

nan alang sa paghimo ug maayo nga mga desisyon ug usa ka Bibliyanhong modelo alang sa 

paghimo ug desisyon. 

 

ANG BIBLIYANHONG PAAGI 
 

Ang Bibliyanhong paagi sa paghimo ug desisyon dili pagboto sa mga tawo. Kini dili demo 

kratiko nga paagi o "ang kadaghanan magmando." Ang mga problema niini nga paagi gihulag 

way sa istorya sa Israel didto sa utlanan sa Canaan (tan-awa sa Numeros 13). 

 

Ang demokratikong proseso diha sa Simbahan moresulta sa pagkompromiso, legalismo, ug 

kompetisyon.Ang mga lagda sa paghan-ay, mga tinguha, ug mga boto naglimita sa pinadayag 

sa Balaan nga Espiritu. Ang pagboto sa kasagaran moresulta sa kadaut sa mga pagbati,  
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kasuko, ug pagkasiak-siak sa simbahan. Kini dili mao ang Bibliyanhong mga paagi sa paghi 

mo ug desisyon alang sa Simbahan. Sila maoy mga paagi sa Simbahan nga gisagop gikan sa 

mga demokratikong mga estilo sa gobyerno sa kalibutan. 

 

Ang Mga Buhat kapitulo 15 maoy maayo kaayo nga panig-ingnan sa Bibliyanhong paagi sa 

paghimo ug desisyon. Kini nga panig-ingnan nagtagad sa problema sa batasan sa mga Judio. 

Sa pagsulbad niini, ang mga lider nagtigom, nag-ampo, nagsusi sa mga kamatuoran, ug mi 

sangpot sa kasabutan ubos sa direksyon sa Espiritu Santo. 

 

Ang Dios nagpahimutang ug mga lider sa Simbahan sa paghimo ug mga desisyon. Siya nag 

hatag kanila ug kaalam sa pagtuman niini nga responsibilidad. Sa diha nga adunay desisyon 

nga pagahimoon, ang mga lider kinahanglan nga magtigom, mag-ampo, magsusi sa mga ka 

matuoran, ug mosangpot sa kasabutan ubos sa direksyon sa Espiritu Santo. 

 

MGA GIYA SA PAGHIMO UG DESISYON 
 

Ania ang pipila ka mga giya aron sa pagtabang sa mga lider sa paghimo ug maayong mga 

desisyon: 

 

1. ILHA ANG PROBLEMA: 
 

Unsay isyu, problema o pangutana nga nagkinahanglan ug desisyon? Tiguma ang tanang mga 

anaa nga impormasyon mahitungod sa mga butang. Ipahayag ang problema sa mubo nga sinu 

lat nga pamahayag. Kamo dili makahimo sa husto nga desisyon kon dili kamo makaila sa hus 

to nga problema. 

 

2. SUNDA ANG SULONDAN ALANG SA PAGHIMO  UG DESISYON : 
 

Ang usa ka modelo maoy panig-ingnan sa usa ka butang. Kini naghatag ug panig-ingnan aron 

sundon. Ang modelo alang sa paghimo ug desisyon naghatag ug usa ka panig-ingnan nga 

sundon sa diha nga mohimo ug mga desisyon. Sa sunod nga pahina mao ang  Bibliyanhong 

modelo nga makatabang kaninyo sa paghimo sa maalamon nga mga pagpili sulod sa kabubut-

on sa Dios. Tan-awa ang modelo, dayon basaha ang katin-awan nga mosunod: 
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BIBLIYANHONG MODELO ALANG SA PAGHIMO UG DESISYON 
 

Ilha ang problema, pangutana, o sitwasyon sa kinabuhi diin ang giya gipangita. Kini ba 

gihisgotan sa Kasulatan pinaagi sa piho nga sugo, kinatibuk-ang prinsipyo o panig-ingnan? 

 

    ____________________________ 

 

  Oo                       Dili 

                        _________________________ 

 

 

Kolum 1        Kolum 11        Kolum 111 

 

Paghimo ug desisyon    Kini ba usa ka kwestiyona-      Kini ba usa ka sitwasyon sa 

basi sa Bibliyanhong sugo,   bling batasan?  Paghimo ug       kinabuhi? Padayon niini nga 

prinsipyo, o panig-ingnan   desisyon basi sa tubag niini      mga lakang: 

      nga mga pangutana: 

 

      Kini ba makaphimaya sa      Pag-ampo 

                                                  Dios? 

 

      Unsay nagdasig kaninyo?      Pagtuon sa Kasulatan 

      Kini ba gikinahanglan?      Pamati sa Balaang Espiritu 

             ug sa espesyal nga giya kung 

             may gihatag 

 

      Kini ba makapalambo sa      Pangitag Kristohanong  

      espirituhanong pagtubo?      tambag  

 

      Kini ba makapaulipon nga      Analisaha ang mga  

      bisyo?                   sirkumstansya  

 

      Kini ba pagkakompromiso?      Paggamit ug Bibliyanhong 

              mga yawi alang sa direksyon 

 

      Kini ba mosangpot sa        Paghimo ug desisyon 

      tentasyon? 

 

      Kini ba adunay panagway      Susiha ang reperi sa kalinaw 

      sa dautan? 

 

      Kini ba supak sa inyong konsyensya? 

      Giunsa niini pag-apekto sa uban? 

      Pag-ampo, unya mohimo na sa desisyon 

      Susiha ang reperi sa kalinaw. 

Kon kamo walay kalinaw, padayon sa pagpangita sa Ginoo gamit kini nga modelo. 
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PAGGAMIT SA MODELO: 

 

Ang unang lakang sa paghimo ug desisyon sa modelo mao ang pag-ila sa problema, pangu 

tana, o sitwasyon sa kinabuhi diin ang giya gipangita. Sunod, pangitaa sa sinulat nga Pulong 

sa Dios aron sa pagtino kon ang problema gihimo na pinaagi sa sugo, panig-ingnan, o kinati 

buk-ang prinsipyo. Ang giya alang sa daghan nga mga desisyon, ilabi na sa mga isyu sa husto 

ug sayop, gihatag na sa Biblia. 

 

Oo: 

 

Kon ang tubag "Oo, ang problema gidumala na diha sa sinulat nga Pulong sa Dios" unya 

paghimo ug mga desisyon basi niini nga sinulat nga pinadayag. (Tan-awa ang Kolum 1 sa 

modelo.) Siguroha nga ang inyong desisyon nahiuyon sa mga Kasulatan. 

 

Dili: 

 

Kon ang tubag "dili," nan mopadayon sa ubang paghimo ug desisyon diha sa modelo ilalum 

sa pulong nga "dili." Adunay duha ka mga kapilian sa modelo alang sa mga sitwasyon nga 

wala gihimo diha sa Biblia. Kamo motino kon ang desisyon nga himoon naglakip sa kwes 

tiyonableng batasan o sa usa ka tinuod nga kahimtang sa kinabuhi. 

 

Kwestiyonableng Batasan: 

 

Ang usa ka kwestiyonableng praktis maoy usa ka butang nga wala naila sa piho diha sa 

Kasulatan ingon nga husto o sayop. Kini mahimong naglakip sa pagpili sa kalingawan o 

kalingawan nga mga kalihokan, kinaiya, pagkaon ug mga ilimnon, o estilo sa sinina. 

 

Kon ang inyong desisyon mahitungod sa kwestiyonableng batasan, pangutan-a ang inyong 

kaugalingon sa mga pangutana nga gilista diha sa modelo sa ilalum sa Kolum II. Human 

ninyo matubag ang matag-usa niining mga pangutana ug mag-ampo, paghimo ug desisyon  

basi sa inyong mga tubag sa mga pangutana sa ibabaw sa modelo. 

 

Sitwasyon sa Kinabuhi: 

 

Ang usa ka sitwasyon sa kinabuhi maoy dagko nga pagpili nga makaapekto sa inyong kinabu 

hi sa umaabot. Kini naglakip, apan dili limitado sa mga desisyon bahin sa kaminyoon, minis 

teryo, trabaho, pinuy-anan, pagpili sa mga simbahan, ug uban pa. Alang sa mga desisyon sa 

mga sitwasyon sa kinabuhi, gamita ang Kolum III. Una pag-ampo mahitungod sa desisyon. 

Hangyoa ang Dios alang sa iyang kabubut-on nga matuman diha sa inyong kinabuhi. Panga 

yo kaniya ug kaalam sa paghimo sa husto nga desisyon. Hangyoa ang uban sa  pag-ampo 

uban kaninyo. Tun-i ang mga Kasulatan ug angkona ang mga saad alang sa direksyon nga 

gihatag diha sa sinulat nga Pulong sa Dios. 

 

Ilha ang labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag, kon mopili ang Dios sa pagpadala niini. Adu 

nay daghang mga paagi nga ang Dios nagasulti ngadto sa mga tawo sa labaw sa kinaiyahan 

nga pagpadayag sa iyang kabubut-on ug sa pagtabang kanila sa paghimo ug mga desisyon. 

Kini naglakip sa mga paagi sama sa mga panan-awon, mga tagna, mga damgo, mga anghel, 

ug sa usa ka madungog nga tingog. 
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Apan ang maong labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag maoy pagpihig kay sa pagmando. Usa 

sa mga katuyoan sa Balaan nga Espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtotoo mao ang paghatag 

ug giya: 

 

 Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moanhi na, siya ang maga 

 mando kaninyo sa tibook nga kamatuoran: kay siya dili magasulti sa iyang ka 

 ugalingon, apan sa bisan unsa nga iyang hingdunggan, siya mosulti; ug siya ma 

 gapakita kaninyo sa mga butang nga moabot. (Juan 16:13) 
 

Ang Ginoo kasagaran mogiya niini nga paagi. Kon ang labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag 

gihatag, dayegon ang Dios! Apan kanunay hinumdomi ... Walay damgo, panan-awon, mga 

panagna, o uban nga mga pagpadayag sa Dios nga nahasupak sa iyang sinulat nga Pulong. 

 

Laing Bibliyanhong paagi nga motabang sa paghimo ug desisyon mao ang Kristohanong 

tambag. Ang maalamong tambag gikan sa espirituwal nga mga lider importante: 

 

 Diin walay maalamon nga pagmando, ang katawhan mangapukan; Apan diha 

 sa panon sa mga magtatambag adunay kasigurohan. (Proverbio 11:14) 

 

 Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; 

 apan siya nga mamati ngadto sa tambag maoy maalamon. (Proverbio 12:15) 
 

Kamo kinahanglan usab nga moanalisar sa kahimtang nga nakaapekto sa mga desisyon ug 

paggamit sa Bibliyanhong mga yawi alang sa direksyon nga gihatag sa Proverbio 3: 5-6. 

 

3. ILHA ANG LAIN-LAING MGA KAPILIAN: 
 

Sa diha nga kamo mosunod sa modelo alang sa paghimo ug desisyon, kamo makadiskobre sa 

pipila ka lain-laing mga solusyon sa problema nga inyong giatubang. Ilha ang nagkalain-laing 

mga kapilian ug pagtimbang-timbang sa matag posible nga solusyon nga gibasi sa: 

 

Mga Kakuyaw: Ibalanse ang pagtoo sa igong buot ug sa kamatuoran. Timbang-timbanga 

ang mga mapuslan ug dili mapuslan sa matag posible nga solusyon. Ang bukas ug sirado nga 

pultahan sa mga kahimtang mahimo nga makaapekto sa inyong desisyon. 

 

Mga Kapanguhaan: Kamo ba adunay gikinahanglan nga mga kapanguhaan aron sa pagpatu 

man sa solusyon? Walay desisyon nga mas maayo pa kay sa mga tawo ang kinahanglan nga 

mopas-an niini. Walay desisyon nga ipatuman kon kamo wala o dili makasalig sa Dios sa pag 

hatag sa gikinahanglan nga mga pinansyal nga mga kapanguhaan. 

 

Mga Resulta: Unsa nga solusyon ang mohatag sa labing dako nga mga resulta uban sa labing 

gamay nga paningkamot? Walay rason sa pagbuhat sa mga butang sa lisud nga paagi. Kon 

adunay mas sayon nga paagi sa pagkab-ot sa mao usab nga mga resulta, pilia kini (Gawas 

kon ang Dios mopadayag nga dili). 
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4. PILIA ANG LABING MAAYONG SOLUSYON: 
 

Human sa inyong pagsusi sa tanang posible nga mga solusyon, pagpili ug usa nga labing 

maayo. Kamo naghangyo sa Dios sa paggiya kaninyo, nan toohi nga siya mobuhat niini. 

Kamo kasagaran mopili sa solusyon nga labing maayo sa pinulungan nga mga kakuyaw,  

mga kapanguhaan, ug mga resulta. 

 

Kita moingon "kasagaran," tungod kay usahay ang Dios mangulo diha sa paagi nga dili 

labing maayo sa natural nga panghunahuna. Hinumdumi nga ang mga paagi sa Dios dili  

mao ang inyong mga paagi. Usahay ang iyang plano dili daw labing maayo sa natural nga 

pangatarungan, mao nga bukas kamo niini. 

 

Adunay kakuyaw sa tanan nga desisyon gawas kon ang Dios direktang namulong kaninyo 

pinaagi sa iyang Pulong o balaan nga pagpadayag. Ayaw kahadlok sa paghimo ug sayop nga 

mga desisyon. Kadaghanan sa sayop nga mga desisyon matul-id 

. 

Hinumdumi nga ang Espiritu Santo naggiya sa inyong mga desisyon: 

 

 Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova 

 nagamando sa iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

Sa diha nga kamo mohimo ug desisyon ug kamo wala makabaton ug kalinaw diha sa inyong 

espiritu, padayon sa pagpangita sa Ginoo gamit ang mga lakang sa modelo. Ang sulodnon 

nga kalinaw mao ang usa sa mga paagi nga ang Espiritu Santo nagpamatuod sa husto nga 

mga desisyon. Ayaw paghimo sa katapusang desisyon hangtud nga kamo adunay kalinaw sa 

Dios nga nagpamatuod sa inyong pagpili. 

 

5. ISULTI ANG DESISYON: 
 

Ipahibalo sa mga tawo ang desisyon nga inyong gihimo. Isulti kini sa tin-aw sa dili pa kamo 

mobuhat niini. 

 

6. IPATUMAN ANG DESISYON: 
 

Sa higayon nga ang desisyon gihimo, ipatuman kini (ipalihok) ug padayon sa laing butang. 

Kamo walay maangkon sa pagkabalaka mahitungod sa nangagi nga mga desisyon. Hinonoa, 

human sa pipila ka mga panahon timbang-timbanga ang desisyon. 

 

7. TIMBANG-TIMBANGA ANG DESISYON: 
 

Timbang-timbanga ang desisyon nga inyong gihimo. Kini ba nakasulbad sa mga problema? 

Maayo ba kini nga desisyon? Gipanalanginan ba kini sa Dios? Kamo ba nagkinahanglan ug 

kausaban? Kadaghanan sa mga desisyon mahimong usbon kon gikinahanglan. Daghang mga 

desisyon mahimong ipalambo. Magmauyonon ug bukas sa kausaban ingon sa gisugo sa 

Espiritu Santo. 
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KATAPUSANG PULONG SA PAGPASIDAAN 

 

Ayaw gayud paghimo ug desisyon sa diha nga kamo nasuko, nasilo, o ilalum sa kapit-os. 

Ayaw paghimo sa mga desisyon usab sa madalian. Hatagi ug panahon ang pagpamati sa 

kamatuoran. Kadaghanan sa mga desisyon dili himoon diha-diha dayon. Si Satanas mao  

ang nagduso ug hinungdan sa pagkalisang ug sa pagmadali. Ang Espiritu Santo naggiya sa 

kalumo. Ayaw gayud pagdali sa paghimo ug mga desisyon: 

 

 Maghulat ka kang Jehova; magmalig-on ka, ug paisugon mo ang imong 

 kasingkasing: maghulat, ako moingon, diha kang Jehova. (Salmo 27:14) 

 

 Ang akong kalag, maghulat ka lamang sa Dios; kay ang akong paglaum, gikan 

 kaniya. (Salmo 62: 5) 

 

 Mopahulay ka kang Jehova, ug maghulat ka kaniya ... (Salmo 37: 7) 

 

 Apan sila nga nagahulat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad 

 pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan; ug 

 sila manlakaw, ug dili mangaluya. (Isaias 40:31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang Bibliyanhong paagi sa paghimo ug desisyon? Kini ba pagboto o ang kadag 

hanan ang nagmando? 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang pito ka mga giya alang sa paghimo ug desisyon nga gihatag niini nga 

leksyon. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang usa ka modelo alang sa paghimo ug desisyon? 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang katuyoan sa usa ka modelo? 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Ania ang usa ka sampol sa problema ug desisyon: 

 

Ang Suliran: 
 

Dili igo ang mga magtutudlo sa Sunday school. Pipila lang ka mga tawo ang andam sa pag-

alagad ingon nga mga kapuli. Sa pipila ka mga panahon, ang mga klase gihiusa. Ang mga 

manambongay nagakagamay. 

 

Posibleng mga Solusyon: 

 

 1. Mohangyo ug mga moboluntaryo. 

 2. Mohiusa sa dugang nga mga klase. 

 3. Mosugod ug programa sa pagbansay sa bag-ong mga magtutudlo. 

 

Pag-analisar sa mga Solusyon: 

 

1. Ang paghangyo alang sa mga moboluntaryo makapahimo sa mas daghang tawo nga 

makatudlo, apan kini nga mga tawo nabansay kaha sa husto nga paagi? 

 

2. Ang paghiusa sa dugang nga mga klase mahimo nga mosulbad sa problema sa kaku 

lang sa mga magtutudlo. Apan ang mga estudyante kaha makakuha ug personal nga 

pagtagad sa maong kadako nga mga klase? Ang kalidad ba sa relasyon sa gagmay nga 

mga grupo mawala? 

 

3. Ang pagbansay nga programa mohatag ug bag-o nga mga magtutudlo nga andam sa 

pagpuli o pagtudlo sa mga klase. 

 

Pagpili sa Labing Maayo nga Solusyon: 

 

Ang kapilian nga ika-3 mao ang labing maayo. Ang programa sa pagbansay maghatag ug usa 

ka padayon nga tinubdan sa bag-ong mga magtutudlo nga sa husto nga paagi andam sa pag 

tudlo. Kamo mahimo nga mogamit sa kapilian sa l (pagboluntaryo) ug 2 (paghiusa sa klase) 

hangtud ang unang grupo sa mga magtutudlo nabansay na. 

 

Pagtimbang-timbang: 

 

1. Human sa tulo ka bulan, timbang-timbanga ang desisyon. Ang pagbansay ba nga 

programa nakasulbad sa problema sa kakulang sa mga magtutudlo? 

 

2. Hunahunaa ang desisyon nga inyong giatubang. Gamita ang mga prinsipyo nga 

inyong nakat-onan niini nga leksyon aron sa pagtabang kaninyo sa pagpili. 
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3. Ang Biblia maoy kasaysayan sa mga desisyon nga gihimo sa mga indibiduwal ug mga 

nasud nga may kalabutan sa kabubut-on sa Dios. Alang sa dugang nga pagtuon sa pag 

himog mga desisyon ug sa kabubut-on sa Dios batoni ang Harvestime International 

Institute nga kurso, "Pag-ila Tingog sa Dios." 

 

4. Basaha ang mahitungod kang Haring Rehoboam nga mikuha sa dili maayo nga 

tambag sa dihang miatubang sa pagdesisyon: I Mga Hari 12: 1-19 
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KAPITULO 9 
 

MGA PANAGBANGI UG PAGDISIPLINA 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila sa tinuod nga rason alang sa tanan nga panagbangi. 

     •    Pagtingob sa mga paagi sa pagpugong sa panagbangi. 

     •    Pagtingob sa giya alang sa pag-atubang sa panagbangi. 

     •    Pag-ila sa rason nganong ang pagdisiplina gikinahanglan. 

     •    Pagtingob sa Kasulatanhong mga prinsipyo sa pagdisiplina. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpa 

 nudlo, 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) 

 

PASIUNA 

 

Sa Kapitulo 7 kamo nagtuon mahitungod sa mga tahas sa mga lider. Duha ka importante nga 

mga tahas sa matag lider mao ang pagdisiplina ug pagsulbad sa mga panagbangi. Sa matag 

higayon nga kamo nagtrabaho ug nag-alagad ngadto sa mga tawo kini nga mga tahas gikina 

hanglan. Ang pagisiplina maoy pagtul-id sa mga tawo nga nasayop. Ang panagbangi maoy  

usa ka panag-away o panagbingkil. Ang usa ka maayong pangulo kinahanglan mohatag ug 

pagtul-id ug makahimo sa pagsulbad sa mga problema tali sa iyang mga sumusunod. 

 

PANAGSUMPAKI NGA WALAY PANAGBANGI 

 

Ang mga tawo mahimong dili mouyon nga walay panagbangi, apan ang panagbangi sagad 

moresulta gikan sa mga panagsumpaki. Dili ang kalainan sa opinyon ang makapasakit ug 

makapalaglag, apan ang kapakyasan sa paghigugma sa diha nga kita adunay mga panagbangi. 

 

Si Pablo ug si Bernabe may panagsumpaki kang Marcos diha sa Buhat 15: 36-41. Kini nga pa 

nagsumpaki wala modala ngadto sa pagsupak ug sa pagdumot. Ang problema nasulbad pinaa 

gi sa pagtukod sa ikaduha nga tim sa pag-ebanghelyo. Ang solusyon sa pagkatinuod nagpaa 

bante sa pagkaylap sa Ebanghelyo. Si Pablo ug si Bernabe wala masuko, wala mohunong sa 

pagsinultihanay, ug wala nay panumbalingay sa usag usa. Ni ang usa miundang sa Kristoha 

nong pag-alagad tungod kay ang "usa ka tawo nag-among-among kanila." Silang duha nagpa 

dayon sa pag-alagad sa Ginoo. 
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Kon ang mga tawo nakig-away sa usag usa, sila wala makig-away ni Satanas. Ang Dios gusto 

nga ang mga lider moatubang sa mga panagbangi ug epektibo nga modisiplina aron ang buhat 

sa iyang Gingharian mopadayon. 

 

ANG PAPEL SA PULONG SA DIOS 

 

Ang Pulong sa Dios adunay usa ka importante nga papel sa pagsulbad sa mga problema sa 

pagdisiplina ug mga panagbangi: 

 

 Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanud 

 lo, 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) 

 

Sa diha nga kita modisiplina ug mosulbad sa mga panagbangi nga gibasi sa Pulong sa Dios, 

ang mga tawo mahingpit ug masinangkapan alang sa buhat sa pagpangalagad. Ang Pulong sa 

Dios epektibo alang sa pagdisiplina, pagbadlong, ug pagtul-id. 

 

BIBLIYANHONG SULONDAN 

 

Bisan unsa nga panahon sa usa ka simbahan, organisasyon, o buluhaton sa Dios nga ilusad, 

kini moagi sa pipila ka mga hugna sa kalamboan. Ania ang panig-ingnan niini nga mga hut-

ong. Basaha ang mosunod nga mga kapitulo diha sa inyong Biblia: 

 

 Mga Buhat l   Ang Dios mipili sa pipila ka mga tawo. 

 Mga Buhat 2  Siya mihatag niini nga mga tawo ug ministeryo. 

 Mga Buhat 3  Dihay dakong pagpadaghan. 

 Mga Buhat 4  Ang dakong kalihokan natawo (ang Simbahan). 

 Mga Buhat 5-6 Ang pagdisiplina ug panagbangi mitungha. 

 

Sa Buhat l-4 usa ka dakong buluhaton sa Dios gipakatawo, unya sa Buhat 5: 1-11, ang proble 

ma sa pagdisiplina mitungha. Si Pedro wala mobaliwala niini, apan miatubang ug midumala 

niini. Sa Mga Buhat 5: 12-42, ang mga panagbangi gikan sa gawas sa Simbahan mitungha. 

Ang mga tinun-an miatubang sa pagsupak ug sa walay kahadlok mipahayag: 

 

 Kami kinahanglan nga mosunod sa Dios labi kay sa mga tawo ... Ug sa matag-

 adlaw, sa templo ug diha sa matag balay, sila wala mohunong sa pagpanudlo ug 

 sa pagwali nga si Jesus mao ang Kristo.(Buhat 5:29 ug 42) 

 

Sa Mga Buhat 6: 1, ang panagbangi gikan sa sulod sa simbahan mitungha. Adunay panagla 

lis bahin sa pag-apod-apod sa suplay sa mga balo nga babaye. Pag-usab, ang mga tinun-an 

diha-diha dayon misulbad sa panagbangi. Sila pwede nga mopahilum sa mga reklamo pinaagi 

sa pag-ingon, "Kon kamo mga espirituhanon dili kamo magabagulbol." 

 

Sila usab miingon, "Ayaw hagita ang pagpangulo nga gitudlo sa Dios. Mopasakop o mobu 

lag!" Hinonoa, sila adunay kinaiya sa maayo nga lider. Sila miingon, "Kami nakadungog nga 

kamo adunay problema.  
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Atong tan-awon nga managsama, uban sa tabang sa Dios, kita makahimo sa pagsulbad niini 

"(Tan-awa sa Mga Buhat 6:.2-7). 

 

Sa bisan unsa nga panahon nga ang ministeryo o buluhaton sa Dios ilusad, kini makasinati 

niining sama nga sulondan. Adunay problema sa pagdisiplina ug mga panagbangi gikan sa 

gawas ug sa sulod. Si Satanas gusto nga molaglag sa buhat sa ministeryo. 

 

Kamo kinahanglan gayud usab nga mahinumdom nga walay usa nga gigiyahan sa Espiritu 

nga kasagaran mopakigbangi sa uban nga mga gigiyahan (sa labing minos usa ka panahon)  

sa unod. (Tan-awa ang mga panagbangi ni Jesus sa "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon 

niini nga leksyon.) 

 

Ang maayo nga lider dili mobaliwala sa maong lisud nga mga kahimtang. Siya dili motawag 

sa mga tawo  nga "dili espirituhanon" sa pagdala ug mga problema sa ilang pagtagad. Siya 

diha-diha dayon moatubang sa mga isyu sa pagdisiplina ug panagbangi. 

 

ANG TINUOD NGA RASON SA PANAGBANGI 

 

Ang Biblia nagpadayag sa tinuod nga rason sa likod sa mga panagbangi tali sa mga magtotoo 

ug sa Simbahan ug sa Kristohanong mga ministeryo: 

 

 Apan kong may mapait kamo nga kasina, ug espiritu sa pagkabahin sa inyong 

 kasingkasing, dili kamo managhimaya, ug dili kamo magbakak batok sa 

 kamatuoran. 

 

 Kini nga kaalam dili usa ka kaalam nga nagagikan sa kahitas-an, kondili yutan-

 on, lawasnon, yawan-on.  
 

 Kay kon hain ang kasina ug panagbangi atua usab ang kagubot ug ang tanang 

 buhat nga dautan. (Santiago 3: 14-16) 

 

 Diin ba magagikan ang mga gubat ug mga panag-away sa taliwala ninyo?   

 Dili ba gikan sa inyong kailibgon, nga nagagubat diha sa mga bahin sa inyong 

 lawas?  (Santiago 4: 1.) 

 

 Kay mga lawasnon pa kamo: kay samtang anaa sa taliwala kaninyo ang kasina, 

 ug ang panag-away, ug pagbahinbahin, dili ba kamo mga lawasnon, ug  nagla 

 kaw ingon nga mga tawo? (I Mga Taga Corinto 3: 3) 
 

Ang mga panagbangi motungha tungod sa pagkadili hamtong sa espirituhanon ug sa kalibu 

tanon nga mga Kristohanon nga gipalihok ni Satanas, sa unod, ug sa garbo. 

 

PAGPUGONG SA PANAGBANGI 

 

Ang labing maayo nga paagi sa pagdumala sa panagbangi mao ang pagpugong niini sa wala 

pa kini mahitabo. Ania ang pipila ka mga paagi sa pagpugong sa panagbangi: 

 

1. Pagbangon ug hamtong sa espirituhanon nga mga magtotoo (Santiago 3: 14-16; 4: 1; I 

Mga Taga Corinto 3: 3). 
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2. Padayon sa maayong pagpahibalo sa mga tawo. Ang kalibog ug ang kakulang sa 

impormasyon molalang ug mga problema. Pagtukod ug lig-on nga tulay sa komu 

nikasyon tali sa mga nalambigit uban kaninyo diha sa buhat sa ministeryo. Ang 

maayong mga lider sa Biblia (sama kang Moises, Nehemias, Esdras, ug uban pa) 

 mga maayong makig-istorya. 

 

3. Bisan kanus-a nga kamo mohimo sa buluhaton alang sa Dios, may kanunay nga prob 

lema. Ipahibalo sa mga tawo nga kamo nagdahom ug mga problema, nga kamo dili na 

matingala sa diha nga motungha, ug kamo nasayud nga kamo makahimo sa pagsulbad 

kanila pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo. 

 

4. Hunahunaa pag-una. Pinaagi sa mabinantayong pagplano kamo makahimo sa pag-

atubang sa daghan nga mga problema sa dili pa sila mahimong mga panagbangi. 

 

5. Pagtukod ug lig-on nga mga relasyon. Pagsulti lang ug maayo sa uban, ug bansaya 

ang mga tawo nga nagtrabaho uban kaninyo diha sa ministeryo sa pagsulti ug maayo 

sa uban. 

 

6. Hatagi ug sinsero nga pagdayeg ug dungog ang mga tawo nga nagtrabaho uban 

kaninyo sa ministeryo. 

 

7. Kon kamo masayop, magpakahamtong sa pag-angkon ug pagtul-id niini. 

 

8. Tin-awa ang inyong katuyoan ug mga plano sa ministeryo. Kon ang tanan nahibalo 

kon unsa ang inyong gibuhat ug ngano, gamay ang oportunidad alang sa dili pagsi 

nabtanay ug sa panagbangi. 

 

9. Sa diha nga gikinahanglan ang pagpahimutang sa mga lagda, pagtukod ug tin-aw nga 

mga lagda ug i-istorya sila diha-diha dayon sa uban. 

 

10. Kinahanglan nga anaa kamo sa inyong mga kauban sa trabaho aron kamo mahibalo sa 

mga problema sa diha nga motungha sila. Kon wala ang inyong pagtagad, ang yano 

nga mga problema mahimong dagkong mga panagbangi. 

 

11. Palihoka ang ministeryo sa mga prinsipyo sa Biblia, ang labing dako niini mao ang 

gugma. 

 

PAKIG-ATUBANG SA PANAGBANGI 

 

Kon ang problema o panagbangi motungha, sunda kining mga giya: 

 

1. Hatagig panahon ang pag-atubang niini. Kamo dili makadumala sa mga problema kon 

kamo wala diha sa palibot. 

 

2. Pag-ampo ug kaalam sa pag-atubang sa mga problema. 

 

3. Tinoa ang tinuod nga problema. Ang panagbangi dili mao ang tinuod nga problema. 

 Ang hinungdan sa panagbangi mao ang problema. Aron matino ang problema kamo 
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kinahanglan nga mangutana ug mga pangutana, paniid, ug padayon sa pag-ampo 

alang sa pagpadayag. Paminaw sa tanan nga mga aspeto sa problema ug sa tanan  

nga mga tawo nga nalambigit. Ayaw paglihok kon walay tin-aw nga pagsabot sa 

tanan nga mga kamatuoran. Kanunay hunahunaa ang tinuod nga tinubdan sa proble 

ma (Santiago 3: 14-16; 4: 1; I Mga Taga Corinto 3: 3). 

 

4. Tugoti ang mga tawo nga direktang naapektohan sa problema nga mosugyot ug mga 

solusyon. Pangandam sa pagpaminaw sa tanan nga mga sugyot. Pag-ampo mahitu 

ngod sa solusyon. Sa seryoso nga mga panagbangi, ang pagpuasa girekomendar usab. 

 

5. Kon ang panagbangi personal nga problema tali sa duha ka tawo, dad-a sila nga 

managsama nga mosunod sa mga prinsipyo sa Mateo 18: 15-17. 

 

6. Atubanga ang panagbangi uban sa tukma nga kinaiya. Magmapinasayloon, magtingu 

ha sa pagpasig-uli kay sa pagputol sa mga relasyon. Magmahigugmaon. Ayaw pang 

hulga o masuko. Ayaw tugoti ang mga tawo sa pagsinggit o pagsulti sa dili maayo nga 

mga butang mahitungod sa usag usa. 

 

 Gamita ang pagkamataktikanhon. Ang pagkamataktikanhon mao ang abilidad sa pag-

 atubang sa lisud nga mga kahimtang uban ang kaalam ug gugma nga walay pagpasu 

 ko sa mga tawo. Kini naglakip sa pagkasensitibo ngadto sa uban, pagkamasinabuton, 

 ug sa paggamit sa mga pulong nga makapagpasig-uli ug makaayo kay sa makabahin 

 ug makasamad. Pagmauyonon. Ayaw ihakog nga ipahimutang ang inyong  kaugali 

 ngon nga paagi. Mahimong bukas sa lain-laing mga ideya ug mga paagi sa pagsulbad 

 sa mga problema. 

 

7. Atubanga ang panagbangi o problema usa sa usa ka panahon. Ayaw liboga ang isyu 

pinaagi sa paghisgot sa ubang mga may kalabutan sa mga problema. 

 

8. Sa diha nga kamo adunay tin-aw nga pagsabot sa problema nga hinungdan sa panag 

bangi, diha-diha dayon tul-ira kini. Hinumdumi nga ang solusyon kinahanglan nga sa 

kanunay mopauswag sa Gingharian sa Ginoo. Baliktara ang panagbangi ngadto sa 

pagtinabangay, ingon sa panig-ingnan ni Pablo ug ni Bernabe. 

 

9. Ipasabot nganong kamo midumala sa panagbangi sa paagi nga inyong gibuhat. Pa 

nanglitan, diha sa simbahan nga panagbangi nga gihulagway diha sa Buhat 15, ang 

mga lider mipatin-aw sa ilang mga desisyon sa detalye pinaagi sa pagsulat ngadto sa 

 mga nalambigit. 

 

10. Pasalamati ang Dios sa problema ug kon unsay inyong nakat-onan gikan sa kasina 

tian. Sa diha nga kamo mohatag ug pasalamat sa "tanan nga butang," kini mopagawas 

sa balaan nga enerhiya ug gahum sa Dios sa pagbuhat alang kaninyo. 

 

MGA RASON SA PAGDISIPLINA 

 

Kinaiyahan sa sala ang pagrebelde batok sa awtoridad. Mao kini ang hinungdan sa orihinal 

nga sala ni Lucifer (Ang Yawa) ug sa tawo (Adan ug Eva). Tungod niining nag-una nga 

kinaiya sa sala, kamo usahay mogiya niadtong dili gusto nga giyahan.  
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Kamo adunay mga sumusunod nga mahulog ngadto sa rebelyon, sala, ug dayag nga makita 

ang espirituhanong pagkakalibutanon ug pagkadili-hamtong. 

 

Ang pastor o espirituhanon nga lider adunay awtoridad sa pagdisiplina sulod sa usa ka 

Simbahan o ministeryo tungod kay siya adunay responsibilidad sa espirituhanon nga 

kaayohan sa mga sumusunod: 

 

 Managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo, ug magpailalum kamo kani 

 la; kay sila nagbantay sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang maghatag ug 

 husay, aron sila magbuhat niini uban sa kalipay, dili uban sa kasubo; kay kini 

 dili mapuslanon alang kaninyo. (Hebreohanon 13:17) 
 

Ang lider andam sa pagdumala sa pagdisiplina sa mga problema nga diha-diha dayon sa diha 

nga sila mahitabo. Sa pagtugot sa espirituhanon nga kapakyasan o sala nga wala mahagit 

mahimong makamatay sa bisan unsa nga ministeryo. Ania ang pipila ka mga kasulatanhon 

nga mga rason alang sa pagdisiplina: 

 

1. Sa pagpasig-uli sa usa ka tawo nga nagalimod sa Pulong sa Dios o nagahatag ug rason 

sa pagkapangdol: Galacia 6: 1; Mateo 6: 14-15 

 

2. Sa pagtul-id sa sala: I Mga Taga Corinto 8: 9 

3. Sa pagpanalipod sa Kristohanong pagpamatuod sa Simbahan: 1 Timoteo 3: 7 

4. Sa pag-awhag sa mga miyembro nga magpabilin nga matinud-anon diha sa ilang pag 

saksi ug dili mahimong walay pagtagad: 1 Taga-Corinto 5: 6-7 

 

MGA PRINSIPYO SA PAGDISIPLINA 

 

Ania ang pipila ka mga sumbanan alang sa pagdisiplina: 

 

1. Moadto ka una sa nakasala nga igsoon ug sulbara ang mga butang sa tagsa-tagsa ug sa 

personal kon mahimo: Lucas 17: 3; Mateo 18: 15-17. 

 

2. Kon ang nakasala nga magtotoo dili magapatalinghug kaninyo, ug maghinulsol, moad 

to pag-usab uban sa mga saksi: Mateo 18: 15-17. 

 

3. Kon siya sa gihapon nagdumili sa pagpamati kaninyo, dalha ang mga butang sa atuba 

ngan sa tibook Simbahan: Mateo 18: 15-17 

 

4. Ang pagdisiplina kinahanglan nga buhaton sa mga lider sa tukma nga espiritu. Tan-

awa sa Mateo 7: 1-5; Taga-Roma 15: 1-2; II Mga Taga Corinto 2: 6-8, ug Galacia 6: 

1-4. Ang hamtong sa espirituhanon nga mga magtotoo unang mohukom sa ilang 

kaugalingon ug dayon moatubang sa ubang mga sad-an uban sa espiritu sa kaaghup, 

gugma, ug pagkamatinabangon. 

 

5. Ang pagsaway angay nga buhaton sa katuyoan nga mapasig-uli ang nakasala nga 

nabihag ni Satanas: II Timoteo 2: 24-26. 
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6. Kon ang pagtul-id gidumilian, ang pagdisiplina mahimong maglakip sa pagpahilayo 

gikan sa pagpakig-ambitay. Usa sa mga labing dako nga mga gasa nga gihatag sa 

Dios sa mga magtotoo mao ang pagpakig-ambitay sa uban nga mga magtotoo. Usa  

sa labing grabe nga mga silot mao ang paghikaw sa maong pakig-ambitay. Tan-awa 

sa Mateo 18: 15-17; 1 Taga-Corinto 5; II Mga Taga Tesalonica 3:14; II Juan 7-11; ug 

III Juan 9-11. 

 

7. Ang oportunidad kinahanglan ihatag sa mga nakasala nga igsoon sa pagtubag. Ang 

iyang tinamdan makaapekto sa pagdisiplina ug sa iyang umaabot diha sa ministeryo. 

Kong ang iyang tinamdan maayo ug siya maghinulsol, ang pangulo makapagpasig-uli 

kaniya sa pakig-ambitay, ug sa ministeryo. Kon ang paglapas seryoso, ang nakasala 

kinahanglan nga kuhaon gikan sa aktibo nga pangalagad hangtud nga siya nagtakda sa 

iyang kaugalingon nga kinabuhi ug sa panimalay sa kahusay. Kon siya masukihon ug 

dili maghinulsol, siya kinahanglan nga tangtangon gikan sa mga posisyon sa pagpa 

ngulo, ug posible, ang pakig-ambitay sa simbahan. 

 

8. Ang pribado nga mga problema ug pampubliko nga mga sala kinahanglan nga dumala 

hon sa managlahi nga paagi. Tan-awa sa Mateo 18: 15-17; 1 Taga-Corinto 5; Galacia 

2: 1-14; I Timoteo 5:20. Sa tudling gikan sa Mateo kini daw ang problema tali sa mga 

pribado nga mga indibiduwal. Kini gidumala pinaagi sa pag-apil sa tabang sa ubang 

mga magtotoo ug, kon ang nakasala dili mamati, pinaagi sa pagpahigawas kaniya gi 

kan sa pakig-ambitay. Sa uban nga mga tudling, ang mga problema maoy mga butang 

nga bahin sa pampublikong talaan nan pagadumalahon diha sa publiko. 

 

9. Ipahamtang lamang ang pagdisiplina basi sa tinuod nga kahibalo. Sa "Hulungihong" 

ang ebidensiya dili igo. Kinahanglan usab adunay duha o tulo ka mga saksi. Tan-awa 

sa Mateo 18: 15-18; 1 Taga-Corinto 5: 1 ug 1 Timoteo 5: 1.9. 

 

USA  KA LAGDA NGA ANGAY HINUMDUMAN 

 

Ang usa ka maayo nga lagda nga hinumduman sa diha nga kamo modisiplina sa uban ang ... 

 

 Bisan unsay inyong gusto nga ang mga tawo mobuhat kaninyo, buhata usab 

 ninyo kanila. (Mateo 7:12) Revised Standard Version 
 

Kanunay mangutana sa inyong kaugalingon: 

 

 1. "Unsay giingon sa Pulong sa Dios bahin niini?" 

 2. "Giunsa ni Jesus pagdumala niini?" 

 3. "Unsay akong gusto nga pagtagad niini nga kahimtang kon ang atong mga posisyon  

          mabali ug ako mao siya, ug siya mao ako? " 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang pipila ka mga paagi sa pagpugong sa panagbangi. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Itingob ang mga giya alang sa pag-atubang sa panagbangi. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang pipila ka Bibliyanhong mga rason alang sa pagpahamtang sa pagdisiplina. 

 _____________________________________________________________________ 

 

5. Itingob ang Kasulatanhong mga prinsipyo sa pagdisiplina nga inyong nakat-onan niini 

nga leksyon. 

  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. Unsa ang tinuod nga rason sa panagbangi? 

 _____________________________________________________________________ 

 

7. Ngano nga ang Pulong sa Dios importante sa pagdisiplina? 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

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

 

1. Ania ang pipila ka komon nga rason alang sa pagdisiplina sulod sa Simbahan o 

Kristohanong organisasyon. Ang usa ka igsoon nga lalaki o igsoon nga babaye.... 

 

 -Imoral (sekswal nga mga sala, pagpanapaw, pornograpiya, pakighilawas). 

 -Malimbungon sa pundo sa ministeryo, sa personal nga mga panalapi o negosyo. 

 -Dili matinud-anon. 

 -Dili makapagtrabaho sa ubang mga tawo. 

 -Adunay sayop nga mga tinamdan sa rebelyon, pagsaway, ug sa pagdumot. 

 -Kalibutanon, unodnon, ug dili hamtong sa espirituhanon. 

 -Nagpahimutang ug dili maayo nga panig-ingnan sa iyang panggawi ug estilo sa   

   kinabuhi. 

 -Wala nagatuman sa mga responsibilidad sa iyang posisyon sa pagpangulo. 

 -Dili motoo sa Pulong sa Dios. 

 -Nag-istorya mahitungod sa uban ug nagpukaw sa kasamok. 

 

 -Makahimo ka ba sa paghunahuna sa uban nga mga hinungdan? 

 

2. Usahay ang mga lider makasinati ug panagbangi sa ilang mga sumusunod tungod kay 

sila dili makadumala sa pagsaway. Ang usa ka kritiko mao ang usa nga wala mouyon 

sa inyong paagi sa pagbuhat sa mga butang ug nagsulti kaninyo sa ingon. Ang mati 

nud-anon nga pagsaway nga gihatag uban sa gugma mahimong makatabang. Kini ma 

katabang kaninyo sa pagpalambo. Apan kamo usab makasinati sa mga dili matarung 

nga pagsaway. 

 

 Ania ang pipila ka mga sugyot alang sa pagdumala sa pagsaway: 

 

 -Mahimong maayo nga tigpaminaw. Pamati sa unsay isulti sa kritiko. 

 

 -Pasalamati siya sa pagdala sa usa ka butang sa inyong pagtagad ug moingon, "Ako 

   mag-imbestigar ug mag-ampo mahitungod niini nga butang. " 

 

 -Pag-ampo mahitungod sa pagsaway. Hangyoa ang Dios sa pagpakita kaninyo kon 

   kini usa ka butang sa tinuod nga pagtagad nga kinahanglan tul-iron. 

 

 -Pag-imbestigar: Kamo ba nakahimo ug sayop nga desisyon? Kamo ba nagahimo ug 

   sayop? Pagtapok ug mga kamatuoran diin ipasukad ang inyong desisyon. 

 

 -Kon inyong makakaplagan nga ang pagsaway dili matarung, ayaw panumbalinga 

   kini. Kon kini makiangayon nga pagsaway sa usa ka problema o kapakyasan, tul-ira 

   ang sitwasyon. 

 

3. Si Jesus nag-atubang sa daghan nga panagbangi atol sa iyang yutan-ong pangalagad. 

Tun-i kon giunsa niya pag-atubang ang mga panagbangi ... 
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 -Taliwala sa iyang mga sumusunod mahitungod sa posisyon: Marcos 9: 33-37 

 -Sa mga Fariseo sa pag-ayo sa adlaw nga igpapahulay: Mateo 12: 9-14 

 -Sa mga Fariseo sa pagpapahawa sa mga yawa: Mateo 12: 22-25 

 -Sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo nga buot siya pahimoon ug mga milagro sa   

  pagpakita sa iyang gahum: Mateo 16: 1-4 

 -Sa mga tigpang-ilis ug mga salapi sa templo: Marcos 11: 15-18 

 -Sa Sanhedrin ug Romanong mga magmamando tungod kay siya nagdumili sa pagli 

   mud nga siya mao ang Anak sa Dios:  Marcos 14: 60-63; 15:15 

 

4. Adunay daghang mga pananglitan sa Biblia kon giunsa sa mga lider pag-atubang ang 

panagbangi ug pagdisiplina sa mga butang ug malampuson nga nagdumala kanila. 

Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran: 

 

 -Moises:       Numeros 16; Exodo 18: 13-26 

 -Haring Salomon:      I Mga Hari 3: 16-28 

 -Si Nathan nakigharong kang David:   II Samuel 12 

 -Si Samuel nakigharong kang Saul:   1 Samuel 15 

 -Nehemias:       Nehemias 13: 23-25 

 -Mga lider sa simbahan sa Jerusalem:   Buhat 15 

 -Ang Dios modisiplina sa tanang mga magtotoo:  Hebreohanon 12: 5-7 

 -Si Apostol Pablo:      Galacia 2:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 



KAPITULO 10 
 

PAGBANSAY SA MGA LIDER UG SA MGA SUMUSUNOD 
 

MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagpasabot sa katuyoan alang sa pagbansay sa mga lider ug mga sumusunod. 

     •    Pagpasabot kon ngano nga ang pagbansay sa uban importante nga responsibilidad. 

     •    Pag-ila sa unom ka mga prinsipyo sa pagpili nga gigamit ni Jesus. 

     •    Pag-ila sa walo ka mga prinsipyo sa pagbansay nga gigamit ni Jesus. 

     •    Paghatag ug Bibliyanhong panig-ingnan sa pagpangulo nga modelo sa pagbansay.    

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag-usa sa diha 

 nga hingpit nga natudloan mahisama sa iyang magtutudlo. (Lucas 6:40) 

 Revised Standard Version 

 

PASIUNA 

 

Ang mga lider kinahanglan nga adunay mga sumusunod ug ang mga sumusunod kinahanglan 

nga adunay mga lider. Sa kasagaran nga simbahan, walay usa nga gitudlo sa pag-ugmad sa 

mga lider ug mga sumusunod, apan ang kaugmaon sa Simbahan nag-agad kanila. Ang pag 

bansay sa mga lider ug mga sumusunod kinahanglan nga magsugod sa pagkabata sa pag-an 

dam sa mga batan-on sa pagbuhat sa ilang bahin sa lawas ni Kristo. Ang pagbansay kinahang 

lan nga mosunod diha-diha dayon human sa pagkakabig sa bisan unsa nga edad. 

 

Kamo nakakat-on nga ang Dios naghatag sa pipila ka mga magtotoo ug espesyal nga mga 

gasa sa pagpangulo. Ang uban natawo nga adunay natural nga abilidad sa paggiya. Ang 

ubang mga tawo daw natural nga mga sumusunod. Ang matag-usa gitawag aron mahimong 

parehong lider ug sumusunod. 

 

Bisan natural ang talento o gasa sa Dios, ang mga lider ug mga sumusunod nagkinahanglan 

sa pagbansay. "Ang matag-usa motudlo ug usa sa pag-abot ug usa" mao ang tubag sa Dios 

ngadto sa kakulangan sa pagpangulo: 

 

 Ug ang mga butang nga imong hingdunggan kanako sa taliwala sa daghang mga 

 saksi, ang mao usab itugyan mo sa mga tawo nga matinumanon, nga makahimo 

 sa pagtudlo sa uban usab. (II Timoteo 2: 2) 

 

Niini nga kapitulo, kamo makakat-on kon unsaon sa pagbansay sa mga lider ug mga 

sumusunod. 
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MGA SUMUSUNOD 

 

Ang matag-usa sumusunod. Si Pablo naghisgot sa iyang kaugalingon ingon nga usa ka 

sumusunod ni Jesus ug giawhag ang mga Taga-Corinto nga mosunod kaniya: 

 

 Manig-ingon kamo kanako, maingon nga ako usab nanig-ingon kang Kristo.  

 (I Mga Taga  Corinto 11: 1) 

 

Ang susamang mga instruksiyon gihatag usab ngadto sa mga taga-Efeso (Efeso 5: 1; Filipos 

(Filipos 3:17); ug mga taga-Tesalonica (I Mga Taga Tesalonica 1: 6). 

 

Ang matag magtotoo kinahanglan nga mabansay nga mahimong usa ka maayo nga sumusu 

nod. Daghan kanato dili buot nga mahimong mga sumusunod. Kita buot hinoon nga mahi 

mong mga lider. Apan ang usa ka maayo nga lider una usa ka maayo nga sumusunod. Ang 

usa ka pangulo kanunay nga responsable sa laing tawo, busa siya usab usa ka sumusunod. 

 Kita makapangulo nga malampuson pinaagi sa malampuson nga pagsunod. 

 

Aron mahimo nga usa ka maayo nga sumusunod kamo kinahanglan nga mosunod sa inyong 

mga pangulo ug magpasakop sa ilang awtoridad aron ang ilang buhat makapalipay: 

 

 Managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo, ug magpailalum kamo sa in 

 yong kaugalingon: kay sila nagbantay sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang 

 maghatag ug husay, aron sila magbuhat niini uban sa kalipay ug dili uban sa 

 kasubo; kay kana dili mapuslanon alang kaninyo. (Hebreohanon 13:17) 
 

Ang mga sumusunod kinahanglan nga mosunod sa ilang mga lider sa panahon lamang nga 

sila nagsunod kang Kristo. Sa diha nga ang mga lider mahisalaag gikan sa kamatuoran sa 

Pulong sa Dios, ayaw pagsunod kanila. 

 

MGA LIDER 

 

Dili ang matag-usa gitawag sa pagpangulo nga posisyon diha sa Simbahan, apan ang matag 

tawo mangulo sa pipila ka mga paagi sa matag panahon. Pananglitan, ang usa ka tawo wala 

gitawag sa pagpangulo sa Simbahan, apan siya mao ang pangulo sa iyang panimalay. 

 

Ang usa ka magtotoo tingali walay espirituhanon nga gasa sa pagpangulo apan tungod sa mga 

panginahanglan sa simbahan gikinahanglan nga hulipan ang papel sa pagpangulo usahay. 

Tungod niini nga mga rason, ang tanang magtotoo kinahanglan nga bansayon sa pagpangulo. 

 

MAHINUNGDANONG RESPONSABILIDAD 

 

Ang pagbansay sa uban importante nga responsibilidad tungod kay... 

 

 Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag-usa sa diha 

 nga hingpit nga natudloan mahisama sa iyang magtutudlo. (Lucas 6:40) 

 Revised Standard Version 
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Ang mga tawo nga inyong gibansay mahimong sama kaninyo! Kamo adunay importante nga 

responsibilidad sa pagpahimutang sa tukma nga panig-ingnan pinaagi sa inyong panggawi ug 

estilo sa kinabuhi. 

 

ANG KATUYOAN SA PAGBANSAY 

 

Ang hinungdan sa pagbansay sa atong mga lider ug mga sumusunod mao ang pagtuman sa 

sugo nga gihatag ni Jesus: 

  

 Busa panglakaw kamo, ug tudloi ang tanan nga mga nasud, nga magabautismo 

 kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo; 

 

 Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga gisugo ko 

 kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan ngadto sa 

 katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 19-20) 

 

Kita mobansay sa mga lider ug sa mga sumusunod alang sa katuyoan sa paglakaw ngadto sa 

tanan nga mga nasud, sa pagtudlo sa Ebanghelyo, sa pagpamautismo, ug unya paggiya sa 

mga kinabig ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong pinaagi sa dugang nga pagtuon. Ang 

mga tawo kinahanglan nga makadungog sa Ebanghelyo aron makatubag, makahinulsol gikan 

sa sala, ug matawo pag-usab. Ang maong pagtulon-an mao ang gitawag usab nga "pag-ebang 

helyo": 

 

 Busa panglakaw kamo ug tudloi ang tanan nga mga nasud, nga magabautismo 

 kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. (Mateo 28:19) 
 

Ang bag-ong mga magtooo usahay gitawag nga "mga kinabig." Ang usa ka kinabig mao ang 

usa ka magtotoo kang Jesus nga natawo pag-usab pinaagi sa pagtoo ug nahimong kabahin sa 

Gingharian sa Dios. Apan ang usa ka bag-o nga kinabig kinahanglan mabansay nga mahi 

mong usa ka sumusunod. Ang bag-ong mga kinabig tudloan sa tanan nga gitudlo ni Jesus: 

 

 Magatudlo kanila nga managbantay sa tanan nga mga butang nga gisugo ko 

 kaninyo; ug, ania karon, ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan ngadto sa 

 katapusan sa kalibutan. (Mateo 28: 20) 

 

Ang plano ni Jesus mao nga kita mogiya sa mga kinabig ngadto sa pagkadisipulo. Ang pu 

long "tinun-an" nagpasabot sa usa ka "Tigkat-on, usa ka estudyante, usa ka tawo nga maka 

kat-on pinaagi sa pagsunod." Ang usa ka tinun-an mao ang usa ka sumusunod nga natukod  

sa mga sukaranan sa Kristohanong pagtoo ug makahimo sa pagbangon ug bag-ong mga kina 

big ug modisipulo kanila. Samtang siya magabuhat niini, siya nahimong usa ka lider.  Sam 

tang kini nga proseso gisubli, ang bag-ong mga sumusunod ug mga lider makapadayon sa 

pagbangon ug pagpakaylap sa Ebanghelyo sa Gingharian. 

 

MGA KINABIG, NGADTO SA SUMUSUNOD, NGADTO SA MGA LIDER 

 

Giunsa ninyo paggiya ang mga tawo gikan sa mga kinabig nga mahimong mga tinun-an 

(sumusunod) ug dayon mga lider? Kamo kinahanglan gayud nga mobansay kanila. Ang  
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pagdala ug bag-ong mga kinabig importante, apan pinaagi lamang sa pagbansay kanila ingon 

nga mga sumusunod ug mga lider nga sila makahimo sa pagpanganak sa espirituwal. 

 

Si Jesus mipakita niini sa diha nga siya mipili sa iyang mga sumusunod ug mibansay kanila 

nga mahimong mga lider. Siya adunay 3½ ka tuig lamang sa ministeryo sa pagbuhat sa bulu 

haton sa Dios nga gihatag kaniya. Siya nakahimo sa pagbisita sa pipila ka mga dapit lamang 

atol niining hamubo nga panahon ug sa pag-abot sa limitado lamang nga gidaghanon sa mga 

tawo. 

 

Aron maseguro ang paghuman sa iyang misyon, si Jesus mihimo ug pagbansay sa iyang mga 

sumusunod ug mga lider ingon nga usa ka prayoridad. Siya nasayud nga kadtong iyang giban 

say moabot sa mga panon sa katawhan sa mga balangay ug mga ciudad nga siya walay opor 

tunidad sa pagbisita. 

 

MGA PRINSIPYO SA PAGPILI 

 

Kamo tawo lamang nga adunay pipila ka mga panahon, mao nga kamo dili makabansay sa 

matag-usa. Kini nagpasabot nga kamo mopili sa mga tawo nga inyong bansayon. Unsaon 

ninyo pagpili sa inyong bansayon? Kamo makahimo sa pagpili basi sa edukasyon, kasinatian, 

mga pagsulay, o pinaagi sa mga pagsulay ug pagkasayop. 

 

Apan ang labing maayo nga paagi sa pagpili mao ang pagsunod sa mga prinsipyo nga gigamit 

ni Jesus sa pagpili sa iyang mga tinun-an. Ang rekord sa iyang pagpili gihatag sa Mateo 5: 1; 

10: 2-4; Marcos 3: 13-19; Lucas 6: 12-16; ug Lucas 10: 1-16. Ania ang pipila ka importante 

nga mga prinsipyo nga gisunod ni Jesus nga inyong magamit sa pagpili niadtong inyong 

bansayon: 

 

MODEPENDE SA DIOS: 

 

Si Jesus nakadepende sa Dios. Siya miingon: 

 

 Ako sa akong kaugalingon dili makahimo sa bisan unsa ... tungod kay wala ako 

 mangita sa akong kaugalingong kabubut-on, apan sa kabubut-on sa Amahan 

 nga nagpadala kanako. (Juan 5:30) 

 

MOHIMO NIIINI NGA BUTANG SA PAG-AMPO: 

 

Lucas 6: 12-13 nagrekord nga gigugol ni Jesus ang tibook gabii sa pag-ampo sa wala pa ang 

pagpili sa iyang mga tinun-an. Pag-ampo sa Dios alang sa kaalam sa pagpili sa matinuma 

nong mga lalaki ug mga babaye alang sa pagbansay. 

 

MOPASIUGDA: 

 

Si Jesus mipasiugda sa pagtawag sa iyang mga tinun-an. Ang mga tawo dili moalirong kanin 

yo aron mahimong mga sumusunod o mga lider. Kamo mopasiugda sa pagtawag kanila. 
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MOTAN-AW SA POTENSYAL, DILI SA PROBLEMA: 
 

Sa diha nga gipili ni Jesus ang mga tinun-an, gitawag niya ang komon nga mga tawo. Ang 

uban mga edukado ug silang tanan adunay mga sayop ug mga kapakyasan. Kini ginaingon 

nga kon ang orihinal nga 12 ka mga tinun-an giribyu sa mga bord sa misyon sa simbahan sa 

karon nga panahon, sila balibaran sa misyonaryo nga pagserbisyo. 

 

Apan si Jesus nagpalihok basi sa potensyal, dili sa mga problema. Siya wala mopilig mga 

lalaki ug mga babaye kon unsa sila kaniadto, apan tungod sa unsay ilang mahimo. Siya 

mitan-aw sa unahan sa mga problema ngadto sa ilang potensyal. 

 

MOHIMO NGA TIN-AW SA BILI: 

 

Sa diha nga gipili ni Jesus ang mga tinun-an, iyang gitin-aw kon unsa ang bili. Ang usa ka 

tinuod nga sumusunod o lider kinahanglan nga mobiya sa tanan: 

 

 Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, 

 siya dili mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:33) 
 

Siya kinahanglan modumili sa kaugalingon pinaagi sa pagpas-an sa krus: 

 

 Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kana

 ko, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug sumunod 

 kanako. (Mateo 16:24) 

 

 Ug bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus, ug magsunod kanako, dili siya 

 mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:27) 
 

Siya kinahanglan mosunod kang Jesus: 

 

 Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kana

 ko, magdumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug sumunod 

 kanako. (Mateo 16:24) 
 

Ang Gingharian sa Dios kinahanglan mahimong iyang nag-unang prayoridad: 

 

 Busa ayaw na kamo magkabalaka, nga nagaingon, Unsa ang among kan-on? o 

 Unsa ang among imnom? o, unsa may among ibisti? ... 

 

 Apan pangitaa ninyo una ang gingharian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarung; 

 ug ang tanan niini nga mga butanga igadugang ra kaninyo. (Mateo 6: 31, 33) 
 

Ang Dios nagsaad sa paghatag sa tanan nga inyong mga panginahanglan kon ang iyang 

Gingharian mao ang prayoridad sa inyong kinabuhi. 

 

Ang usa ka sumusunod kinahanglan mahimong ulipon sa tanan: 

 

 Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang 

 agalon. (Mateo 10:25) 
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Apan dili kini mahitabo sa taliwala ninyo: kay si bisan kinsa nga mahimong dako taliwala 

kaninyo, siya mahimong inyong ulipon: 

 

 Ug bisan kinsa nga buot magapakadako sa taliwala ninyo, siya mahimo 

 ninyong alagad; 

 

 Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-

 alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingon nga lukat alang sa daghan.  

 (Mateo 20: 26-28) 
 

MOPILI NIADTONG MAKATAGBO SA NAG-UNANG MGA KINAHANGLANON: 

 

Si Pablo miingon kang Timoteo nga mopili sa matinud-anong mga tawo ug itugyan ngadto 

kanila ang mga butang nga gitudlo kaniya. Kining matinud-anon nga mga tawo adunay abi 

lidad sa pagtudlo sa uban. Ang nag-unang mga kinahanglanon mao ang pagkamatinud-anon 

ug abilidad sa pagtudlo sa uban. Kon ang usa ka tawo dili matinud-anon, siya dili makatu 

man sa iyang responsibilidad sa espirituwal nga pagsanay. Kon siya matinud-anon, apan dili 

mahibalong motudlo sa uban, nan siya usab mapakyas. 

 

Ang pagkamatinud-anon naglakip sa espirituhanon nga pagkahamtong. Si Pablo naghisgot sa 

mga magtotoo nga unta makahimo na sa pagtudlo sa uban apan wala pa mohamtong sa espiri 

tuwal. Kini nga mga tawo dili pa andam alang sa tinuod nga pagkadisipulo. Sila nagkinahang 

lan sa dugang pa nga pagtudlo sa mga sukaranan sa pagtoo. 

 

Ang mga matinud-anon nga mga tawo dili kinahanglan nga walay ikasaway nga mga tawo.  

Sila mga magtotoo nga anaa sa proseso sa pagpalambo sa sama kang Kristo nga mga hiyas sa 

ilang mga kinabuhi. Bisan ang "matinud-anon nga mga tawo" adunay mga problema ug mga 

kahuyang nga ibuntog, ingon sa gibuhat sa orihinal nga mga tinun-an. 

 

Ang kalibutan nagkinahanglan sa talentado nga mga tawo, ug misulay sa paghatag kanila sa 

kinaiya. Sila mitutok sa pagmugna ug mga propesyonal. Ang Dios miingon sa pagkuha sa 

"matinud-anong mga tawo" sa kinaiya ug siya mohatag ug gahum kanila uban sa espirituha 

nong nga mga talento ug mga abilidad. Ang matinud-anon nga mga tawo anaa sa pagtuman 

sa mga katuyoan sa Dios. Sa diha nga si Jesus mitawag kang Simon ug Andres, sila "diha- 

diha"  mibiya sa ilang mga pukot. Ang pulong "diha-diha" nagpadayag sa ilang pagkaanaa. 

 

Sa diha nga kamo mopili ug mga lalaki ug mga babaye aron idisipulo, sila kinahanglan nga 

anaa o adunay panahon. Sila kinahanglan nga andam sa paghimo sa pagkadisipulo ingon nga 

prayoridad sa ilang kinabuhi. Ang matinud-anon nga mga tawo gipalihok sa espirituhanon 

nga panan-awon. Sa dihang gihatag ni Jesus kang Pedro ug Andres ang panan-awon sa pag 

pangisda ug mga lalaki ug mga babaye, kini midasig kanila sa pagbiya sa ilang mga pukot. 

 

Ang matinud-anon nga mga tawo adunay kagutom sa Pulong sa Dios, ingon sa gibuhat sa 

mga tinun-an ni Kristo. Ang ilang "mga kasingkasing nagdilaab sa sulod nila "sa diha nga 

siya mipakigbahin sa mga Kasulatan (Lucas 24: 32,45). Sila andam ug maikagon nga matud 

loan. Ang matinud-anon nga mga tawo mailhan pinaagi sa gugma alang sa Dios ug sa tawo. 

Sila seryoso nga nagtamud sa una ug ikaduha nga labing dako nga mga sugo: 
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 Ug higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios uban sa tibook mong kasing 

 kasing, ug sa tibook mong kalag, ug sa tibook mong hunahuna, ug sa tibook  

 mong kusog: kini mao ang nahaunang sugo. 

 

 Ug ang ikaduha nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa  imong 

 kaugalingon. Walay laing sugo nga labaw pa kay niini kanila. (Marcos 12: 30-31) 

 

MGA PRINSIPYO SA PAGBANSAY 

 

Human sa pagpili sa iyang mga tinun-an, gipakita ni Jesus ang walo ka importante nga mga 

prinsipyo sa pagbansay kanila: 

 

1. PAKIG-UBAN: 
 

Sa diha nga gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an, gitawag niya sila nga "uban kaniya." 

Siya mipakigbahin sa iyang kinabuhi nga suod uban sa iyang mga tinun-an. Siya migahin ug 

panahon uban kanila diha sa parehong pormal nga mga sitwasyon sa ministeryo ug sa dili 

pormal nga mga kahimtang. Kamo dili makabansay sa mga sumusunod ug mga lider pinaagi 

sa komite sa mga miting o Domingo nga pagserbisyo lamang. Kinahanglan nga adunay suod 

nga pagpakig-uban sa mga tawo nga inyong gibansay. Kamo kinahanglan mopagpakigbahin 

sa inyong kinabuhi uban kanila. Kamo kinahanglan nga makaila kanila, sa ilang mga proble 

ma, ug sa ilang espirituhanon nga lebel, ug uban pa. 

 

2. PAGBALAAN: 
 

Gikan sa pagpakig-uban kang Jesus, ang pagbalaan maugmad. Si Jesus mitawag sa iyang 

mga tinun-an sa pagpahinungod sa usa ka tawo, dili sa usa ka denominasyon o organisasyon. 

Ang maong pagpahinungod ngadto sa Dios nga gitawag alang sa bug-os nga pagsunod sa 

iyang Pulong ug mga katuyoan. (Tan-awa sa Juan 4:34; 5:30; 15:10; 17: 4; ug Lucas 22:42). 

 

3. PANAN-AWON: 
 

Si Jesus nagdasig sa iyang mga sumusunod pinaagi sa paghatag kanila sa espirituhanon nga 

panan-awon. Sila gitawag niya sa buluhaton nga mas dako pa kay sa rutina sa adlaw-adlaw 

nga pagpuyo. Sila gitawag niya nga mahimong mga mangingisda sa mga tawo (Mateo 4: 19). 

Siya mihatag kanila sa panan-awon sa tibook kalibutan nga espirituhanong pag-ani (Juan 4: 

35). Siya mihagit kanila uban sa mga pagpadayag sa Gingharian sa Dios (Mateo 13). 

 

Kon walay panan-awon, ang mga tawo malaglag (Proverbio 29:18). Sila walay direksyon ug 

walay kadasig. Sa inyong pagbansay sa uban kamo kinahanglan gayud moestorya sa espiritu 

hanong panan-awon sa pagdasig sa misyon. Ang panan-awon mao ang tibook kalibutan nga 

pagsakop sa Ebanghelyo sa Gingharian. Ayaw gayud pagpabalda pinaagi sa ubos nga hinung 

dan. 

 

4. PANUDLO: 
 

Si Jesus migahin sa dakong bahin sa iyang panahon sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an.  
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Ang iyang panudlo kanunay may kalabutan sa panan-awon nga iyang gihatag kanila. Kon ka 

mo mobansay sa mga tinun-an nga gisunod ang paagi ni Jesus, nan, kamo motudlo kon unsay 

gitudlo ni Jesus. Kini maoy kabahin sa sugo sa Dakong Sugo (Mateo 28: 20). 

 

Ang gibug-aton anaa sa mga pagtulon-an ni Jesus ug unsa ang gipadayag sa diha nga kini nga 

mga pagtulon-an gikinabuhi sa unang Simbahan. Kini nagpasabot nga ang tumbok sa pagtud 

lo anaa sa mga Ebanghelyo ug sa mga Epistola sa Bag-ong Tugon. (Ang Harvestime Interna 

tional Institute nga kurikulum naghatag sa maong pagbansay.Ang Harvestime nagtanyag usab 

sa kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo nga mga Taktika" nga mobansay kaninyo sa pagtudlo 

nga nagagamit sa mga paagi ni Jesus.) 

 

Samtang kamo magtudlo kon unsa ang gitudlo ni Jesus, kamo magtudlo sa tibook pinadayag 

sa Pulong sa Dios tungod kay kini nakabasi sa Daang Tugon. Si Jesus miingon: 

 

... Kini mao ang mga pulong nga akong gipamulong kaninyo, samtang ako uban 

pa kaninyo, nga ang tanan nga mga butang kinahanglan nga matuman, nga na  

hisulat diha sa kasugoan ni Moises, ug diha sa mga propeta, ug sa mga salmo 

mahitungod kanako ... 

 

... Sa ingon niini nahisulat, nga si Kristo kinahanglan gayud magaantus, ug ma 

banhaw gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw: 

 

Ug nga ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali diha 

sa iyang ngalan taliwala sa tanan nga mga nasud, magsugod sa Jerusalem.  

(Lucas 24: 44,46-47) 

 

5. PAGPAKITA: 
 

Si Jesus wala magtudlo pinaagi sa binaba nga pahamatngon lamang. Iyang gipakita kon unsa 

ang iyang gitudlo. Si Jesus nagtudlo sa pag-ayo ug nagpakita niini pinaagi sa pagpang-ayo sa 

mga masakiton. Siya mitudlo sa awtoridad sa magtotoo ibabaw ni Satanas ug mipakita niini 

pinaagi sa paghingilin sa mga yawa. Siya mitudlo sa pagtagad alang sa mga kabus ug mihu 

lagway niini pinaagi sa pagpakaon sa mga panon sa katawhan. 

 

Ang mga tinun-an dili lamang mga estudyante, sila mga saksi sa pagpasundayag sa Dios sa 

gahum. Sila sa ulahi miingon sa diha nga sila nagtudlo "Kana among nakita ug nadungog" 

ingon nga "nakakita nga mga saksi "(1 Juan 1: 1). 

 

Si Jesus nagtudlo pinaagi sa ehemplo. Iyang gipakita kon unsa ang iyang gisulti diha sa iyang 

pagkinabuhi ug pag-alagad. Siya miingon: 

 

Kay gihatag ko kaninyo ang usa ka panig-ingnan nga kamo usab kinahanglan 

magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. (Juan 13:15) 

 

Ang pagpakita sa gahum sa Dios mohimo sa mga tawo nga maminaw sa inyong mensahe: 
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Ug ang mga tawo nanaghiusa sa pagpatalinghug gayud sa mga butang nga gii-

ngon ni Felipe, sa pagkadungog ug pagkakita nila sa mga milagro nga iyang 

gibuhat. (Buhat 8: 6) 

 

Si Pablo misulti dili lamang sa kamatuoran sa Ebanghelyo (Galacia 2: 5) apan sa gahum sa 

Ebanghelyo (Roma 1:16). Siya mipahayag ug mipakita sa Ebanghelyo (I Mga Taga Corinto 

2: 1.4). (Ang Harvestime International Institute adunay kurso nga nag-ulohang "Gahum nga 

mga Prinsipyo" nga gitanyag alang niini nga hilisgutan). 

 

6. PAG-APIL: 
 

Ang daghay kahibalo dili igo. Aron mahimong epektibo, ang kahibalo kinahanglan nga gami 

ton. Adunay  panahon sa paglihok. Ang mga tinun-an dili lamang namati sa mga pagtulon-an 

ni Jesus ug nakakita sa pagpasundayag, sila usab miapil. Ang pagtudlo ug usa ka hilisgutan 

dili igo nga mopasalig sa pagkat-on. Ang pagtudlo lamang sama sa naningkamot sa pagkat-on 

sa pag-opera pinaagi sa pagbasa sa usa ka libro. 

 

Ang mga tinun-an kinahanglan nga adunay aktuwal nga kasinatian kon unsa ang ilang nakat-

onan. Sila kinahanglan nga makaangkon ug kasinatian kon unsaon sa pagpakigbahin sa Maa 

yong Balita, unsaon sa pag-ampo alang sa mga masakiton, ug unsaon sa paghingilin sa mga 

yawa, ug uban pa.  Si Jesus mihatag sa maong mga oportunidad alang sa iyang mga tinun-an. 

Basaha ang Marcos 6: 7-13 ug Lucas 9: 1-6. Si Jesus mipadala sa iyang mga tinun-an aron sa 

pagsinati kon unsa ang gitudlo kanila. Kadtong inyong gibansay mahimong mga magtutuman 

sa Pulong ug dili tigpaminaw lamang. 

 

7. PAGBANTAY: 

 

Sa diha nga ang mga tinun-an ni Jesus mibalik gikan sa ilang biyahe sa ministeryo, si Jesus 

mitimbang-timbang sa ilang mga paningkamot (Lucas 9:10). Sa tibook proseso sa pagbansay 

si Jesus nagbantay sa iyang mga tinun-an. Sila wala biyai nga nag-inusara sa ilang mga pakig 

bisog. Siya atua didto aron sa pagtul-id, pagbadlong, ug sa pagdasig kanila. 

 

Kamo dili maghunahuna nga ang buluhaton mabuhat lamang tungod kay inyong gipakita sa 

andam nga magbubuhat kon unsaon sa pagbuhat niini, ug mipadala kaniya uban sa nagakali 

pay nga mga pagdahom. Kamo kinahanglan nga mobantay. Samtang ang mga tinun-an naka 

tagbo ug mga kahigawad ug mga babag, kamo motudlo kanila kon unsaon sa pag-atubang 

niini nga mga hagit. 

 

Ang pagbantay usahay gitawag nga "pagsuta" Si Pablo nagbantay  o "nagsuta" sa iyang mga 

tinun-an: 

 

 Ug sa nakapabilin siya didto ug diutay nga panahon, siya migikan ug miadto sa 

 sa tanan nga mga kayutaan sa Galacia, ug sa Phyrgia sa kahusay, sa pagpalig-on 

 sa tanang mga tinun-an. (Buhat 18:23) 

 

 Ug nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug nanagmaymay kanila sa pag 

 padayon diha sa pagtoo, ug nga kinahanglan pinaagi sa atong daghan nga mga 

 kagul-anan makasulod sa Gingharian sa Dios. (Buhat 14:22) 
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8. PAGTUGYAN 

 

Ang katapusan nga yugto sa proseso sa pagkadisipulo mao ang pagtugyan ni Jesus sa iyang 

mga sumusunod nga mahimong tighimo ug mga tinun-an sa ilang mga kaugalingon. Siya 

mihatag kanila sa tahas sa espirituhanon nga pagpadaghan sa mga nasud sa tibook kalibutan. 

 

ANG PANIG-INGNAN SA EFESO 

 

Basaha ang Buhat 19: 1-20 diha sa inyong Biblia. Kini nga kapitulo naghulagway sa pangala 

gad ni Apostol Pablo sa usa ka ciudad nga ginganlag Efeso. Sa diha nga si Pablo unang mia 

bot sa Efeso, siya nangita sa mga magtotooo nga nagpuyo didto. Kini nga mga lalaki ug mga 

babaye midawat na sa Ebanghelyo ug mahimong sumusunod ni Jesus (Buhat 19: 1) apan sila 

nagkinahanglan pa sa dugang nga pagbansay aron epektibong makapagministeryo diha sa 

ilang ciudad. 

 

Si Pablo nagtudlo kanila pinaagi sa kasinatian. Ang unang butang nga iyang gihimo mao ang 

pagdala kanila ngadto sa usa ka bag-o nga espirituhanong kasinatian nga mao ang bautismo 

sa Espiritu Santo (Buhat 19: 2-8). Si Pablo nagtudlo kanila pinaagi sa pagpakita. Sila naka 

saksi sa daghang mahinungdanon nga mga milagro nga gibuhat sa ngalan sa Ginoo (Mga 

Buhat 19: 11-12). Kadtong mga dili tinuod nga mga sumusunod ni Jesus nadayag ug naghi 

nulsol (Buhat 19: 13-17). Ang bag-ong mga kinabig nga nadala ngadto kang Ginoong Jesu-

Kristo (Buhat 19: 17-20). 

 

Sa diha nga ang pagsupak sa Ebanghelyo motungha gikan sa tradisyonal nga mga lider, si 

Pablo nagtukod ug usa ka sentro sa pagbansay sa Efeso: 

 

 Apan sa diha nga ang uban gipatig-a, ug wala motoo, nga nanagsulti ug dautan 

 mahitungod sa Dalan sa atubangan sa panon sa katawhan, siya (Pablo) mibulag 

 gikan kanila, ug gilain ang mga tinun-an, ug nagsaysay sa matag adlaw sa tulung 

 haan ni Tirano. (Buhat 19: 9) 

 

Ang Efeso maoy maayo kaayo nga ehemplo sa usa ka modelo nga programa sa pagbansay sa 

pagpangulo. Si Pablo wala mokuha sa mga estudyante gikan sa ilang lumad nga palibot aron 

mabansay. Iyang gibansay sila sa palibot nga natural kanila. Sila nagpabilin sa ilang kaugali 

ngon nga komunidad ug nakakat-on sa ilang kaugalingon nga pinulongan. 

 

Ang sentro nga gitukod ni Pablo-on nagtanyag sa duha ka-tuig nga kurso sa pagbansay alang 

sa mga tinun-an. Ang katuyoan sa eskwelahan mao ang pagpadaghan sa mga tinun-an nga 

mopakaylap sa mensahe sa Ebanghelyo: 

 

 Ug kini nagpadayon sulod sa duha ka tuig; nga tungod niana sila nga nanagpuyo 

 sa Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong Jesu-Kristo, mga Judio ug mga  Gres 

 yanhon. (Buhat 19:10) 
 

Kini nga sentro sa pagbansay walay linya nga kulturahanon. Ang mga estudyante nag-alagad 

sa mga Judio ug sa mga Gentil (uban nga mga nasud sa kalibutan nga dili Judio). Ang  eskwe 

lahan walay heyograpiyanhong mga utlanan. Ang mga estudyante dili lamang nag-alagad sa 

ilang kaugalingong lungsod sa Efeso, sila nakaabot sa tibook kontinente sa Asia. 
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Ang Efeso nga panig-ingnan maoy maayo nga modelo sa pagbansay tungod kay ang mga 

gibansay nagtudlo sa uban... 

 

 ... Busa ang tanan nga nagapuyo sa Asia nakadungog sa pulong ni Ginoong 

 Jesu-Kristo, mga Judio ug mga Gresyanhon. (Buhat 19:10) 

 

 Busa sa dakong gahum mitubo ang pulong sa Ginoo, ug nakadaug.  

 (Buhat 19:20) 

 

Ang eskwelahan sa Efeso nagbansay ug mga tinun-an ug nagsangkap kanila alang sa buhat sa 

pagpangalagad. Ang katuyoan mao ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa heyograpikanhon (sa 

tibook Asia) ug sa kulturanhon (parehong mga Judio ug mga Gentil). Ang bag-ong mga kina 

big gibansay isip mga tinun-an sa usa ka padayon nga proseso sa pagpadaghan. 

 

PAGSUGOD UG SENTRO SA PAGBANSAY 

 

Ang panginahanglan alang sa sentro sa pagbansay nga susama sa Efeso nga modelo naglung 

tad karon. Samtang ang mga kinabig modaghan, importante nga sila mabansay ingon nga 

mga sumusunod ug mga lider nga nahagit sa ilang responsibilidad sa pag-abot sa kalibutan sa 

Ebanghelyo. 

 

Ang sentro sa pagbansay sa Efeso wala mopuli sa simbahan. Ang mga magtotoo nagpadayon 

sa pagtigom sa sinagoga, nga usa ka dapit sa panagtigom sa unang simbahan. Ang mga mag 

totoo nagpadayon usab sa pagtigom sa mga simbahan sa ilang mga panimalay. Ang eskwela 

han sa Efeso maoy sumpay sa simbahan ug dili usa ka puli alang niini. Ang katuyoan sa ma 

ong programa sa pagbansay dili pag-ilis sa bisan unsa nga kasamtangan nga institusyon nga 

aktibong nagpakaylap sa Ebanghelyo. 

 

Kon kamo interesado sa pagsugod sa usa ka sentro sa pagbansay nga susama sa modelo sa 

Efeso, ang mga panudlo alang sa pagbuhat niini gihatag sa Harvestime International Institute 

sa kurso nga nag-ulohang "Mga Metodo sa Pagpadaghan."  Kini nagpatin-aw kon unsaon sa 

pagpili sa dapit, sa pagpahimutang sa badyet, pagrekrut sa mga estudyante, pagpili sa mga 

magtutudlo ug kurikulum, ug sa pagmantala ug paghimo ug mga sesyon. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ngano nga ang pagbansay sa uban importante nga responsibilidad? 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang katuyoan sa pagbansay sa mga lider ug mga sumusunod? 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang unom ka mga prinsipyo sa pagpili nga gihisgutan diha sa pagtuon ni Jesus 

ug sa iyang mga tinun-an. 

  

 _______________________________ _______________________________ 

 _______________________________ _______________________________ 

 _______________________________  _______________________________ 

 

5. Ilista ang walo ka mga prinsipyo sa pagbansay nga gihisgutan diha sa pagtuon ni 

Jesus ug sa iyang mga tinun-an. 

 _______________________________ ________________________________ 

 _______________________________ ________________________________ 

 _______________________________ ________________________________ 

 _______________________________ ________________________________ 

 

6. Unsa ang Bag-ong Tugon nga panig-ingnan nga gihatag ingon nga usa ka modelo sa 

pagbansay sa mga pangulo? 

  

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

1. Ang mga sumusunod nga nahimong mga lider: 

 

 -Josue, usa ka sumusunod ni Moises, nahimong usa ka lider: Numeros 27:18; 

 Deuteronomio 3:28 

 

 -Eliseo, usa ka sumusunod ni Elias, nahimong usa ka lider: II Mga Hari 2 

 

2. Si Jesus mibansay sa sumusunod nga nahimong mga lider. Ang gibalik-balik nga ta 

wag ni Jesu-Kristo mao ang pagsunod. Ang pulong "mosunod," "mosunod kanako," 

ug "molakaw sunod kanako" gigamit ni Jesus labaw pa kay sa 20 ka mga panahon. 

Sila gitumong ni: 

 

 -Simon ug Andres:    Mateo 4:19; Marcos 1:17 

 -Santiago ug Juan:    Mateo 4:21; Marcos 1:20 (nagpasabot) 

 -Mateo:     Mateo 9: 9; Marcos 2:14; Lucas 5:27 

 -Felipe:     Juan 1:43 

 -Pedro:      Juan 21: 19, 22 

 -Datu nga batan-ong magmamando:  Mateo 19:21; Marcos 10:21; Lucas 18:22 

 -Lain sa iyang mga tinun-an:   Mateo 8:22 

 -Bisan kinsa nga tawo:   Mateo 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23; 

       Juan 12:26 

 

3. Basaha ang bahin sa pagbansay sa mga lider sa panahon sa Daang Tugon sa I Samuel 

19: 18-20 ug II Mga Hari 2: 1; 4:38; 6: 1. 

 

4. Ania ang lima ka mga nag-unang babag nga inyong buntogon sa pagbansay sa mga 

sumusunod ug mga lider: 

 

  1. Kahadlok sa tawo. 

  2. Pagkatapulan. 

  3. Pagdumili sa kausaban. 

  4. Pagkasumpaki sa mga prayoridad. 

  5. Kaignorante (ang mga tawo kinahanglan nga bansayon kon unsaon sa pagpa 

      kigbahin sa Ebanghelyo ug sa pagbuhat sa piho nga mga buluhaton sa  

                 ministeryo). 

 

5. Ang Harvestime International Institute nga mga kurso makatabang kaninyo sa pagban 

say sa parehong mga sumusunod ug mga lider. Sulat karon alang sa kompleto nga lis 

tahan sa mga kurso nga gitanyag. 

 

6. Ania ang mga giya sa pagdumala sa mga sesyon sa pagbansay: 
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Pangandam: 

 

Ang matag magtutudlo hingpit nga pamilyar sa mga hilisgutan nga iyang itudlo. Siya mangan 

dam pinaagi sa pag-ampo. Siya kinahanglan nga adunay tukma nga mga suplay ug mga mater 

yales nga andam na alang sa matag sesyon sa klase. 

 

Ang matag magtutudlo kinahanglan adunay piho nga mga tumong alang sa matag leksyon. 

Kon kamo naggamit sa Harvestime International Institute nga mga materyales, ang mga 

tumong gilista diha sa sinugdanan sa matag kapitulo. 

 

Siguroha nga ang mga lawak sa tunghaan andam na alang sa mga estudyante. 

 

Pagkaanaa sa Hustong Oras: 

 

Sugdi ug taposa ang sesyon sa klase sa husto nga panahon. (Gawas kon ang Espiritu Santo 

naggiya.) 

 

Pag-ampo: 

 

Sugdi ug taposa ang mga sesyon sa klase sa pag-ampo. 

 

Pagribyu ug Pagtingob: 

 

Sugdi ang matag sesyon sa klase uban sa usa ka mubo nga pagribyu sa unsay gitudlo sa 

katapusan nga sesyon sa klase. Taposa ang matag klase uban sa pagtingob sa mga leksyon 

nga gitudlo niana nga sesyon. 

 

Paggamit sa Nagkalain-laing mga Paagi sa Pagtudlo: 

 

Ang Harvestime International Institute nga kurso nga nag-ulohang "Pagtudlo nga mga 

Taktika" nagbansay kaninyo sa pagtudlo nga nagagamit sa mga paagi ni Jesus. 

 

Pag-abli alang sa Balaan nga Espiritu: 

 

Ang pagkabukas sa paglihok sa Balaang Espiritu mao ang mas importante pa kay sa pagkom 

pleto sa leksyon o sa pagsunod sa giplano nga pormat. 

 

Pagpakita: 

 

Pagpakita kon unsa ang gitudlo. Pananglitan, kon kamo nagtudlo sa pag-ayo, pag-ampo alang 

sa mga anaa nga may sakit. Sa diha nga nagatudlo sa bautismo sa Espiritu Santo, giyahi ang 

mga tawo sa pagsinati niini. 
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Pagplano sa Pagkat-on nga Kasinatian: 

 

Paghatag ug mga buluhaton sa mga estudyante nga kompletohon taliwala sa mga sesyon sa 

klase. Paghatag ug mga oportunidad alang kanila sa pagpraktis kon unsa ang ilang nakat-onan 

pinaagi sa praktikal nga ministeryo sa ilang simbahan ug sa komunidad. 

 

7. Ania ang pipila ka mga pangutana alang kaninyo sa paghunahuna: 

 

 -Ang inyo bang panig-ingnan sa atubangan sa uban naggiya kanila sa pagkinabuhi 

   alang sa Dios? Paglista ug tulo ka mga paagi nga kamo makasulti. 

 

 -Ang uban ba adunay oportunidad nga makauban kaninyo aron sa pagpaniid sa inyong 

   mga panig-ingnan o kamo nagpabilin nga halayo sa mga tawo? Paglista ug tulo ka 

   mga paagi nga kamo kanunay abli sa inyong kaugalingon ngadto sa uban. 

 

 -Kamo ba nagtoo nga ang panig-ingnan sa inyong kinabuhi kinahanglan nga sundan 

   sa uban? Ngano o ngano nga dili? Unsaon ninyo sa pagpalambo sa inyong panig-

   ingnan? 

 

 -Kamo ba naglapas sa usa ka nailhan nga baruganan sa Pulong sa Dios sa paggamit sa 

   inyong pagkapangulo? Sa unsa nga paagi? Unsaon ninyo pagtul-id niini? 

 

  -Makangalan ba kamo ug usa ka tawo nga inyong gibansay aron sa pagtabang    

   kaninyo? 
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KAPITULO 11 
 

PAG-ATUBANG SA KAPAKYASAN 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pag-ila sa tulo ka nag-unang mga hinungdan sa kapakyasan. 

     •    Pag-ila sa Bibliyanhong mga lider nga midaug sa kapakyasan. 

     •    Pag-ila sa Bibliyanhong mga lider kansang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan. 

     •    Paglista sa Bibliyanhong mga giya nga mipaliso kapakyasan ngadto sa kalampusan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Ang usa ka matarung nga tawo mapukan sa makapito, ug mobangon pag-

 usab. (Proverbio 24:16) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga leksyon mao ang usa sa labing importante nga mga bahin niini nga kurso sa "Bibli 

yanhong Pagdumala nga mga Prinsipyo." Kini naghisgot sa kapakyasan. Ang Dios adunay 

hingpit nga plano, apan nagapamuhat siya pinaagi sa dili hingpit nga mga lider sa pagtuman 

sa iyang mga plano. Tungod kay kamo dili hingpit, kamo kinahanglan gayud nga makasabot 

sa mga rason sa kapakyasan ug masayud kon unsay buhaton sa diha nga kamo mapakyas. 

 

Niini nga leksyon kamo makakat-on sa nag-unang mga hinungdan sa kapakyasan. Kamo mag 

tuon sa ehemplo sa mga lider kansang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan ug sa mga tawo 

nga nagliso sa mga kapakyasan ngadto sa kalampusan. Kamo usab hatagan ug Bibliyanhong 

mga giya alang sa pag-atubang sa kapakyasan ug pagliso niini ngadto sa kalampusan. 

 

UNSAY HINUNGDAN SA KAPAKYASAN? 

 

Adunay tulo ka nag-unang mga rason sa kapakyasan: 

 

1. KAPAKYASAN SA RELASYON: 
 

Daghang mga lider napakyas tungod kay sila walay husto nga relasyon sa Dios. Sila wala ti 

ngali mougmad sa hustong espirituhanon nga mga patukoranan nga gilista diha sa Hebreoha 

non 6: 1-3. Sa diha nga sila naningkamot sa pagtukod sa buluhaton sa Dios diha sa ibabaw sa 

huyang nga espirituhanong pundasyon, kini mahugno. 

 

Ang ubang mga lider nagkapuliki sa pagbuhat sa "buluhaton sa Dios" nga ilang napasagdan 

ang pag-ampo, pagtuon sa Biblia, pagpuasa, ug pagpangita sa Ginoo ug sa iyang kabubut-on. 

Ang uban mawad-an sa ilang unang dakong gugma kang Ginoong Jesu-Kristo. 
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Inay nga ang Dios ug ang iyang Gingharian maoy prayoridad, ang mga kabalaka ug mga 

bahandi sa kalibutan, ang mokita ug salapi, o mopahimuot sa mga tawo magsugod pagkuha 

sa unang dapit diha sa ilang mga kinabuhi. 

 

Si Haring Uzzias mao ang usa ka panig-ingnan sa usa ka lider nga napakyas tungod sa iyang 

kaugalingon nga relasyon sa Dios. Si Haring Uzzias nagsugod nga maayo. Siya nangita sa 

Ginoo (II Cronicas 26: 6-8). Siya mibuhat ug maayo diha sa mga gubat batok sa mga kaaway 

sa Israel (II Cronicas 26: 6-8). Apan sa diha nga si Haring Uzzias nahimong inila ug puno sa 

garbo, siya misugod sa "paglihok nga mangil-ad," siya dili na matinud-anon sa Dios, ug wala 

na nangita sa Ginoo (II Cronicas26:16). 

 

Aron mahimong lider, kamo kinahanglan nga adunay suod nga pakig-ambitay sa Dios. Dag 

hang mga lider nga napakyas nakadiskobre nga ang ilang problema nagsugod sa pagkapakyas 

sa ilang kaugalingong relasyon sa Dios. 

 

2. KAPAKYASAN  NGA TINUYO: 

Ang "kapakyasan nga tinuyo" nagpasabot sa kapakyasan tungod sa inyong kaugalingon nga 

makasasalang mga buhat. Ang mga sala nga "tinuyo" naglakip sa tanang sayop nga buhat, pu 

long, tinamdan o motibo. Ang maong mga buhat o mga sala nga"tinuyo" moresulta sa kapak 

yasan. 

 

3. KAPAKYASAN  NGA DILI TINUYO: 

Ang "kapakyasan nga dili tinuyo" nagpasabot sa kapakyasan nga ang hinungdan mao ang dili 

pagbuhat. Sa diha nga kamo makasala pinaagi sa "dili tinuyo," kamo napakyas sa pagbuhat sa 

unsay angay ninyong buhaton Ang Biblia nagaingon: 

 

 Kay alang kaniya nga nasayud sa pagbuhat sa matarung ug wala nagabuhat 

 niini kini sala. (Santiago 4:17) 

 

Ang mga sala nga "dili tinuyo" mao ang mga butang sa Pulong sa Dios nga nag-ingon nga 

kamo kinahanglan nga mobuhat apan kamo napakyas sa pagbuhat. Si Jesus mibadlong sa 

relihiyosong mga lider sa iyang panahon sa maong "mga dili tinuyo. " Siya miingon... 

 

 Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga salingkapaw! kay kamo may 

 ikapulo sa hierbabuyna ug sa anis ug sa komino, ug ginabiyaan ninyo ang  

 mga butang nga labing dagko sa kasugoan, nga mao ang paghukom, kalooy,   

 ug pagtoo; kini sila maoy kinahanglan nga pagabuhaton , ug ang uban dili 

 pagabiyaan. (Mateo 23:23) 

 

MGA LIDER NGA NAGMADAUGON SA ILANG KAPAKYASAN 

Ang Biblia adunay daghang mga panig-ingnan sa dagkong mga tawo nga sa pipila ka mga 

punto sa ilang kinabuhi napakyas ingon nga mga lider: 

 

Abraham: Namakak siya mahitungod kang Sara nga iyang asawa tungod sa kahadlok nga 

siya patyon, ug ang iyang asawa kuhaon gikan kaniya. Apan siya gitawag nga tawo sa pagtoo 

ug "higala sa Dios." 
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Moises: Sa kasuko siya mihampak sa bato, ug mipaagas sa tubig inay nga mosulti ngadto sa 

bato ingon sa gisugo sa Dios. Apan nag-ingon ang Biblia nga wala na gayuy laing propeta 

nga sama ka dako kang Moises. 

 

Haring David: Siya nakapanapaw sa asawa sa laing tawo, unya ang tawo gipatay aron sa 

pagsulay sa pagtabon sa iyang sala. Apan siya usa ka gamhanan nga hari ug gitawag nga "usa 

ka tawo nga subay sa kaugalingong kasingkasing sa Dios." 

 

Jonas : Siya miadto sa atbang nga direksyon sa diha nga gitawag siya sa Dios sa pagsangyaw 

sa Ninevah. Sa ulahi siya nagwali sa labing dako nga kapukawan sa kasaysayan. Ang tibook 

ciudad naghinulsol. 

 

Josue : Kini nga tawo usa ka dako nga kumander sa militar nga milingkod sa pagpangulo sa 

nasud sa Israel human sa kamatayon ni Moises. Usa sa mga hagit nga gihatag sa Dios kang 

Josue mao ang pagpanguna sa Israel sa pag-angkon sa ilang gisaad nga yuta. Apan sa usa ka 

punto si Josue nawad-an sa kadasig nga siya nangandoy nga mobalik sa pikas nga daplin sa 

Jordan didto sa kamingawan. Sa laing panahon siya gilimbongan sa mga Gabaanhon. Apan 

kini nga tawo nagpadayon sa pagbuntog sa yuta nga gisaad sa Dios. 

 

Ang Propetang si Elias: Usa ka dautan nga rayna nga si Jezabel nagpaadto sa sulugoon 

ngadto sa propeta nga si Elias nga nagpahibalo kaniya nga siya nagplano sa pagpatay 

kaniya. Si Elias... 

 

 ... miadto sa usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, ug miadto ug 

 milingkod sa ilalum sa usa ka kahoy nga enebro: ug siya naghangyo sa iyang 

 kaugalingon nga siya mamatay unta, ug miingon, igo na; karon, Oh Jehova, 

 kuhaa ang akong kinabuhi; kay ako dili man labing maayo kay sa akong mga 

 amahan. (I Mga Hari 19: 4) 

 

Ania ang dakong tawo sa Dios, nga nag-ayo sa mga masakiton, nagbanhaw sa mga patay, ug 

nagkontrolar sa mga elemento sa kinaiyahan sa ngalan sa Ginoo. Karon siya nagatago, naga 

kalisang, nagakaguol, ug nagahangyo nga mamatay. Apan si Elias mibalik sa pagpakita sa 

gahum sa Dios sa atubangan sa tibook nga nasud sa Israel didto sa Bukid sa Carmelo. 

 

Pedro: Kini nga tawo milimod kang Jesus, apan sa ulahi nahimong usa ka dakong lider sa 

unang simbahan. 

 

Ang Apostol nga si Pablo: Ang Apostol Pablo usab miatubang ug kapakyasan. Siya misulat 

sa makausa nga tungod sa mga kasinatian sa Asia siya "nabug-atan sa hilabihan gayud" ug 

"nawad-an sa paglaum bisan sa kinabuhi" (II Mga Taga Corinto 1: 8). Siya nagpahayag ug 

mga panahon sa diha nga siya nasamok, nalibog, nalutos, ug nasalikway (II Mga Taga Corin 

to 4: 8-ll). Siya miingon nga siya may mga kahadlok ug mga kasamok (II Mga Taga Corinto 

7: 5-6). Apan ang Apostol nga si Pablo malampuson nga nagwali sa Ebanghelyo ngadto sa 

mga Gentil, sa pagtukod sa dagko nga mga simbahan ug mga lider sa mga nasud sa tibook 

kalibutan. 

 

MGA LIDER KANSANG MGA KAPAKYASAN NATAPOS SA KAPILDIHAN 

Ang Biblia naundan usab sa daghan nga mga panig-ingnan sa mga lider kansang mga kina  
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buhi natapos sa kapakyasan ug kapildihan: 

 

Samson: Kinsa usa ka dakong maghuhukom sa Israel ug may dakong pisikal nga kusog nga 

gihatag kaniya gikan sa Dios. Siya misugod sa pagluwas sa Israel gikan sa mga Filistehanon 

nga kaaway. Pinaagi sa kalambigitan sa usa ka Gentil nga babaye, si Samson gibihag ug na 

matay samtang usa pa ka binilanggo sa kaaway. 

 

Uzzias : Siya nahimong hari sa diha nga siya 16  ang panuigon ug  samtang siya mobuhat 

niadtong matarung sa panan-aw sa Ginoo, siya mouswag. Si Uzzias nakasala pinaagi sa pag 

sulod sa templo ug nagpahigayon sa mga katungdanan nga ang mga sacerdote lamang ang 

gitugotan sa pagbuhat. Ang Dios mihampak kaniya sa sanla, ug siya namatay. 

 

Saul: Si Saul ang unang hari sa Israel, nga gisimba sa mga katawhan, ug usa ka tawo diin ang 

Espiritu sa Dios mipahulay. Tungod sa pagkadili-masinugtanon, si Saul gisalikway sa Dios 

ug lain nga hari gipili sa paghuman sa iyang buluhaton. Ang kinabuhi ni Saul natapos sa ka 

pakyasan, kaulawan, ug paghikog. 

 

Eli : Siya sa orihinal usa ka dakong sacerdote diha sa balay sa Ginoo. Tungod sa pagkadili-

masinugtanon, si Eli ug ang iyang mga anak nga lalaki namatay sa kaulawan. 

 

Judas : Si Judas usa ka tinun-an ni Jesus sa panahon sa iyang ministeryo sa yuta. Siya naka 

saksi sa dakong mga milagro ni Jesus ug nakadungog sa iyang mga pagtulon-an. Apan siya 

nagbudhi kang Jesus ug mitapos sa iyang kaugalingon nga kinabuhi pinaagi sa paghikog. 

 

UNSAY NAKAPAHIMO UG KALAINAN? 

 

Ang pipila niini nga mga lider nakabangon gikan sa ilang mga kapakyasan ug nakapadayon 

aron mahimong mga dagkong tawo sa Dios. Ang uban wala gayud nausab. Ang ilang mga 

kinabuhi natapos sa kapildihan. Unsa ang nakapahimo ug kalainan? 

 

Aron sa pagtubag niini nga pangutana, atong susihon sa dugang pa ang detalye sa kinabuhi sa 

duha ka dako nga mga pangulo sa nasud sa Israel, ang mga hari nga si David, ug si Saul. Una, 

basaha ang istorya sa kapakyasan ni David sa II Samuel kapitulo 11-12. Dayon basaha ang 

istorya sa kapakyasan ni Saul sa I Samuel kapitulo 15. 

 

Sa atong tawhanong pangatarungan, ang kapakyasan ni David daw mas dako kay sa kang 

Saul. Si Saul nagdala lamang sa pipila ka mga vaca ingon nga inagaw gikan sa gubat sa  

diha nga gisugo sa Dios kaniya nga dili mobuhat sa ingon. Si David nanapaw sa asawa sa 

laing tawo. Sa diha nga nadiskobrehan nga siya mabdos, ang iyang bana gipatay sa pagsulay 

sa pagtabon sa sala. Si Saul gisalikway sa Dios ingon nga hari, apan si David nagpabilin 

sa trono, ug gitawag nga "usa ka tawo nga uyon sa kaugalingong kasingkasing sa Dios." 

 

Nganong ang kinabuhi sa usa ka tawo natapos sa kapakyasan samtang ang uban nagpadayon 

sa umaabot nga kalampusan? Ang tubag usa lamang ka pulong: Paghinulsol. Sa diha nga 

giatubang ni propeta Samuel si Saul sa iyang sala, si Saul miingon ... 

 

 ... Ako nakasala; kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova, ug sa imong mga pulong, 

 tungod kay ako nahadlok sa katawhan ug mituman sa ilang tingog.  
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 Unya siya miingon: Ako nakasala; apan tahura ako karon, ako nagahangyo ka 

 nimo, sa atubangan sa mga anciano sa akong mga katawhan ug sa atubangan 

 sa Israel, ug balik pag-usab uban kanako, aron ako magasimba kang Jehova nga 

 imong Dios.  (I Samuel 15:24 ug 30) 

 

Si Saul nasakpan sa iyang sala, ug siya miangkon niini. Siya nasubo, apan alang lamang sa 

pagkasakop. Ang  pagkasubo tungod sa sala dili igo. Kana nga kasubo kinahanglan modala 

ngadto sa paghinulsol: 

 

 Kay ang diosnon nga kasubo nagabunga ug paghinulsol ngadto sa kaluwasan, 

 nga dili pagabasulan: apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapamunga sa 

 kamatayon. (II Mga Taga Corinto 7:10) 

 

Si Saul miangkon nga siya napakyas, apan siya mibasol sa iyang kapakyasan sa ubang mga 

tawo. Siya gusto nga si Samuel mopasidungog kaniya sa atubangan sa mga pangulo sa mga 

tawo aron dili siya maulawan. Siya gusto nga si Samuel mosimba sa Dios uban kaniya sa 

pagpakita sa mga tawo nga siya sa gihapon espirituhanon nga tawo. 

 

Si Saul wala gayud misugid sa iyang sala ngadto sa Dios, ug mangayog pasaylo, siya midumi 

li sa pagdawat sa personal nga responsibilidad alang sa iyang mga buhat. Siya nagtanyag sa 

Dios ug pagsimba sa diha nga ang Dios gusto ug paghinulsol. Si Saul mas nabalaka mahitu 

ngod sa iyang reputasyon sa taliwala sa mga katawhan kay sa iyang relasyon ngadto sa Dios. 

Iyang gitan-aw ang Gingharian dili ingon sa Gingharian sa Dios, apan ingon sa usa ka paagi 

sa pagtukod sa iyang kaugalingon nga imperyo. 

 

Tungod niini, si Samuel miingon kang Saul: 

 

 ... Si Jehova naggisi sa gingharian sa Israel gikan kanimo niining adlawa, ug 

 gihatag kini ngadto sa usa ka silingan nimo, nga maayo pa kay kanimo.  

 (I Samuel 15:28) 

 

Ang gingharian gikuha gikan kang Saul, ug gihatag kang David. 

 

Sa diha nga giatubang sa manalagna nga si Natan si David mahitungod sa iyang sala, diha-

diha dayon giila ni David: 

 

 Nakasala ako batok sa Ginoo. (II Samuel 12:13) 
 

Siya wala mosulay sa pagbasol sa uban. Siya wala mobasol kang Bath-sheba. Siya miangkon 

sa iyang kapakyasan ug mapainubsanong naghinulsol sa atubangan sa Dios. Ang dako nga 

pag-ampo ni David sa paghinulsol natala sa Salmo 51. Basaha kining tibook nga Salmo diha 

sa inyong Biblia. Si David miila sa iyang sala ug nangayog pasaylo: 

 

 Kay naila ko ang akong mga kalapasan: ug ang akong sala sa gihapon ania sa 

 akong  atubangan. 

 

 Batok kanimo, kanimo lamang ako nakasala ug nabuhat ko ang dautan sa imong 

 pagtan-aw ... 
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 Buhatan mo ako ug usa ka ulay nga kasingkasing, Oh Dios; ug bag-oha ang usa 

 ka espiritu nga matul-id sa sulod kanako. (Salmo 51: 3,4,10) 
 

Sa diha nga niatubang sa kapakyasan, si David naghinulsol ug nagpalit ug direksyon. Si Saul 

wala. Siya nahisalaag nga mas layo gikan sa kabubut-on sa Dios ug ang iyang kinabuhi nata 

pos sa kapakyasan, kapildihan, ug paghikog. 

 

SA DIHA NGA KAMO MAPAKYAS 

 

Sa diha nga kamo mapakyas adunay Bibliyanhong mga giya nga, kon kamo mosunod kanila, 

makahimo sa pagliso sa kapakyasan ngadto sa kalampusan. Sa pagtuon niini nga mga giya 

atong gamiton ang panig-ingnan ni Jonas. Basaha ang libro ni Jonas (Upat ka kapitulo) sa 

inyong Biblia sa dili  pa mopadayon niini nga leksyon. 

 

Si Jonas gisugo sa Ginoo sa pag-adto ug sa pagwali ug paghinulsol ngadto sa makasasala nga 

nasud sa Nineve inay mosunod sa tingog sa Dios, siya mipadulong sa atbang nga direksyon. 

Si Jonas misunod sa mosunod nga mga lakang aron sa pagtul-id sa iyang kapakyasan. Kini 

mao ang mga lakang nga lakwan sa diha nga makasinati kamo ug kapakyasan: 

 

PAGPADAYAG: 

 

Sa diha nga mapakyas kamo, pangayoa sa Dios nga ipadayag ang hinungdan sa kapakyasan. 

Magmasaligon: ang Dios adunay paagi sa pagtugot kaninyo nga mahibalo sa diha nga kamo 

napakyas. Ang usa ka dakong bagyo sa dagat nagpadayag kang Jonas nga wala na siya sa ka 

bubut-on sa Dios. Si Jonas miangkon sa iyang sala human niini nga pagpadayag (Jonas 1:12). 

Hangtud dili kamo moila sa inyong kapakyasan kamo magpabilin sa  kapakyasan: 

 

 Siya nga nagatabon sa iyang mga sala dili mouswag; apan bisan kinsa nga naga 

 sugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy. (Proverbio 28:13) 

 

 Kon kita moingon nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon, 

 ug ang kamatuoran wala kanato. ( 1 Juan 1: 8) 

 

Ayaw itugot ang bisan unsa nga rason nga mopugong kaninyo sa pag-angkon sa kapakya 

san. Ania ang pipila ka komon nga mga rason: 

 

 - "Ang mga tawo mawad-an ug pagsalig kanako." 

 - "Kon ako moangkon sa kapakyasan kini maoy pag-angkon nga ako sayop." 

 - "Ako napakyas na ako tingali moundang na.." 

 - "Ulahi na kaayo." 

 - "Ako dili maayo nga panig-ingnan, mao nga ako mohunong na lang." 

 - "Ako arang na ka layo gikan sa kabubut-on sa Dios aron ang mga butang itul-id." 

 

Dili kinahanglan nga ipadayag ang inyong kapakyasan sa publiko gawas kon kini nakaapekto 

sa mga kinabuhi sa uban ug kamo mangita sa ilang kapasayloan. Apan kamo kinahanglan nga 

sa kanunay moangkon sa inyong kapakyasan sa inyong kaugalingon ug sa Dios. Kini mao 

ang unang lakang sa pag-usab sa kapakyasan ngadto sa kalampusan: ang sala kinahanglan 

nga igapadayag. Kamo kinahanglan gayud nga moatubang niini. 
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PAGHINULSOL: 

Human ipadayag ang hinungdan sa inyong kapakyasan, kamo maghinulsol: 

 

 Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopa 

 saylo kanato sa atong mga sala, ug mohinlo kanato gikan sa tanang pagkadili 

 makatarunganon. (Juan 1: 9) 
 

Ang dako nga pag-ampo ni Jonas sa paghinulsol natala sa Jonas kapitulo 2. Si Jonas miila sa 

iyang sala sa atubangan sa Dios, naghinulsol, ug nangayo ug pasaylo. Sa diha nga kamo ma 

pakyas, duol sa atubangan sa Ginoo ug paghinulsol. Hangyoa ang Dios sa pagpasaylo kanin 

yo sa inyong kapakyasan. Siguroha nga mopasaylo kamo sa inyong kaugalingon usab! 

 

PAGBALIK: 

Pinaagi sa pag-ampo, sa sinulat nga Pulong sa Dios, ug sa giya sa Espiritu Santo, ang Dios 

mopadayag kaninyo sa punto diin ang inyong kapakyasan nagsugod. Kamo kinahanglan ga 

yud nga mobalik niadto nga punto ug mousab sa inyong direksyon. 

 

Sa kaso ni Jonas, siya nakaamgo nga ang iyang kapakyasan nagsugod sa dihang siya miadto 

sa atbang nga direksyon sa Nineve. Siya kinahanglan mobalik niini nga punto sa kapakyasan 

ug mousab sa iyang direksyon. Ang tinuod nga paghinulsol naglakip sa pag-usab sa direk 

syon. Sa diha nga kamo mobalik ngadto sa punto sa kapakyasan kamo mobalik ngadto sa da 

pit diin kamo unang nakasala ug itul-id ang inyong mga sayop. Kini gibuhat pinaagi sa ... 

 

PAGPASIG-ULI: 

Sa kaso ni Jonas, sa diha nga iyang naila nga ang iyang kapakyasan nagsugod sa pagdulong 

sa atbang nga direksyon sa Nineve, siya miliso ug direksyon. Siya miadto sa Nineve. Siya 

mitul-id sa iyang kapakyasan (Jonas 3: 3). Iyang gibuhat ang iyang mahimo sa paghimo sa 

mga butang nga matarung. Kini mao ang gitawag nga "pagpasig-uli." 

 

Usahay kamo walay mahimo sa pagtul-id sa inyong kapakyasan gawas sa paghinulsol. Sa pa 

nig-ingnan ni David nga atong gihisgotan, siya walay mahimo sa iyang sala uban kang Bath-

sheba human kini nabuhat. Ang sayop nabuhat na. Ang pagpanapaw nabuhat na ug ang iyang 

bana patay na. Walay bisan unsa nga iyang mahimo sa pagtul-id niini gawas sa paghinulsol. 

 

Apan sa mga sitwasyon diin kamo makabalik ngadto sa punto sa kapakyasan ug makahimo sa 

pagpahiuli, kamo mobuhat sa ingon. Kamo mangayo ug  pasaylo sa tawo. Kamo mouli sa usa 

ka butang nga inyong gikawat o moangkon nga kamo misulti ug  bakak. Kini maoy mga 

panig-ingnan sa pagpasig-uli. 

 

Kamo usab nagkinahanglan ug panahon sa pagpasig-uli sa inyong kaugalingon ug sa pagtu 

kod pag-usab sa inyong espirituhanong kalig-on human sa kapakyasan. Kamo tingali tempo 

raryo nga mokanaug gikan sa mga responsibilidad sa ministeryo.  

 

Kamo nagkinahanglang ug panahon nga mag-inusara uban sa Dios. Ania ang pipila ka mga 

paagi sa pagpasig-uli sa inyong espirituhanong kalig-on: 
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 -Pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 -Paggahin ug panahon sa pag-ampo ug pagpuasa. 

 -Pagribyu sa nag-unang mga hinungdan sa kapakyasan (nga gihatag niini nga lek 

  syon) aron kamo makahimo sa paglikay sa umaabot nga mga kapakyasan. Hangyoa 

  ang Dios sa pagpadayag ug sa pagtabang kaninyo sa pagtul-id sa bisan unsa nga mga 

  dapit nga problema sa inyong kinabuhi. 

 

 -Pagribyu sa mga estratihiya sa espirituhanong pakiggubat aron sa pagtabang kaninyo 

   sa mas epektibo nga pakiggubat sa sunod nga panahon. (Tan-awa sa  Harvestime 

   International Institute ang kurso nga nag-ulohang "Espirituhanong mga Estratihi 

   ya: Usa ka Manwal sa Espirituhanong Pakiggubat. " ) 

 

 -Pahulay sa pisikal. Ang tawo nalangkob sa lawas, kalag, ug espiritu. Sa diha nga ang 

 inyong pisikal nga lawas gikapoy, si Satanas mahimo nga mopahimulos ug moapekto 

 sa inyong kalag ug espiritu, ug maoy hinungdan nga kamo mapakyas. 

 

NGADTO SA KALAMPUSAN! 

 

Human sa inyong pagbuhat niini nga mga lakang, ibutang ang inyong kapakyasan sa inyong 

luyo, ug mopadayon sa kalampusan. Si Jonas mibutang sa iyang kapakyasan sa iyang luyo. 

Ang Ginoo misulti ngadto kaniya sa ikaduha nga panahon ug miingon, "Tumindog ka, ug 

moadto sa Nineve "(Jonas 3: 1-2).. Niini nga panahon siya sa madali misunod.  Sa Nineve, si 

Jonas nangulo sa usa sa labing dako nga mga kapukawan sa kasaysayan. Ang tibook ciudad 

naghinulsol. Pinaagi sa pagsunod sa mga lakang sa pagpadayag, paghinulsol, pagbalik, ug sa 

pagpasig-uli, ang iyang kapakyasan nahimo nga kalampusan. 

 

Ang Biblia naundan ug daghang mga istorya sa mga tawo nga sama kang Jonas. Kini nga 

mga tawo napakyas apan miangkon sa ilang kapakyasan ug nangayog pasaylo sa Dios. Sa 

diha nga ilang gibuhat, ang Dios wala gayud mopakyas sa pagpasaylo ug sa paghatag ug bag-

o nga direksyon. Kini mao ang Bibliyanhong sulondan alang sa pagliso sa kapakyasan ngadto 

sa kalampusan. 

 

Ang Dios makahimo sa ingon usab alang kaninyo! Siya wala nagtan-aw sa inyong nangagi 

nga mga kapakyasan. Siya wala motan-aw kaninyo ingon sa kamo karon. Siya nakakita sa 

lalaki o sa babaye ... ang mga lider nga mahimong kamo kon kamo lang molakaw sa pagka 

masulundon ngadto sa kaniya. 

 

PAGKAKAT-ON GIKAN KAPAKYASAN 

Si Pablo misulat: 

 Kay dili kami buot nga kamo dili masayud, mga igsoon, mahitungod sa mga 

 kagul-anan, nga miabot kanamo sa Asia, nga gibug-atan kami sa hilabihan 

 gayud, nga labaw sa among kusog, sa pagkaagi nga kami nawad-an na sa pag 

 laum sa kinabuhi. 

 

 Apan, nakabaton na kami sa among kaugalingong hukom sa kamatayon sulod sa 

 among kaugalingon, aron dili kami magasalig sa among kaugalingon, kondili sa 

 Dios nga nagabanhaw sa mga patay; 
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 Nga maoy nagaluwas kanamo gikan sa dako nga kamatayon, ug magaluwas pa; 

 kaniya ang among paglaum, nga pagaluwason pa usab kami niya.  

 (II Mga Taga Corinto 1: 8-10) 
 

Si Pablo mipatin-aw nga ang mga problema sa Asia nagtudlo kaniya sa usa ka importante nga 

leksyon ... "kita kinahanglan nga dili mosalig sa atong mga kaugalingon, kondili sa Dios." Ki 

ni mao ang dako nga leksyon nga makat-onan gikan sa kapakyasan. Kamo dili mosalig sa 

inyong kaugalingon. Ang inyong gahum, inyong awtoridad, inyong kalampusan isip usa ka 

lider nga gipasaligan lamang diha kang Kristo Jesus. Si Pablo mitan-aw sa unahan sa natural 

nga kalibutan aron makita ang espirituhanong mga kaayohan sa mga problema, mga pagtin 

tal, mga pagsulay, ug mga kapakyasan: 

 

 Kay tungod niana kami wala magpakaluya; apan bisan ang among tawhanong 

 kinabuhi nagakatun-as na, apan ang among kinasuloran ginabag-o sa adlaw-

 adlaw. 

 

 Kay ang among magaan nga mga kagul-anan nga sa makadiyut lamang, naga 

 buhat alang kanamo ug labaw pa gayud ka halangdon,  sa walay katapusan nga 

 kabug-aton sa himaya; 
 

 Samtang wala kami magatan-aw sa mga butang nga makita, kondili sa mga 

 butang nga dili-makita; kay ang mga butang nga makita, lumalabay lamang; 

 apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. 

  (II Mga Taga Corinto 4: 16-18) 

 

Si Pablo nakakat-on nga bisan tuod ang tawhanong lawas nagatun-as, ang sulodnon nga tawo  

nabag-o. Inay nga mohunong, si Pablo nakakat-on gikan sa kapakyasan ug mipadayon ngadto  

sa kalampusan. Sa II Taga-Corinto 1:10 iyang gipaila nga ang Dios ... 

 

 "Nagluwas"   (Sa kaniadto) 

 "Nagaluwas"   (Sa karon) 

 "Magaluwas"   (Sa umaabot) 

 

... kanato gikan sa tanan natong mga problema, mga pagsulay, mga pagtintal, ug mga kapak 

yasan. Siya miingon nga kita... 

 

 Gisakit .... APAN WALA manghiubos. 

 Gilibog ... APAN WALA  kawad-i sa paglaum. 

 Gilutos ... APAN WALA ikapanugyan. 

 Gipukan... APAN WALA mangalaglag! 

 (II Mga Taga Corinto 4: 8-9) 

 

Bisan pa sa tanan nga mga kagubot, paglutos, kasamok, ug sa pagkawalay paglaum, si Pablo 

nakahimo sa pag-ingon sa panapos nga adlaw sa iyang kinabuhi: 

 

 Ako nakigbisog sa usa ka maayong pag-away, natapos ko na ang akong 

 paglumba,  akong gibantayan ang pagtoo. (II Timoteo 4: 7) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang tulo ka pananglitan sa Biblia sa dagko nga mga lider nga midaug sa ilang 

kapakyasan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Ilha ang tulo ka pananglitan sa Biblia sa mga tawo kansang mga kinabuhi natapos sa 

kapakyasan. 

 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang Bibliyanhong mga giya alang sa pagliso sa kapakyasan ngadto sa 

kalampusan: 

 

 _______________________________  _______________________________ 

 _______________________________ _______________________________ 

 

5. Unsa ang tulo ka nag-unang mga hinungdan sa kapakyasan? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 

1. Sa Lucas 15:11-32 si Jesus naghisgot sa istorya sa usa ka batan-ong lalaki kinsa 

mibiya sa iyang amahan ug milakaw sa pagpuyo sa lain nga nasud. Tun-i kini nga 

istorya pag-ayo, ilabi na ang bahin nga naghisgot sa pagbalik sa anak nga lalaki sa 

balay sa iyang amahan. Kamo makakaplag nga siya misunod sa sama nga mga 

sumbanan alang sa pagtul-id sa kapakyasan nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

 

2. Tun-i ang mosunod nga listahan sa Bibliyanhong mga ehemplo sa mga lider nga 

napakyas sa pipila ka mga punto diha sa ilang mga kinabuhi. Kinsa mitul-id sa ilang 

mga kapakyasan?  Giunsa nila pagliso ang ilang mga kapakyasan ngadto sa kalam 

pusan? Kinsa kanila ang wala motul-id sa ilang mga kapakyasan? Unsa ang resulta? 

Kamo makadugang sa uban nga mga panig-ingnan niini nga listahan gikan sa inyong 

kaugalingon nga pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 

  -Abraham:   Genesis 20-21 

  -Moises:   Libro sa Exodo; Buhat 7: 20-44 

  -Aaron:   Exodo 32 

  -Balaam:   Numeros 22 

  -Uzziah:   II Mga Cronicas 26 

  -Samson:   Mga Maghuhukom 13-16 

  -David:   II Samuel 11-12; Salmo 51 

  -Saul:    I Samuel 8-15 

  -Jonas:    Ang libro ni Jonas 

  -Pedro:    Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Buhat 

  -Juan Marcos:   Buhat 12: 12,25; 15:39; II Timoteo 4:11 

  -Demas:   II Timoteo 4: 9 

 

3. Kamo nakakat-on niini nga leksyon nga adunay tulo ka nag-unang mga rason alang sa 

kapakyasan nga naglakip sa: 

 

  -Kapakyasan sa personal nga relasyon sa Dios (sayop nga espirituwal nga  

   pundasyon, kakulang sa pag-ampo, pagtuon sa Biblia). 

  -Mga sala nga tinuyo  (sa bisan unsa nga kalapasan sa Pulong sa Dios). 

  -Mga sala nga dili tinuyo (dili paghimo sa unsay angay nga buhaton). 

 

 Ania ang listahan sa pipila ka mga resulta niining nag-unang mga kapakyasan. 

 Makahimo ba kamo sa paghunahuna sa ubang mga resulta aron sa pagdugang 

 niini nga listahan? 

 

  -Kawalay kadasig 

  -Mga pagsundog (pagkopya sa ministeryo sa uban) 

  -Kulang sa panan-awon 

  -Kulang sa pagbansay 

  -Dili andam nga mobayad sa bili 

  -Kulang sa pasalig. 

  -Sayop nga prayoridad 

 

136 



  -Imoralidad. 

  -Kadalo, bahandi, sayop nga paggamit sa mga pundo, gugma sa salapi 

  -Garbo 

  -Pangabugho 

  -Dili maayong tinamdam sa mga sumusunod 

  -Kulang sa komunikasyon ngadto sa mga sumusunod 

  -Kahadlok sa mga tawo ug pagtahod sa mga tawo 

  -Pagkainila 

  -Dili makanunayon 

  -Kulang sa kinaugalingong pagtimbang-timbang 

  -Pagtandi sa kaugalingon ngadto sa uban 

  -Pagkompromiso 

  -Ambisyon 

  -Walay katakos sa pagdelegar ngadto sa uban (naningkamot sa pagbuhat sa 

   tanan sa iyang kaugalingon) 

  -Naminaw ug nagtuman sa tawo inay sa Dios; maimpluwensiyahan sa inila 

   nga opinyon 

  -Dili matinoohon 

  -Walay katakos sa paggiya sama sa ulipon ug magbalantay sa carnero 

  -Wala makatagbo sa mga kwalipikasyon sa Biblia alang sa mga posisyon sa 

   pagpangulo 

  -Kulang sa tin-aw nga tawag sa pagpangulo 

  -Kulang sa kahibalo ug paggamit sa mga baruganan sa espirituhanon nga  

   pakiggubat 

  -Kulang sa kahibalo ug paggamit sa Bibliyanhong mga baruganan sa kalam 

   pusan 

  -Walay katakos nga makadungog sa tingog sa Dios ug sa pag-ila sa iyang  

   kabubut-on nga miresulta sa sayop nga mga desisyon 

  -Kulang sa espirituhanong gahum 

  -Kulang sa pagplano 

  -Dili husto nga pagdumala sa espirituhanon nga mga kapanguhaan 

  -Pagkadili mabungahon sa espirituhanon  

  -Gamot sa kapaitan 

  -Pagkatapulan ug pagkataspukan 

  -Gugma sa kalibutan 

  -Kulang sa dihog 

 

4. Ang garbo mao ang labing dako nga rason sa kapakyasan. Kini mao ang hinungdan sa 

unang sala sa katawhan. Si Satanas midani sa garbo sa dihang siya miingon, "Ikaw 

mahimong ingon sa Dios." Ania ang pipila ka mga sintomas sa garbo: 

 

  -Magpaimportansya: Salmo 101: 5 

  -Adunay "tanang mga tubag": Proverbio 3: 7 

  -Mapahitas-on nga tinan-awan: Mga Proverbio 6:17 

  -Kanunay gigamit ang pulong "ako" o "akong": Isaias 14: 14-15 

  -Hilabihan ang paghunahuna sa maayo nga mga tinan-awan: Isaias 28: 1 

  -Nalipay sa pagmando sa mga tawo sa palibot: Mateo 20: 26-27 
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  -Nahigugma sa titulo: Mateo 23: 6-11 

  -Gidayeg ang kaugalingon sa buhat nga gihimo alang sa Dios: Buhat 12: 21-23 

  -Nagabuhat sa mga butang uban sa sayop nga kadasig: Roma 8: 6 

  -Nakig-agaw sa lingkoranan diha sa ulo sa lamesa o sa linya: Marcos 12:38-39 

  -Hilabihan ang pagtagad sa kaalam sa uban : I Corinto 3:20 

  -Hilabihan ang kalipay sa palibot sa importante nga mga tawo: I Corinto 4:6-7 

  -Kinaugalingong komendasyon: II Mga Taga Corinto 10: 12-13 

  -Giangkon sa kaugalingon ang trabaho nga gihimo sa uban: II Corinto 10:15 

  -Adunay gamay nga pagtagad alang sa uban: Filipos 2: 2-4 

  -Adunay kabalaka bahin sa mga pangutana ug mga kahulogan sa pulong:  

   1 Timoteo 6: 4 

  -Nagapasigarbo sa plano nga buhaton: Santiago 4:16 

  -Walay kibo sa tambag sa mga tigulang, espirituhanon nga mga tawo:  

   I Pedro 5: 5-6 

  -Makasungot nga pagkaindependente: Efeso 5:21 

  -Nabalaka imbis nga ihatag ang tanan nga kabalaka sa Dios: 1 Pedro 5: 6-7 

  -Nahigugma sa mga ganti, pag-ila, posisyon, ug bayad: I Juan 2: 15-16 

 

5. Si Jesus nag-ampo nga kita makalikay sa kapakyasan. Basaha ang iyang pag-ampo sa 

Juan 18:15 ug 20. 

 

6. Gikan sa Mateo 23, paghimo ug listahan sa napulo ka positibo nga mga sugo alang sa 

mga lider nga Kristohanon. Ang matag kapakyasan sa mga Fariseo mahimong balihon 

sa paghatag niini ug mga positibo nga mga giya. 

 

7. Ang libro sa Mga Proverbio naglangkob ug daghang mga pasidaan sa mga butang nga 

moresulta sa kapakyasan. Pagbasa ug usa ka kapitulo sa matag adlaw ug inyong mahu 

man pagbasa ang libro sa makausa sa matag bulan. Markahi diha sa inyong Biblia ang 

mga butang nga moresulta sa kapakyasan ug likayi sila. (Kamo tingali gusto nga mo 

buhat niini sa ubang mga libro sa Biblia usab.) 

 

8. Ang Pakapin niini nga kurso nagpatin-aw kon unsaon pagtuon ang mga kinabuhi sa 

mga lider kansang mga istorya gisulti sa Biblia. Tun-i ang pipila sa mga lider nga 

napakyas. Paghimo ug usa ka listahan sa mga butang nga hinungdan sa ilang kapak 

yasan. 

 

9. Ang mga libro sa I ug II Timoteo ug Tito gisulat alang sa batan-ong lalaki nga anaa sa 

pagpangulo nga posisyon sa ministeryo. Tun-i kini nga mga libro pag-ayo ug ilista 

ang mga butang nga si Apostol Pablo misulti niini nga mga tawo sa paglikay. 
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KAPITULO 12 
 

MGA PRINSIPYO SA KALAMPUSAN 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagpatin-aw  sa kalampusan. 

     •    Pagpasabot kon sa unsang paagi nga ang kalampusan sa Gingharian sa Dios lahi ra   

           sa kalibutan. 

     •    Pagtingob sa nag-unang mga prinsipyo sa kalampusan. 

     •    Pagbuhat sa dugang pagtuon sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kalampusan. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Kining basahon sa kasugoan ayaw ibulag gikan sa imong baba; apan ikaw mag 

 pamalandong niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat 

 sumala sa tanan nga nahisulat niini; kay sa ingon niana ikaw magmauswagon 

 sa imong panaw, ug unya makab-ot mo ang maayong kalampusan. (Josue 1: 8) 

 

PASIUNA 

 

Ang malampuson nga mga tawo sagad napangutana, "Unsa ang sekreto sa inyong kalampu 

san?" Kadtong anaa sa sistema sa kalibutan kasagaran molista sa edukasyon, posisyon, ambi 

syon, talento, gahum, ug salapi ingon nga sekreto sa kalampusan. Daghang mga libro ang 

gisulat niini nga  hilisgutan, apan ang tinuod nga mga prinsipyo sa kalampusan gipadayag 

diha sa Biblia. Niini nga leksyon makakat-on kamo sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kalam 

pusan. 

 

Kini gituohan nga kamo nakapahimutang na sa mga patukoranan sa pagtoo nga giila diha sa 

Hebreohanon 6: 1-3. Ang hustong pundasyon sa espirituhanon gikinahanglan aron sa pagga 

mit sa Bibliyanhong mga prinsipyo sa kalampusan diha sa inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

UNSA ANG KALAMPUSAN? 

 

Sa Gingharian sa Dios ang kalampusan mao ang "kinadak-ang paggamit sa mga gasa ug mga 

abilidad sa tawo sulod sa sakop nga mga responsibilidad nga gihatag sa Dios. "Kamo malam 

puson sa diha nga kamo husto nga mogamit sa inyong espirituhanon nga mga kapanguhaan 

alang sa buluhaton sa Dios. 

 

Ang kalampusan sa Gingharian sa Dios lahi sa kalibutanong mga sumbanan sa kalampusan. 

Ang kalibutan nagtamod sa kalampusan sa materyal. Ang Dios nanglantaw niini sa espiritu 

hanon. Sa Gingharian sa Dios adunay lahi nga mga sumbanan nga naghubit sa kalampusan. 

Ang kalibutan nagtakda sa iyang kaugalingon nga sumbanan. Ang sumbanan nga gitakda sa 

Dios gitawag nga "pagkamatinud-anon." 
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Adunay  lain-laing nga mga basehan sa kalampusan. Ang basehan sa kalampusan sa kalibutan 

may kausaban ug lumalabay. Sa Gingharian sa Dios, ang basehan sa kalampusan lig-on ug 

walay katapusan tungod kay kini gibasi sa gipadayag nga kamatuoran. Adunay lain-laing 

mga motibo sa kalampusan. Sa kalibutan, ang mga tawo gipalihok sa kahakog, garbo, ug ang 

tinguha alang sa kabantog. Ang mga magtotoo nadasig nga molampos alang sa himaya sa 

Dios. 

 

Adunay lain-laing mga modelo sa kalampusan sa Gingharian sa Dios. Ang kalibutan motan-

aw ngadto sa mga dato ug gamhanang mga tawo. Ang atong modelo mao si Ginoong Jesu-

Kristo. Adunay lain-laing mga tumong sa kalampusan. Ang salapi, gahum ug posisyon giha 

tagan ug gibug-aton sa kalibutanon nga mga tumong. Ang tumong sa Gingharian sa Dios mao 

ang pagkasama ni Kristo. 

 

Ang kalampusan sa Gingharian sa Dios naghatag ug gibug-aton sa paghatag kay sa pagdawat, 

pag-alagad imbis nga sa posisyon, pagkamainubsanon imbis nga garbo, kahuyang imbis nga 

sa gahum. Ang kalibutan nag-isip sa kalampusan  pinaagi sa unsay inyong ginabuhat. Ang 

Dios nanglantaw niini pinaagi sa kon unsa kamo. Ang kahawud sa kinaiya gihatagan ug pagta 

gad kay sa kahawud sa nakab-ot. 

 

Sa Gingharian sa Dios, ang kalampusan dili masukod sa unsa kamo. Kini gisukod pinaagi sa 

unsa kamo kon itandi sa unsa ang mahimong kamo. Ang kalampusan dili masukod sa unsa 

ang inyong gibuhat alang sa Dios. Kini gisukod pinaagi sa unsa ang inyong gibuhat kon itan 

di sa unsa ang mahimo ninyong buhaton. 

 

MGA SEKRETO SA KALAMPUSAN 

 

Ang Dios gusto nga magmalampuson kamo sa ministeryo. Siya gusto nga kamo makatuman 

sa katuyoan ug mga plano nga aduna siya alang kaninyo. Ang espirituhanong mga "sekreto sa 

kalampusan" dili gayud tinago. Sila dayag nga gipahayag diha sa Pulong sa Dios. Sila nahi 

mong "sekreto" lamang tungod kay ang mga tawo nagdumili sa pagpangita ug pagkaplag ka 

nila. 

 

Kita dili makahuman sa matag prinsipyo sa kalampusan sa Pulong sa Dios tungod kay daghan 

kaayo. Ang "Alang sa Dugang Pagtuon "nga seksyon niini nga leksyon naghatag ug mga giya 

alang sa padayon nga pagtuon sa ubang Bibliyanhong mga prinsipyo. Apan ania ang pipila ka 

importante kaayo nga nag-unang mga prinsipyo: 

 

PAGBATON SA HUSTONG KINAIYA SA KASINGKASING: 
 

Ang kalampusan nagsugod sa tinago nga tawo sa kasingkasing: 

 

 ... Kay ang Ginoo nagatan-aw dili ingon sa makita sa tawo; kay ang tawo naga

 tan-aw sa gawas nga panagway, apan ang Ginoo nagatan-aw sa kasingkasing.  

 (I Samuel 16: 7) 

 

Ang hustong kinaiya sa kasingkasing naglakip sa gugma, pagpaubos, pagkamasulundon, usa 

ka pag-alagad nga espiritu, ug sa tinuod nga pagkabalaan. 
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PAG-ILA SA TINUBDAN SA KALAMPUSAN: 

 

Kini dili nga kamo wala makaila, apan kinsa ang inyong nailhan nga naghimo kaninyong 

malampuson. Ang relasyon gibasi kon kinsa ang inyong nailhan, dili sa unsa ang inyong 

nailhan. Ang tanan sa kinabuhi nakabasi sa relasyon. Kinsa ang inyong nailhan (Jesus) 

dili ang unsay inyong nahibaloan makapasulod kaninyo sa Langit. 

 

Ang pagkaila sa Ginoo moresulta sa kalampusan: 

 

 Mao kini ang giingon sa Ginoo, ayaw pahimayaa ang tawong manggialamon sa 

 iyang  kaalam, ni pagpahimayaon ang tawong kusganon sa iyang kusog, 

 ayaw pagpahimayaa ang tawong adunahan sa iyang mga bahandi.  
 

 Apan  pahimayaa siya nga nagahimaya niini, nga siya nakasabot ug nasayud 

 kanako, nga ako mao si Jehova nga mogamit sa mahigugmaong-kalolot, sa 

 justicia, ug pagkamatarung dinhi sa yuta ... (Jeremias 9: 23-24) 

 

 Ang mga katawhan nga nakaila sa ilang Dios mahimong makusganon ug maka 

 kab-ot sa dagkong mga butang,  

 

 Ug sila nga makasabot sa taliwala sa katawhan  magatudlo sa  daghan.  

 (Daniel 11: 32-33) 

 

PAGPANGITA SA GINOO: 

 

Ang pagpangita sa Ginoo nagpasabot nga nagahulat kaniya pinaagi sa pagpakisayod kaniya, 

pag-ampo, ug sa pagtuon sa Pulong aron makaila kaniya ug magbuhat sa iyang kabubut-on. 

Ang mga benepisyo sa pagpangita sa Ginoo gipamatud-an pinaagi sa usa ka diosnon nga 

nga hari sa Juda nga gingalag Ezechias. Siya nangita sa Dios ug kini mao ang hinungdan sa 

iyang kalampusan: 

 

 Ug  ingon niini ang gibuhat ni Ezechias sa tibook Juda, ug iyang gibuhat kad 

 tong maayo ug matarung ug matinumanon sa atubangan ni Jehova nga iyang 

 Dios. 

 

 Ug sa tagsatagsa ka buhat nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ug 

 ug sa kasugoan, ug sa mga sugo sa pagpangita sa iyang Dios iyang gihimo kini 

 uban sa tibook niyang kasingkasing, ug miuswag. (II Cronicas 31: 20-21) 
 

Kini giingon usab sa usa ka hari nga ginganlag Uzzias: 

 

 ... Ug sa kadugayon nga siya nangita kang Jehova, ang Dios naghimo kaniya nga 

 mauswagon. (II Cronicas 26: 5) 

 

Importante ang pagpangita sa Ginoo tungod kay gitinguha sa Dios ang pagpadayag sa iyang 

mga plano ug mga katuyoan ngadto sa mga lider (Tan-awa sa Amos 3: 7.) 
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PAGPAMALANDONG  SA PULONG: 

 

Ang kalampusan gisaad niadtong namalandong sa Pulong sa Dios. Ang Ginoo misulti ni 

Josue: 

 

 Kining basahon sa kasugoan ayaw ibulag gikan sa imong baba; apan ikaw mag 

 pamalandong niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat 

 sumala sa tanan nga nahisulat niini; kay sa ingon niana ikaw magmauswagon 

 sa imong panaw, ug unya makab-ot mo ang maayong kalampusan. (Josue 1: 8) 
 

Ang "pagpamalandong" nagpasabot sa"paghunahuna mahitungod sa, pagpuyo sa, paghinum 

dom sa , ug pagtuon sa detalye." Ang usa nga nagapamalandong nagtoo nga ang Dios misulti 

sa tawo, nga ang Biblia mao ang talaan kon unsa ang iyang giingon, ug nga ang Pulong sa 

Dios  tinuod. 

 

PAGSUNOD SA PULONG: 

 

Dili lamang ang pagpamalandong moresulta sa kalampusan, kondili ang pagkamasulundon 

usab sa Pulong ... 

 

 …aron himatngonan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga nahisulat niini; kay sa 

 ingon niana ikaw magmauswagon  sa imong panaw, ug unya makab-ot mo ang 

 maayong kalampusan. (Josue 1: 8) 
 

Sa wala pa nahimong hari si Salomon sa Israel, si David mihatag kaniya niini nga tambag: 

 

 Karon, anak ko nga lalaki, si Jehova magauban kanimo; ug pagmauswagon ka, 

 ug tukora ang balay ni Jehova nga imong Dios, sumala sa iyang gipamulong 

 mahitungod kanimo. 

 

 Si Jehova lamang ang magahatag kanimo sa kaalam ug salabutan, ug magahatag 

 kanimo sa sulugoon mahitungod sa Israel, aron ikaw magabantay sa Kasugoan 

 ni Jehova nga imong Dios. (I Mga Cronicas 22: 11-12) 

 

Ang matag sugo sa Pulong sa Dios importante. Ang pagsunod niini nga mga sugo makahimo 

kaninyo nga malampuson. Dili lamang kamo personal nga mamalandong ug mosunod sa Pu 

long sa Dios, kamo kinahanglan gayud nga motuboy niini ngadto sa iyang hustong dapit sa 

awtoridad sa atubangan sa mga tawo nga inyong gigiyahan. Basaha kon giunsa ni Nehemias 

pagpahiuli sa awtoridad sa Pulong sa Dios sa Nehemias 8: 1-8. Ang mga reporma nga gihimo 

ni Nehemias dili unta milungtad kon kini gawas sa awtoridad sa Pulong sa Dios. Ang minis 

teryo nga gibasi sa awtoridad sa Pulong kanunay molampos. 

 

PAGKATINAWAG SA DIOS: 

 

Kamo nakakat-on sa nangagi niini nga kurso sa kamahinungdanon sa pagkatinawag sa Dios. 

Kamo dili mahimong malampuson gawas kon kamo nasayud ug nangalagad diha sa piho nga 

pagtawag sa Dios, nga nagagamit sa espirituhanon nga mga gasa nga iyang gihatag kaninyo. 
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PAGSINATI SA PRESENSYA SA DIOS: 

 

Ang presensya sa Dios ang nagpauswag sa ministeryo: 

 Ug si Jehova nag-uban kang Jose, ug siya nahimong tawo nga mauswagon; ug 

 didto siya sa balay sa iyang agalon nga Egiptohanon. 

 

 Ug nakita sa iyang agalon nga si Jehova nag-uban kaniya, ug si Jehova 

 nagpauswag sa tanan nga ginabuhat sa iyang mga kamot. (Genesis 39: 2-3) 
 

Ang Dios "uban kaninyo" lamang sa diha nga kamo nagalakaw sa pakig-ambitay uban kani 

ya, nagaalagad sa inyong piho nga tawag, ug nagkinabuhi sa balaan nga kinabuhi. 

 

PAGBATON SA DIHOG SA DIOS: 

 

Ang Kapitulo 3 niini nga kurso mipasabot sa kamahinungdanon sa dihog sa Dios. Kamo 

nagkinahanglan niini nga dihog aron magmalampuson sa ministeryo. 

 

PAG-ATUBANG SA MGA PROBLEMA UG MGA DESISYON: 

 

Sa pagdumili sa pag-atubang sa mga problema ug mga desisyon mosangpot sa kapakyasan. 

 Pakigharong sa mga problema diha-diha dayon ug paghimo ug mga desisyon sa maalamon 

nga paagi nga nagagamit sa mga paagi nga inyong nakat-onan niini nga kurso. 

 

PAG-ILA SA INYONG KATUYOAN: 

 

Ang Dios adunay piho nga katuyoan alang sa matag magtotoo. Ang pagkahibalo sa inyong 

katuyoan naglangkit sa pagbaton ug espirituhanon nga panan-awon, ang kahibalo ngano nga 

naglungtad kamo ug sa unsay gitawag sa Dios nga inyong pagabuhaton. (Kamo makakat-on 

ug dugang pa mahitungod niini diha sa Harvestime International Institute sa kursong,  "Pag 

dumala Pinaagi sa mga Tumong." ) 

 

Ang tawo nga adunay panan-awon wala magpuyo sa nangagi, nga nagahigwaos sa mga sayop 

ug mga kapakyasan o nagapasiatab sa kalampusan. Ang panan-awon ug ang tin-aw nga kahi 

balo sa katuyoan makatabang kaninyo sa pagtutok sa umaabot. Ingon nga si Pablo misulti: 

 

 Mga igsoon, wala ko pa gayud isipa nga ako nakakupot na: apan usa ka butang 

 ang akong gibuhat, hikalimtan ko ang mga butang nga gitalikdan, ug nagakab-ot 

 ako sa mga butang nga nagauna ... (Filipos 3:13) 

 

PAGPLANO: 

 

Kamo dili gayud makakab-ot sa inyong katuyoan gawas kon kamo adunay plano sa pagbuhat 

sa ingon. Kamo makakat-on kon unsaon pagplano diha sa Harvestime International Institute 

sa kursong, "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong ." 

 

PAGPATUMAN SA PLANO: 

 

Ang pagbaton sa maayo nga plano dili igo sa pagkab-ot sa inyong katuyoan sa ministeryo.  
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Kamo usab mopatuman sa plano. Kamo kinahanglan gayud nga makahimo sa pag-organisar, 

pagtugyan, ug pagdumala. Usa ka pagsulay sa maayong espirituhanon nga pagpangulo mao 

nga kon kini moresulta o dili sa malampusong pagkab-ot sa mga katuyoan ug mga plano sa 

Dios. Kamo makakat-on kon unsaon kini pagbuhat diha sa kurso sa Harvestime International 

Institute nga nag-ulohang "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong." 

 

PAGKINABUHI DIHA SA BALAANG KINABUHI: 

 

Kamo magmalampuson lamang sa ministeryo kon kamo nagpuyo sa balaan nga kinabuhi, na  

gatagbo sa mga kwalipikasyon alang sa mga lider nga gihisgotan sa Kapitulo 4 niini nga kur 

so. Ang sala naggarantiya ug kapakyasan. Ang pagkabalaan nagpasalig ug kalampusan. 

 

 Siya nga nagatabon niining mga sala dili mouswag; apan bisan kinsa nga 

 nagasugid ug nagabiya kanila makadawat ug kalooy. (Proverbio 28:13) 

 

PAGPANGITA UG KAALAM GIKAN SA DIOS: 

 

Ang tawhanong kaalam dili igo sa paghimo ug maayo nga mga desisyon ug paggiya sa uban. 

Kamo kinahanglan nga adunay kaalam gikan sa Dios aon mahimong malampuson nga lider: 

 

 Apan kon aduna kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, 

 nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon, ug sa walay 

 pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya. (Santiago 1: 5) 

 

PAGPANGLIMBASOG SA KAHAWUD: 

 

Ayaw pagpuyo sa "maayo na ni." panlimbasog sa kahawud: 

 

 ... Mauyonan ninyo ang mga butang nga labing maayo. (Filipos 1:10) 

 

PAGBUHAT SA TANAN ALANG SA HIMAYA SA DIOS: 

 

Kon inyong buhaton ang tanang mga butang alang sa himaya sa Dios imbis nga sa inyong 

kaugalingon, kamo magmalampuson: 

 

 Ug bisan unsay inyong buhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa 

 ngalan ni Ginoong Jesus, nga magpasalamat kamo ngadto sa Dios ...  

 (Colosas 3:17) 

 

PAGPANGITA UNA SA GINGHARIAN: 

 

Kamo mahimong malampuson kon ang Gingharian sa Dios mao ang inyong prayoridad: 

 

 Apan pangitaa ninyo una ang Gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung; 

 ug kining tanang mga butanga (lakip na ang kalampusan) igadugang ra kaninyo. 

 (Mateo 6:33) 

 

Ang prayoridad sa Gingharian maipahimutang pinaagi sa hustong pag-organisar. (Tan-awa sa 

Mga Buhat 6: 1-7.) 
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PAGSUNOD SA PANIG-INGNAN: 
 

Sama sa inyong nakat-onan niini nga kurso, si Jesus mao ang panig-ingnan sa labing dako 

nga espirituhanon nga mga pangulo. Si Jesus miingon: 

 

 Kay ako nagahatag kaninyo ug panig-ingnan, aron kamo magabuhat usab sama 

 sa akong gibuhat kaninyo. (Juan 13:15) 

 

Sa diha nga kamo motandi sa inyong kaugalingon ngadto sa bisan unsa nga butang gawas sa 

panig-ingnan ni Kristo, kini dili maayo. Si Jacob mitandi kang Jose ngadto sa iyang mga igso 

on ug nagpalihok sa mga panghitabo diha sa kasina ug pagdumot. Ang katawhan sa Israel 

mitandi sa ilang kaugalingon ngadto sa uban nga mga nasud, ug gisagop ang ilang dautan nga 

mga paagi. Si Saul nakadungog sa pagtandi sa iyang kaugalingon ngadto kang David ug nahi 

loan sa pagpangabugho. 

 

Ang pagtandi mahimong mapuslanon aron mopadako ang inyong panan-awon ug mohagit  

kaninyo sa pagtuman sa inyong potensyal. Apan ang kalampusan sa laing tawo dili mao ang 

sukdanan alang sa inyong kinabuhi. Ang inyong kalampusan dili sukdon nga may kalabutan 

sa gibuhat sa uban. Tungod niini nga rason ang pangutana ni Pedro sa Ginoo mahitungod 

kang Juan, "Ginoo, unsa ang mahitungod niining tawhana," nakadawat sa pagbadlong,  

"Unsa kini alang kanimo? Ikaw sumunod kanako. "(Juan 21: 21-22). 

 

DESISYON, DISIPLINA, DIREKSYON, DETERMINASYON 

 

Sa pagkatinuod, ang kalampusan dali rang itingob sa usa ka pamahayag: 

 

Sunda ang panig-ingnan ni Jesus sa desisyon, disiplina, direksyon, ug determinasyon. 

 

Si Apostol Pablo  miingon niini: 

 

 Wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagadalagan sa usa ka lumba, nanala 

 gan ang tanan, apan usa lamang ang nagadawat sa ganti? Busa manalagan ka 

 mo, aron kamo makabaton. 

 

 Ug ang matag-usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugali 

 ngon labut sa tanan nga mga butang. Sila nagahimo niini aron sa pagdaug ug 

 purongpurong nga madunot ra; apan kita sa dili-madunoton. 

  

 Busa sa akong bahin, ako modagan, dili ingon sa walay tumong; ang akong si 

 numbagan, dili ingon sa usa nga nagasumbag sa hangin; 

 

 Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon; tinga 

 li unya nga sa human ako makawali sa uban, ako sa akong kaugalingon iga 

 salikway. (I Mga Taga Corinto 9: 24-27) 
 

Si Pablo mihimo ug desisyon. Siya gusto nga magmalampuson. Siya gusto nga modaug sa 

"lumba" sa kinabuhi (Bersikulo 24). Sa pagbuhat niini, siya nakaamgo nga siya kinahanglan  
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nga disiplinado, nga nagpasabot nga mahimong mapugnganon sa tanan nga mga butang 

(Bersikulo 25 ug 27). Siya adunay direksyon. Siya wala modagan o makig-away nga walay  

tumong. Siya segurado sa iyang katuyoan o mga plano (Bersikulo 26). Siya determinado usab 

sa pag-angkon, nga mahimong malampuson (Mga bersikulo 24-25). 

 

ANG BILI SA KALAMPUSAN 

 

Kamo ba andam sa pagbayad sa bili sa kalampusan? Ania kini: 

 

 Apan siya nga wala mahibalo, ug nagbuhat sa mga butang nga angay sa mga 

 hampak, pagabunalan lamang ug diriyut. Kay bisan kinsa nga gihatagan ug 

 daghan, daghan ang pagapanilngon; ug kanila nga gitugyanan ug daghan, 

 daghan ang pagapangayoon.(Lucas 12:48) 

 

Ang mas malampuson nga kamo, mas labaw ang gikinahanglan sa Dios gikan kaninyo. Kini 

mao ang bili sa kalampusan. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Ipatin-aw ang kalampusan. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Sa unsang paagi nga ang kalampusan sa Gingharian sa Dios lahi sa kalibutan? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. Itingob ang nag-unang mga prinsipyo sa kalampusan nga inyong nakat-onan niini nga 

leksyon. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

 
Kini nga leksyon naghisgot sa pipila ka nag-unang mga prinsipyo sa kalampusan. Adunay 

daghang ubang mga prinsipyo sa kalampusan nga narekord sa Pulong sa Dios. Kini nga 

seksyon makatabang kaninyo sa pagpadayon sa inyong pagtuon niini nga mga prinsipyo. 

 

1. Sa sunod nga tuig, basaha ang tibook Biblia. Markahi ang tanan nga sugo nga gihatag. 

Ang pagsunod niini nga mga sugo nagpasalig sa malampuson nga kinabuhi ug minis 

teryo (Josue 1: 8). 

 

2. Ang Pakapin niini nga kurso nagpatin-aw kon unsaon pagtuon sa mga kinabuhi sa 

mga lider kansang mga istorya gihisgotan sa Biblia. Tun-i ang kinabuhi sa mga lider 

nga mga malampuson. Ilha ang mga butang nga naghimo kanila nga malampuson ug 

ilakip kini sa inyong kaugalingon nga kinabuhi. 

 

3. Basaha ang libro sa Ecclesiastes nga naghulagway sa kalibutanon nga "kalampusan." 

Ilabi na timan-i ang Kapitulo 2. Ang tawo nga nagpasukad sa kalampusan sa maong 

mga sukdanan hungkag ug dili malipayon. Ang tawo nga nagpasukad sa iyang kaus 

wagan sa mga sukdanan sa Dios kontento ug malipayon. Basaha ang konklusyon sa 

Ecclesiastes 12: 13-14. 

 

4. Ang mga libro sa I ug II Timoteo ug Tito gisulat alang sa batan-ong lalaki nga anaa sa 

pagpangulo nga posisyon diha sa ministeryo. Tun-i kini nga mga libro pag-ayo ug ilis 

ta ang mga prinsipyo sa kalampusan nga gipakigbahin ni Apostol Pablo. 

 

5. Hinumdumi kini: "Mas maayo nga mosulay ug mapakyas kay sa dili pagbuhat sa 

bisan unsa ug molampos." Kamo dili gayud mapakyas hangtud nga kamo moingon, 

"ako mohunong na!" 

 

6. Ang panalapi importante kaayo sa malampuson nga ministeryo. Kamo nagkinahang 

lan ug salapi aron sa pagtuman sa buluhaton sa Dios. Ania ang pipila ka Kasulatan 

hong mga prinsipyo sa pinansyal nga kalampusan: 

 

 

Ang Dios mao ang inyong tinubdan : Genesis 22:14. 

 

Ang Dios gusto nga kamo mahimong malampuson  sa pinansyal: Salmo 35:27; 23: 1; 

Marcos 12: 43-44; Efeso 3:29; Galacia 3:13; 1 Timoteo 6:17; III Juan 2 

 

Kon unahon ninyo ang Gingharian sa Dios, Siya mohatag sa inyong mga panginahang 

lan : Mateo 6:33 

 

Ang pinansyal nga kalampusan maoy ganti alang sa: 
 

-Paghatag ug prayoridad Dios:   Proverbio 3: 9-10; Mateo 6:33 

-Paghigugma Dios:     Proverbio 8:21 

-Paghatag ug himaya sa Dios:   Proverbio 10:22 

-Pagtinguha nga mahimong diosnon:  Proverbio 13:21; 15: 6 
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-Pagkamapainubsanon:    Proverbio 22: 4 

-Pagkaandam mohatag:    Proverbio 22: 9 

-Pagsalig sa Dios:     Proverbio 28:25 

-Pagpugas nga daghan:    Proverbio 11: 24-25; Lucas 6:38;  

      II Mga Taga Corinto 9: 6,10 

 

Ang Dios naghatag kaninyo ug gahum sa pagbaton sa mga bahandi :  

Deuteronomio 8: 18-19 

 

Ang bahandi maoy resulta sa buhat: 

 

-Makugihong buhat:     Proverbio 10; 4; 13: 4 

-Masinabtanong buhat:    Proverbio 10: 5 

-Matinuorong buhat:     Proverbio 13:11 

-Malinawong buhat:     Proverbio 14:23 

 

Ang paghatag naghimo kaninyo nga malampuson sa pinansiyal . Kamo mohatag: 

 

-Una sa Ginoo:     Malaquias 3: 1-2; Proverbio 3: 9-10 

-Malipayon:      II Corinto 9: 7 

-Mainandamon:     Exodus 25: 2; I Cronicas 29: 9; II Corinto 8:12 

-Gawasnon:      Ezra 2:68 

-Sumala sa inyong abilidad:    Mateo 5:42; Buhat 11:29; II Corinto 8:12; 

       Deuteronomio 16:17; Esdras 2:69 

-Alang himaya sa Dios:    Mateo 6: 3 

-Uban sa kayano:     Roma 12: 8 

-Ngadto sa mga kabus:    Proverbio 3: 27-28; 19:17; 21:13; 28:27 

-Sekreto:      Mateo 6: 3 

-Kanunay:      I Mga Taga Corinto 16: 2 

-Pinaagi sa porsiyento sa kita:   Genesis 14:20; 28:22; Levitico 27:30;  

      II Cronicas 31: 5; Malaquias 3:10 

 

Aron mahimong malampuson sa pinansiyal kamo kinahanglan gayud nga molikay sa : 

 

-Gugma sa salapi:     1 Timoteo 6:10 

-Pagsalig sa mga bahandi:    Salmo 49: 6; I Mga Cronicas 29:14 

-Utang:      Roma 13: 8 

-Katapulan:      Proverbio 6: 6-11; 24: 30-34 

-Kaugalingong pagpatuyang:    Proverbio 13:18; 21:17; 23:21 

-Pagtinguha:      Proverbio 13: 4 

-Pamugos:      Proberbio 1: 10-19 

-Panglimbong:     Santiago 5: 3-4; Proverbio 20:23; 13:11; 22:16 

-Panikas:      Proverbio 10: 2 

-Panghiphip:      Proverbio 14:27 

-Pagkadili matarung:     Buhat 5: 3-4; Proverbio 21: 6 

-Mga paagi nga "daling madato":   Proverbio 28:20 

-Panghulam nga dili nagabayad:   Salmo 37:21 
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-Paggarantiya sa ubang mga tawo sa utang: Proverbio 6: 1; 11:15; 22:26 

-Kulang sa personal nga mga kinaiya: Proverbio 23:21 

-Kulang sa pagpasakop nga makaapekto  

 sa pinansyal nga kalampusan:   Proverbio 13:18 

-Pagtago ug salapi:     Proverbio 10:22; 1 Timoteo 6:10 

-Dili mobayad sa tukmang suhol:   Jeremias 22:13 

-Kahakog:      Proverbio 28:22 

-Pagdumili sa pahamatngon sa Dios:   Proverbio 13:18 

-Pagdawat sa dagko nga mga halad alang  

 sa personal nga kaayohan:    I Samuel 2:29 

-Pagtipig sa halad:     Proverbio 11:24 

 

Kamo mohamtong sa espirituwal sa lebel sa inyong pagkamatinud-anon sa paghatag : 

Lucas 16:11 

 

7. Ang libro sa Mga Proverbio naglangkob sa pipila sa labing mahinungdanon nga mga 

prinsipyo sa kalampusan sa tibook Biblia. Pagbasa ug usa ka kapitulo sa matag adlaw 

ug kamo makahimo sa pagbasa sa libro makausa sa matag bulan. Markahi ang mga 

 prinsipyo sa kalampusan sa inyong Biblia, ug pagpamalandong kanila. Iapil sila sa 

 inyong kinabuhi ug ministeryo. 

 

8. Ania ang pipila ka direktang mga pakisayran sa kalampusan ug kauswagan sa Kasulatan: 

  

 -Deuteronomio 29: 9   -Salmo 1: 3; 73:12; 122: 6 

 -Josue 1: 8-9    -Proverbio 28:13 

 -II Cronicas 31:21; 32:30  -Ecclesiastes 7:14; 11: 6 

 -I Mga Hari 2: 3   -Isaias 54:17; 55:11 

 -Nehemias 1:11; 2:20   -III Juan 2 

 

8. Si Ezechias adunay upat ka punto nga plano sa kalampusan. Siya ... 

 

 -Misalig sa Ginoo 

 -Midangop kaniya (suod nga relasyon) 

 -Misunod kaniya 

 -Mitipig sa iyang mga sugo 

 

Tungod niini, siya malampuson sa tanan nga iyang gibuhat. 
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KAPITULO 13 
 

PAG-IHAP SA BILI 
 

MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

     •    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

     •    Pagtingob sa tulo ka mga aspeto sa bili sa pagpangulo. 

     •    Pag-ila sa tinuod nga pagsulay sa espirituhanon nga pagpangulo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

 Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod 

 kanako, siya modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug 

 sumunod kanako. (Mateo 16:24) 
 

PASIUNA 

 

Niini nga kurso kamo nakakat-onan bahin sa pagdumala sa espirituhanon nga mga kapangu 

haan pinaagi sa husto nga pagpangulo. Kamo nakakat-on kon unsaon sa pagkahimong maayo 

nga tinugyanan ug pagpangulo sama sa ulipon ug magbalantay sa carnero. 

 

Kamo nakakat-on sa mga kwalipikasyon ug mga tahas sa mga lider, sa kaimportante sa dihog 

ug unsaon sa paghimo sa mga desisyon ug sa pagsulbad sa mga problema. Kamo gitudloan sa 

mga prinsipyo sa kalampusan ug gipasidan-an sa mga butang nga moresulta sa kapakyasan.  

Kamo nakakat-on usab kon unsaon sa pagbansay sa mga lider ug mga sumusunod. 

 

Lamang may usa ka pangutana nga nagpabilin: Kamo andam ba sa pagbayad sa taas nga bili 

sa pag-alagad ingon nga usa ka espirituhanon nga lider? 

 

PAG-IHAP SA BILI 

 

Si Jesus naghatag ug gibug-aton sa kamahinungdanon sa pag-ihap sa bili sa dili pa kamo 

mohimo ug espirituhanong mga desisyon.Siya migamit ug duha ka natural nga mga panig-

ingnan, kadtong tawo nga nagtukod ug usa ka torre ug usa ka hari nga moadto sa gubat: 

 

 Kay kinsa ba kaninyo nga nagatinguha sa pagtukod ug usa ka torre, dili una 

 molingkod sa pagkwenta sa galastohan, kon aduna ba siyay igong ikapahuman 

 niini? 

 

 Tingali unya hinoon, sa diha nga ikabutang na niya ang patukoranan, ug unya 

 dili na siya makahimo sa paghuman niini, ang tanang makakita niini mosugod sa 

 pagbiaybiay kaniya. 
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 Nga manag-ingon, kining tawhana igo rang misugod sa pagtukod, apan wala 

 makapahuman. 

 

 O kinsa bang haria, nga sa iyang pagpakiggubat batok sa laing hari, dili una 

 molingkod sa pagpakitambag kon takus ba siya uban sa napulo ka libo ka mga 

 tawo sa pakig-asdang batok kaniya nga may dalang kaluhaan ka libo ka mga 

 tawo ? 

 

 Kun sa laing pagkaagi, samtang, ang usa atua pa sa halayo, siya magapadala ug 

 usa ka sinugo, ug mangayo ug mga pakigsabutsabut sa pakigdait.  

 (Lucas 14: 28-32) 
 

Pinaagi niini nga mga panig-ingnan gihulagway ni Jesus ang kamahinungdanon sa pag-ihap 

sa mga bili sa dili pa ninyo himoon ang espirituhanong pasalig. Unsa ang mga bili sa pag-

alagad ingon nga espirituhanong lider? 

 

TULO KA ASPETO SA PAGPANGULO 

 

Basaha ang Lucas 9: 57-62 sa inyong Biblia. Niini nga tudling adunay tulo ka mga tawo nga 

miduol kang Jesus nga buot mahimong mga tinun-an. Sa matag-usa niining mga potensyal 

nga mga tinun-an, gipadayag ni Jesus ang lain-laing mga aspeto sa mga bili sa espirituhanong 

pagpangulo: 

 

HUNAHUNAA ANG MGA BILI: (Lucas 9: 57-58) 

 

Ang unang tawo misulay nga mahimong tinun-an pinaagi sa kinaugalingong paningkamot.  

Siya wala maghulat nga tawgon ni Jesus. Sama sa pagkadisipulo, ang pagpangulo dili usa ka 

tanyag nga himoon sa tawo ngadto sa Dios. Kini maoy usa ka tawag sa Dios ngadto sa tawo. 

Kon kamo mosulay sa paggiya pinaagi sa kinaugalingong-paningkamot, kamo mapakyas. 

Kamo kinahanglan gayud nga pagatawgon ug pagadihogan sa Dios. Si Jesus miingon niini 

nga tawo, "Kon ikaw mosunod kanako, kini mao ang imong atubangon." Ang bili sa pagpa 

ngulo naglakip sa mga pagsakripisyo ingon man sa pag-alagad: 

 

 Ug nahibaloan nato ang gugma sa Dios, tungod kay gihatag niya ang iyang kina 

 buhi alang kanato; ug kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi 

 alang sa mga igsoon. (1 Juan 3:16) 

 

Ang bili sa pagpangulo naglakip sa pag-inusara. Si Apostol Pablo misulat: 

 Ikaw nasayud, nga ang tanan nga anaa sa Asia mitalikod kanako ... 

 (II Timoteo 1:15) 

 

Ang usa ka lider kasagaran makasinati sa pagsalikway ug pagsaway: 

 Siya (Jesus) nahiabot sa iyang kaugalingon, ug ang iyang kaugalingon 

 wala modawat kaniya. (Juan 1:11 

 

Ang usa ka pangulo mahimo usab nga makasinati ug paglutos. Basaha ang makalilisang nga 

mga butang nga nasinati ni Pablo sa II Taga-Corinto 11: 23-27. 
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Ang usa ka lider adunay daghang mga katungdanan: 

 

 Ug gawas sa uban pang mga butang, anaa ang adlaw-adlaw nga pagpiit kanako, 

 tungod sa akong kabalaka alang sa tanang mga iglesia. (II Corinto 11:28) 

 

Ang usa ka pangulo kinahanglan nga disiplinado: 

 

 Apan gibuntog ko ang akong lawas, ug gibutang ko kini sa pagkaulipon; tinga 

 li unya nga sa human ako makawali sa uban, ako sa akong kaugalingon iga 

 salikway. (I Corinto 9: 27) 

 

Ang usa ka lider adunay dako nga responsibilidad sa paglakaw nga takus sa iyang 

espirituhanong pagtawag: 

 

 Busa maingon nga nakabaton man kami niining maong pag-alagad, tungod sa 

 kalooy sa Dios, kami wala kawad-i sa kasibut; 

 

 Apan gisalikway namo ang mga butang nga tinago sa kaulawan, sa walay pag 

 gawi sa limbong, bisan sa pagsimbug sa pulong sa Dios; kondili pinaagi sa pag 

 padayag sa kamatuoran sa among kaugalingon ngadto sa kaisipan sa tanang 

 mga tawo sa atubangan sa Dios.  (II Mga Taga Corinto 4: 1-2) 

 

 Busa, ako nga binilanggo sa Ginoo, nagapangamuyo kaninyo, nga managgawi 

 kamo sa takus gayud sa tawag diin kamo gipanagtawag. (Efeso 4: 1) 

 

HUSTONG MGA PRAYORIDAD: (Lucas 9: 59-60) 

 

Ang ikaduha nga tawo gitawag ni Jesus sa "pagsunod." Ingon sa inyong nakat-onan, ang 

"pagsunod" nagpasabot sa pagduol human sa usa nga nahiuna, sa pagsundog sa panig-

ingnan. Kini naglakip sa parehong pagtoo ug pagkamasinugtanon. 

 

Sa diha nga gitawag ni Jesus ang iyang 12 ka mga tinun-an, siya miingon kanila nga moduol 

ug mosunod. Siya wala naglaraw ug usa ka dalan sa panginabuhi. Siya wala mohatag kanila 

ug mga detalye sa programa. Ang mga tinun-an mobiya sa daan nga kinabuhi tungod sa ta 

wag nga mag-inusara. Unsa nga mga desisyon, mga panagbulag, ug mga pagsakripisyo nga 

tingali gikinahanglan nga nagpabilin nga wala mahibaloi. 

 

Ang lider maoy sumusunod nga kinahanglan mobiya sa kinabuhi nga adunay seguridad alang 

sa usa ka walay-kasegurohan sa mga mata sa kalibutan. Ang pasalig dili sa usa ka programa, 

apan sa usa ka tawo. Kana nga tawo mao si Ginoong Jesu-Kristo. Sa Lucas nga tudling, ang 

tubag niini nga tawo ngadto sa tawag sa pagsunod mao ang "tugoti una ako..." Siya buot nga 

mosunod kang Jesus, apan kini dili iyang prayoridad. 

 

Si Jesus wala gayud mosugyot nga ang tawo dili magtagad sa mga panginahanglan sa iyang 

mga ginikanan (tan-awa sa Juan 19: 25-27). Kini maoy butang sa mga prayoridad nga gihata 

gan ug gibug-aton niini nga istorya. Kini nga tawo miingon nga gusto niya una nga "ipalu 

bong ang iyang amahan". 
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Sa Daang Tugon nga mga panahon sa dihang ang usa ka tawo moingon nga siya naghulat sa 

"paglubong sa iyang amahan," kini wala nagpasabot nga ang iyang amahan namatay. Kini 

nagpasabot nga siya naghulat hangtud nga mamatay ang iyang amahan aron makadawat sa 

panulondon nga angay kaniya. Busa, sa diha nga kini nga tawo migamit niini nga rason, siya 

mibutang sa iyang umaabot nga panulondon una kay sa tawag ni Ginoong Jesu-Kristo. Sa 

kritikal nga higayon sa diha nga gitawag ni Jesus ang usa ka tawo sa pagsunod kaniya ug 

mahimong usa ka pangulo, walay bisan unsa nga ibutang una niana nga tawag. 

 

Sa laing tudling, gipatin-aw ni Jesus sa dugang nga detalye ang kamahinungdanon sa hustong 

mga prayoridad: 

 

 Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod  kana 

 ko, siya modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug mosu 

 nod kanako. (Mateo 16:24) 

 

Ang pagdumili sa kaugalingon maoy una sa dili pa nato mapas-an ang krus. Ang daan nga 

hakog ug makasasala nga kinaiya kinahanglan nga dumilian. (Basaha ang Roma 7-8 mahi 

tungod sa pakigbisog ni Pablo diha niini nga dapit.) Sa diha nga ang kaugalingon mamatay, 

ang krus mahimong inyong prayoridad. Ang krus mao ang simbolo sa sakripisyo, kasakit, 

pagsalikway, insulto, ug kalisdanan nga nalambigit sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Ang 

krus mahimo pa gani nga magpasabot sa tawag ngadto sa kamatayon pinaagi sa pagkamartir 

tungod sa Ebanghelyo. 

 

"Ang pagpas-an sa krus" wala magtumong sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kini komon sa 

tanang mga tawo. Sila mao ang mga kasakit, mga pagsulay, mga kasagmuyo, ug mga kaluya 

nga moabot kanato tungod sa pagpuyo sa makasasala nga kalibutan. Ang magtotoo apil sa 

maong mga palas-anon sa kinabuhi. Siya makasinati sa mga sakit, mga aksidente, sunog, ug 

natural nga peligro tungod kay siya nagpuyo diha sa kalibutan nga nadaut sa sala. Apan kini 

nga mga palas-anon dili mao ang "pagpas-an sa krus." Ang pagpas-an sa Krus boluntaryo, 

dili usa ka butang nga gipahamtang sa mga palas-anon sa kinabuhi. Kini maoy padayon  

(adlaw-adlaw) nga pagpili sa pagdumili sa mga tinguha sa kaugalingon aron sa pagbuhat sa 

kabubut-on sa Dios. 

 

Si Jesus miingon, "Bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus ug dili mosunod kanako, dili 

siya mahimong akong tinun-an." Ang pagpas-an sa krus dili makapahimuot sa kinaiyahan sa 

tawo tungod kay kini naglakip sa pagdumili sa iyang kaugalingon. Kini kinahanglan nga pa 

gabuhaton nga boluntaryo tungod kang Kristo. 

 

Aron makapas-an sa krus, kinahanglan nga ang inyong mga kamot gawasnon sa mga butang 

sa kalibutan. Kon ang inyong kasingkasing gipahimutang sa salapi ug sa materyal nga mga 

butang, ang inyong mga kamot puno na kaayo sa pagpas-an pa sa krus. Kon ang inyong pana 

hon nahurot sa kalingawan ug sa mga butang nga makapahimuot sa unod, ang inyong kamot 

puno na kaayo aron mopas-an pa sa krus. Human sa pagdumili sa kaugalingon ug sa pagpas-

an sa krus, ang sunod nga lakang mao ang pagsunod. Kamo kinahanglan gayud nga mobiya 

sa daan nga paagi sa kinabuhi ug sa makasasala nga mga relasyon. 

 

Kamo dili gayud mahimong lider pinaagi sa paglingkod ug paghulat alang niini nga 

mahitabo. Kamo mao ang unang molakang sa unang mga lakang: Magdumili sa inyong 

kaugalingon, mopas-an sa inyong krus, ug mosunod.  
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Si Mateo mibiya sa lamesa sa buhis ug si Pedro mibiya sa iyang mga pukot. Sila parehong 

makapadayon sa ilang mga patigayon nga matinud-anon ug malingaw sa espirituhanon nga 

mga kasinatian. Apan kon sila gusto nga mahimong espirituhanong mga pangulo, sila mobiya 

sa daan nga kahimtang ug mosulod sa bag-o. Si Mateo mibiya sa lamesa sa buhis ug si Pedro 

mibiya sa iyang pukot. 

 

Kini wala magpasabot nga ang matag-usa kinahanglan nga mobiya sa iyang trabaho sa pagka 

karon ug sa panimalay aron mahimong usa ka lider. Ang gipasabot mao nga nagkinahanglan 

kini sa kausaban sa estilo sa kinabuhi. Sa pipila ka mga hitabo kini nagpasabot usab sa pagbi 

ya sa balay, mga trabaho ug mga minahal tungod sa Ebanghelyo. Kamo kinahanglan gayud 

nga mosunod sa bisan asa si Jesus mangulo. 

 

Ang husto nga mga prayoridad nagpasabot nga kamo mobiya sa tanan aron sa pagdawat niini 

nga tawag: 

 

 Busa, bisan kinsa diha kaninyo nga dili mobiya sa tanan nga anaa kaniya, 

 siya dili mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:33) 
 

Ang pag-alagad sa uban kinahanglan nga mahimong usa ka prayoridad: 

 

 Apan dili kini mahitabo sa taliwala ninyo: kay si bisan kinsa nga mahimong 

 dako taliwala kaninyo, mahimong inyong alagad: 

 

 Ug bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, maulipon ninyo; 

 

 Maingon nga ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaron, kondili sa pag-

 alagad, ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan.  

 (Mateo 20: 26-28) 

 

Ang Gingharian sa Dios kinahanglan mahimong inyong nag-unang prayoridad: 

 

 Busa dili kamo magkaguol sa pag-ingon, unsa ang atong pagakan-on? O unsa 

 ang atong paga-imnom? O, unsay atong igabisti? ... 

 

 Apan pangitaa ninyo una ang Gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung; 

 ug kining tanang mga butanga (lakip na ang kalampusan) igadugang ra kaninyo.  

 (Mateo 6: 31, 33) 

 

HINGPIT NGA MGA TUMONG: (Lucas 9: 61-62) 

 

Ang ikatulong tawo sa Lucas 9: 57-62  gusto nga mosunod, apan gusto niya nga mobuhat 

diha sa iyang kaugalingon nga mga panahon: Ang pagpanamilit sa iyang pamilya maoy usa 

ka normal nga butang nga buhaton, apan si Jesus mitawag kaniya. Unsa ang iyang tinuod nga 

tumong sa kinabuhi? Siya ba gusto nga mahimong usa ka lider o mosunod sa iyang kaugali 

ngong plano alang sa kinabuhi? Ang mga tumong sa kinabuhi niini nga tawo wala pa nahan-

ay. Siya aduna pay gihuptan, namili taliwala sa daan nga kinabuhi ug sa bag-o diin si Jesus 

nagtawag kaniya. Ang iyang hingpit nga tumong sa kinabuhi dili mao ang tawag sa Dios. 

Ang inyong pasalig sa pagpangulo kinahanglan nga kompleto. Kini kinahanglan mahimong  

hingpit nga tumong sa inyong kinabuhi. 
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ANG TINUOD NGA PAGSULAY SA ESPIRITUHANONG PAGPANGULO 

 

Ang tinuod nga pagsulay sa pagpangulo mao ang mahitabo sa diha nga kamo dili na karon 

uban sa inyong mga sumusunod. Sila ba nagpadayon nga matinud-anon sa unsay inyong 

gitudlo kanila? Sila ba nagtudlo sa uban kon unsa ang ilang nakat-onan? Sila ba nagpadayon 

sa paghamtong sa espirituwal nga wala ang inyong pisikal nga presensiya? Kon mao, kamo 

mipasa sa tinuod nga pagsulay sa espirituhanon nga pagpangulo. 

 

KATAPUSANG HAGIT 

 

Kanunay hinumdumi ang inyong dagkong responsibilidad ingon nga lider: 

 

 Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo (lider), apan ang matag-usa 

 sa diha nga siya hingpit nga natudloan mahisama sa iyang magtutudlo.  

 (Lucas 6:40)  Revised Standard Version 
 

Ayaw kaluya sa mga problema sa mga sumusunod. Si Jesus nakasinati sa maong mga proble 

ma. Sa usa ka okasyon, si Pedro, Santiago ug Juan mipakita sa dulumtanan nga kinaiya pina 

agi sa pagkagustomotawag ug kalayo gikan sa langit sa paglaglag sa dili-madinawatong bala 

ngay sa Samaria (Lucas 9: 51-55). Si Pedro milimod sa Ginoo sa tulo ka higayon (Lucas  22: 

54-62). Silang tulo nangatulog didto sa Tanaman sa Getsemani sa diha nga sila gisultihan sa 

pag-ampo (Lucas 22: 45-46). 

 

Apan kining pipila ka mga sumusunod takus nga puhunanan sa panahon ug ministeryo ni 

Jesus. Sila napamatud-an nga matinud-anon nga mga tawo, bisan pa sa ilang mga sayop ug 

mga kapakyasan. Pinaagi kanila, mikaylap ang Ebanghelyo sa mga nasud sa tibook kalibu 

tan. Kon kamo andam sa pagbayad sa taas nga bili sa pag-alagad ingon nga espirituhanon nga 

lider, posible nga kamo usab gamiton sa Dios sa pagbangon sa maong mapasaligon nga mga 

sumusunod? 

 

 Ako nakadungog ug usa ka tawag "duol ug sumunod" ... mao kadtong tanan. 

 Ang kalipay sa yuta midulom na; 

 Ang akong kalag misunod kaniya. 

 Ako mitindog ug misunod ... mao kadtong tanan. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang tulo ka aspeto sa bili sa pagpangulo nga gihisgutan niini nga leksyon? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang tinuod nga pagsulay sa espirituhanon nga pagpangulo? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

 

1. Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran ug hunahunaa kon unsay bili sa matag-usa 

niini nga mga tawo sa pag-alagad diha sa posisyon sa pagpangulo: 

 

  Jose:     Genesis 37-50 

  Moises:    Ang libro sa Exodo 

  Oseas:     Ang libro ni Oseas 

  Ezequiel:    Ezequiel 3 

  Apostol Pablo:   Buhat 9-28 

 

2. Karon kamo nakahuman na niini nga pagtuon sa pagdumala, mosugyot kami kaninyo 

sa pagbaton sa Harvestime International Institute nga mga kursong  "Makakahimta 

ngang Pagtuki" ug "Pagdumala Pinaagi sa mga Tumong. " 

 

Kini nga mga kurso makadugang sa inyong pagsabot sa pagpangulo, pagplano, ug pag-organi 

sar nga gikinahanglan alang sa epektibo nga pagministeryo. 
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PAKAPIN 
 

Kining Pakapin naghatag ug oportunidad alang kaninyo sa pagkat-on ug dugang pa mahitu 

ngod sa mga prinsipyo sa pagdumala sa pagtuon sa mga kinabuhi sa importante nga mga 

karakter sa Biblia. 

 

Ang "biyograpiya" maoy sugilanon sa kinabuhi sa usa ka tawo. Sa diha nga kamo magtuon sa 

kinabuhi sa importante nga tawo sa Biblia, kamo nagabuhat ug "biyograpikanhong pagtuon." 

Pinaagi sa pagtuon sa kinabuhi sa mga karakter sa Biblia kamo makakat-on gikan sa ilang 

mga kasinatian. Ang Biblia nag-ingon: 

 

 Karon kining tanang mga butanga nahitabo kanila ingon nga pasidaan; ug sila 

 nahisulat alang sa atong tambag. (I Mga Taga Corinto 10:11) 

 

Ang mga hitabo nga nahitabo diha sa mga kinabuhi sa mga karakter sa Biblia narekord alang 

sa inyong kaayohan. Ang ilang mga kasinatian makatudlo kaninyo sa dagkong espirituhanon 

nga mga leksyon mahitungod sa pagpangulo. Pinaagi sa pagpaniid sa ilang mga kapakyasan 

ingon nga mga lider inyong makat-onan ang mga sayop nga angay likayan. Pinaagi sa pagpa 

niid sa ilang mga kalampusan isip mga lider kamo makahimo sa pagpalambo ug positibo nga 

mga hiyas sa pagpangulo diha sa inyong kaugalingon nga kinabuhi. 

 

Ania ang upat ka mga lakang sa pagsunod sa diha nga nagabuhat sa biyograpikanhong 

pagtuon: 

 

UNANG LAKANG: PAGPILI  UG TAWO NGA PAGATUN-AN: 

 

Kamo tingali mopili sa tawo nga adunay  espesyal nga interes alang kaninyo. Kamo mahimo 

nga mopili sa tawo gikan sa mga listahan sa mga Hebreohanon ll, Mga Taga Galacia 3: 7 o 

Lucas 4:27. Kamo mahimo nga motuon sa usa ka importante nga tawo diha sa libro sa Biblia 

nga karon inyong ginabasa.  

 

Hinumdumi nga ang lider sa tanan mao si Jesu-Kristo. Kamo tingali gusto nga motuon una sa 

iyang kinabuhi ingon nga hingpit nga ehemplo sa pagkapangulo. 

 

Sa diha nga makapili na kamo sa tawo nga inyong tun-an, pagbantay nga dili malibog sa mga 

ngalan. Pananglitan, adunay mga 30 ka Zacharias diha sa Biblia, 20 ka Nathans, 15 ka Jona 

thans, 8 ka Judases, 7 ka Marias, 5 ka Santiagos, ug 5 ka Juans. Siguroha nga ang tanang mga 

bersikulo nga inyong gitun-an mao ang mahitungod sa tawo nga inyong gipili ug dili laing 

tawo nga adunay pareho nga ngalan. 

 

Ang ubang mga tawo usab adunay labaw pa kay sa usa ka ngalan. Pananglitan, ang ngalan ni 

Jacob giusab ngadto sa Israel, ang ngalan ni Abram giilisan ug Abraham, ug ang ngalan ni 

Saul nausab ngadto sa Pablo. 

 

IKADUHANG LAKANG: PAGTAPOK SA IMPORMASYON: 

 

Basaha ang tanan nga mga impormasyon sa Biblia sa tawo nga inyong pagatun-an. Kon kamo  
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adunay libro nga pangreperensya, gamita kini alang sa dugang nga impormasyon. Panang 

litan, kon kamo adunay konkordans kamo makatan-aw sa ngalan sa tawo ug pangitaa ang 

listahan sa tanan nga mga paghisgot kaniya. Kon kamo walay konkordans, tiguma ang mga 

pakisayran nga direkta gikan sa Biblia. Kadaghanan sa mga pakisayran mahitungod sa tawo 

makaplagan sa sulod sa usa ka libro o sa usa ka serye sa sunod-sunod nga mga libro sa Biblia. 

Ilista ang tanan nga mga reperensiya bahin sa tawo, unya basaha ug tan-awa ang matag-usa 

ka reperensya. 

 

IKATULONG LAKANG: PAGTUKI  SA IMPORMASYON: 

 

Ang mosunod nga listahan nagpaila sa pipila ka mga impormasyon nga inyong kinahanglan 

nga tigumon samtang kamo magtuon.Ang Biblia wala mohatag niining tanan nga mga impor 

masyon sa matag hitabo, apan sulayi ang paglakip sa tanan nga gipadayag mahitungod sa 

tawo nga inyong ginatun-an. Tan-awa kining biyograpikanhong impormasyon. 

 

Ngalan ug kahulogan sa ngalan. 

Mga Paryente: Ang mga ginikanan, mga igsoon nga mga lalaki ug mga igsoon nga 

mga babaye, mga katigulangan, mga anak. 

 

Pagkatawo: Lokasyon, kamahinungdanon sa pagkatawo, talagsaon nga mga pang 

hitabo nga nagapalibot sa pagkatawo. 

 

Pagkabata ug sa sayo nga pagbansay. 

Heyograpikanhong kahimtang: Dis-a ang sugilanon sa kinabuhi sa tawo nahitabo? 

Mga higala ug mga kauban, personal nga mga relasyon. 

Trabaho o panginabuhian: Unsang posisyon o katungdanan nga ilang gihuptan? 

Unsay ilang panginabuhi? 

 

Pisikal nga paghulagway. 

Positibo nga mga kinaiya ug pagpangulo nga batasan. 

Negatibo nga mga kinaiya ug pagpangulo nga batasan. 

Mahinungdanon nga mga panghitabo: 

Unang panagtagbo sa Dios 

Pagkakabig 

Pagkatawag sa serbisyo 

Labing dako nga krisis o kausaban sa kinabuhi sa tawo  

Mga paagi sa ilang paglampos ingon nga lider. Unsay hinungdan sa ilang 

 kalampusan.   

 

Mga paagi sa ilang pagkapakyas ingon nga lider. Unsay hinungdan sa ilang 

 kapakyasan? Unsay resulta? Unsay ilang gibuhat mahitungod niini?     

   

Kamatayon: Kanus-a, ,dis-a ug  talagsaon nga mga kahimtang 
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IKAUPAT NGA LAKANG: PAG-APLIKAR  SA  INYONG NAKAT-ONAN 

 

Iaplikar kon unsay inyong nakat-onan mahitungod niini nga tawo sa inyong kaugalingong 

kinabuhi.   

 

1. Unsa ang mga positibo nga kinaiya ingon nga lider? Pangayoa sa Dios nga tabangan  

kamo sa pagpalambo niini sa inyong kaugalingon nga kinabuhi. 

 

2. Unsa ang mga negatibo nga kinaiya? Nakita ba ninyo kini diha sa inyong kaugalingon 

nga kinabuhi? Pangayoa sa Dios nga tabangan kamo sa pagbuntog kanila. 

 

3. Sa unsa nga mga paagi nga kini nga tawo milampos ingon  nga lider? Inyo bang 

giaplikar kini nga mga prinsipyo sa kalampusan? 

 

4. Sa unsa nga mga paagi kini nga tawo napakyas? Kini ba nga problema inyo usab? 

Unsay inyong buhaton aron mausab? 

 

5. Pagsulat ug usa ka hugpong sa mga pulong nga motingob sa labing dako nga prinsip 

yo sa pagpangulo nga inyong nakat-onan gikan sa kinabuhi niini nga tawo. Panang 

litan, usa ka pahayag sa kinabuhi ni Samson tingali mao kini “ Ang espirituhanong 

pagkakompromiso moresulta sa kapakyasan.” 

 

Ania ang panig-ingnan sa biyograpikanhong Pagtuon: 

 

PANIG-INGNAN: BIYOGAPIKANHONG PAGTUON 

 

UNANG LAKANG:  PAGPILI  UG TAWO NGA PAGATUN-AN: 

Haring Saul 

 

IKADUHANG LAKANG: PAGTAPOK SA IMPORMASYON: 

 

Ang istorya ni Saul makita diha sa I Samuel 9-31. Ang impormasyon kang Saul natigom 

gikan niini nga mga kapitulo. 

 

IKATULONG LAKANG: PAGTUKI  SA IMPORMASYON: 

 

Ngalan ug kahulogan sa ngalan: 

Saul. Nangahulogang "Gipangayo sa Dios." I Samuel 9: 2 

 

Mga Paryente: Ang mga ginikanan, mga igsoon nga mga lalaki ug mga igsoon nga mga 

babaye, mga katigulangan, mga anak: 

 

Si Saul anak nga lalaki ni Cis nga mao ang anak nga lalaki ni Abiel, ang anak nga lalaki ni 

Seor, ang anak nga lalaki ni Bechora, ang anak nga lalaki ni Aphia. Si Cis Benjaminhon ug 

usa ka kusgan nga tawo sa gahum. I Samuel 9: 1. Si Saul may tulo ka mga anak nga lalaki: si 

Jonathan, si Isui, ug Melchishula. Siya adunay duha ka anak nga babaye: si Merab, ug si 

Michal. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Ahinoam.  I Samuel 14: 49-50 
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Pagkatawo: Lokasyon, kamahinungdanon sa pagkatawo, talagsaon nga mga panghitabo sa 

pagkatawo. Wala maghisgot ang Biblia niini nga mga kamatuoran. 

 

Pagkabata ug sa sayo nga pagbansay: Nag-atiman sa mga asno sa iyang amahan:  

I Samuel 9: 3 

 

Heyograpikanhong kahimtang: Juda 

 

Mga higala ug mga kauban, personal nga mga relasyon: 
 

Ang mga anak ni Belial nagtamay kaniya: I Samuel 10:27. Siya mao ang suod ni Abner, ang 

kapitan sa iyang panon, nga anak sa iyang uyoan: I Samuel 14:50. Si David nahimong kauban 

ni Saul. Sa una siya adunay pabor gikan kang Saul ug unya si Saul nasina ug ang ilang rela 

syon naguba: I Samuel 18: 6-9. Sa diha nga si Saul unang nahimong hari siya may usa ka 

panon sa mga tawo kansang mga kasingkasing gitandog sa Dios. Sa dihang nagsugod si Saul 

pagdugang sa "lig-on ug maisog" nga mga tawo nga walay direksyon nga gikan sa Dios, ang 

iyang mga problema nagsugod: I Samuel 10:26; 13: 2; 14:52 

 

Trabaho o panginabuhian: Unang hari sa Israel. 

 

Pisikal nga paghulagway: Gikan sa iyang abaga ngadto sa itaas siya taas pa kay ni bisan 

kinsa nga tawo: 1 Samuel 9: 2, 10:23 .Siya gihulagway nga "matahum" nga nagpasabot ug 

ambongan: I Samuel 9: 2 

 

Positibo nga pagpangulo nga mga kinaiya: 
 

Nagpakita ug kabalaka alang sa pamilya        I Samuel 9: 5 

Pinili nga tawo           I Samuel 9: 2; 10:24 

Gitugutan ang espiritu nga  mousab sa iyang kasingkasing      I Samuel 11: 6; 10: 6 

Mapaubsanon: Mitago sa taliwala sa mga bagahe   I Samuel 10:22 

Nagdumili sa pagpanimalos      I Samuel 11 

Pagpangulo: Naghiusa sa mga tawo     I Samuel 11 

Tawo sa espiritu       I Samuel 11 

Sa orihinal masulundon      I Samuel 9:27 

Gilaray ang iyang kaugalingon uban sa diosnon    I Samuel 11: 7; 10:26 

Maisog alang sa Dios       I Samuel 10: 6 

Sa orihinal mapaubsanon      I Samuel 9:21 

 

Negatibo nga pagpangulo nga mga kinaiya : 

 

Gibuhat kon unsa ang angay kay sa pagsunod sa Dios:    I Samuel 13: 8-13 

Misupak, namakak, unya midumili sa pagdawat sa pagbasol:  I Samuel 15 

Nagpasubo sa katawhan sa Dios:      I Samuel 15:35 

Mas nabalaka sa gihunahuna sa tawo kay sa Dios:    1 Samuel 15:30 

Mipili sa lig-on ug maisog nga tawo nga mahimo nga suod 

kaniya kay sa panon sa mga tawo nga gitandog sa Dios:  1 Samuel 10:26; 14:52 

Talawan:         I Samuel 17:11 

Gihukman pinaagi sa makita sa gawas:     I Samuel 17:33 
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Misalig sa mga hinagiban sa tawo:     I Samuel 17:38 

Abughoan:         I Samuel 18: 6-9 

Dautan nga espiritu:        1 Samuel 18:10 

Espiritu sa panimalos:       I Samuel 18:11 

Naglaraw batok sa dinihog sa Dios:     1 Samuel 18: 20-30 

 

Mahinungdanong mga panghitabo : 

 

 Una panagtagbo sa Dios:     I Samuel 9: 15-27 

 Pagkakabig:       I Samuel 10: 9 

 Pagkatinawag sa pag-alagad:     I Samuel 10: 1 

 Labing dako nga krisis o pagtalikod sa kinabuhi sa tawo:  

 Misupak ug ang gingharian gikuha gikan kaniya   I Samuel 13 

 

Kamatayon : Kanus-a, dis-a, talagsaon nga mga kahimtang: 

 

Si Saul namatay sa iyang kaugalingong kamot. Ang iyang tulo ka mga anak nga lalaki, ang 

iyang magdadala sa hinagiban, ug ang tanan niyang mga tawo nangamatay sa mao nga adlaw 

sa bukid sa Gilboa sa panahon sa gubat batok sa mga Filistehanon. I Samuel 31 

 

IKAUPAT NGA LAKANG: PAG-APLIKAR  SA  INYONG NAKAT-ONAN: 

 

Ang positibo nga pagpangulo nga mga kinaiya sa kinabuhi ni Saul maoy akong gipa 

ningkamotan nga mapalambo sa akong kaugalingon nga kinabuhi: 

 

Sa diha nga ang Espiritu sa Ginoo mikunsad sa tawo, siya mausab ngadto sa "laing tawo":  

I Samuel 10: 6. Ako mangita sa maong matang sa dihog gikan sa Dios. 

 

Ang negatibo nga mga kinaiya sa kinabuhi ni Saul nga akong gipaningkamotan sa 

paglikay diha sa akong kaugalingon nga kinabuhi: 

 

Ang Dios nagtinguha sa mga lider nga uyon sa iyang kaugalingong kasingkasing: I Samuel 

13:14. Bisan tuod napakyas si Saul niini nga dapit, ako nagtinguha sa maong pagkalider. 

Ang pagkadili-masinugtanon: Ang pagbuhat kon unsay sayon o angay kay sa kon unsa ang 

mga sugo sa Dios. Ang pagbasol ngadto sa uban alang sa akong kaugalingong sala.  Pagpa 

kabana nga mas labaw kon unsa ang gihunahuna sa tawo kay sa gihunahuna sa Dios kanako.  

 

Akong buhaton nga mas maayo ang pagribyu sa tibook nga listahan sa mga negatibo nga mga 

kinaiya ni Saul ug susihon ang akong kaugalingon nga kasingkasing sa matag karon ug unya. 

 

Ang Diosnong pagtawag alang kang Saul mao ang mahimong principe ibabaw sa katawhan: 

1 Samuel 10: 1.  Ang mga tawo ang naghimo hinoon kaniya nga hari. (I Samuel 12: 12-15; 

10:24). Ang Dios mao ang mahimong hari sa Israel. Ako kinahanglan nga mag-amping, nga 

ang pagdayeg sa mga tawo dili mopatalikod kanako gikan sa plano sa Dios ug mopahimo ka 

nako sa unsay dili angay kanako.  

 

Bisan tuod ang Dios sa orihinal uban kang Saul (I Samuel 10: 7, 9; 13:14), Siya sa ulahi na 
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wad-an sa gingharian. Kini importante nga hinumduman nga bisan human sa sala ni Saul ug 

sa tagna sa pagkawala sa gingharian, bisan pa niana, ang dihog sa Dios sa gihapon mipabilin 

kang Saul (I Samuel 14:47). Ang mga gasa ug mga pagtawag sa Dios walay pagbakwi. Si 

Saul sa gihapon nakadungog sa tingog sa Dios (I Samuel 15: 1) ug misimba kaniya (15:31), 

apan siya adunay wala ikasugid nga sala ug nawad-an sa gingharian. 

 

Si David nag-ila sa kakuyaw sa pagpanghilabot sa usa ka tawo nga dinihogan sa Dios ingon 

nga usa ka lider. Ako kinahanglan maminaw niini nga pasidaan. 

 

Ang labing dako nga kamatuoran nga nakat-onan gikan sa kinabuhi ni Saul mao ang 

mga resulta sa pagkadili-masinugtanon ngadto sa Dios. Kini gitingob sa pahayag ni Samuel: 

"Tan-awa ang pagsugot mas maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga 

lakeng carnero. "I Samuel 15:22. Ang resulta sa maong mga kalapasan gitingob ni David sa 

pahayag mahitungod kang Saul:  "Giunsa sa mga gamhanan pagkapukan." II Samuel 1:19. 

 

Pahinumdom: Sa mosunod nga pahina mao ang porma nga mahimo ninyong kopyahon 

ug gamiton sa pagtuon sa mga lider sa Biblia. 
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BIYOGRAPIKANHONG PAGTUON SA MGA LIDER SA BIBLIA 

 

UNANG LAKANG : PAGPILI UG TAWO NGA PAGATUN-AN: 

 

Ang lider nga akong pagatun-an mao si _______________________ 

 

IKADUHANG LAKANG: PAGTAPOK SA IMPORMASYON: 

 

Ilista ang mga reperensiya sa Biblia nga nagrekord sa kinabuhi niini nga tawo: 

 

IKATULONG LAKANG: PAGTUKI SA IMPORMASYON: 

 

 

Ngalan ug kahulogan sa ngalan: 

 

 

 

Paryente : Ang mga ginikanan, mga igsoon nga mga lalaki ug mga igsoon nga mga babaye, 

mga katigulangan, mga anak: 

 

 

 

Pagkatawo : Lokasyon, kamahinungdanon sa pagkatawo, talagsaon nga mga panghitabo sa 

pagkatawo: 

 

 

 

Pagkabata ug sa sayo nga pagbansay: 

 

 

 

Heyograpikanhong kahimtang: 

 

 

 

Mga higala ug mga kauban, personal nga mga relasyon: 

 

 

 

Trabaho o panginabuhian: 

 

 

 

 

 

Pisikal nga paghulagway: 
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Positibo nga mga kinaiya: 

 

 

 

Negatibo nga mga kinaiya: 

 

 

 

Mahinungdanon nga espirituhanon nga mga panghitabo: 

 

 

 

Unang  panagtagbo sa Dios: 

 

 

 

Pagkakabig: 

 

 

 

Tawag sa pag-alagad: 

 

 

 

Labing dako nga krisis o mitalikod nga punto: 

 

 

 

Kamatayon: 

 

 

 

IKAUPAT NGA LAKANG: PAG-APLIKAR SA INYONG NAKAT-ONAN: 

 

Positibo nga mga kinaiya nga akong ipalambo: 

 

Ako makaaplikar kon unsa ang akong nakat-onan mahitungod kang ___________ sa akong 

kaugalingong kinabuhi sa mosunod nga mga paagi. 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

KAPITULO 1: 
 

1. Ang pagpangita sa pagpangulo usa ka dalaygon nga tinguha. (I Timoteo 3: 1) 

 

2. Ang "pagdumala" maoy laing pulong alang sa "pagkatinugyanan." Ang "mga tinugya 

nan," o "mga manedyer," maoy responsable sa usa ka butang nga gisalig kanila sa la 

ing tawo. Ang pagdumala mao ang proseso sa pagtuman sa mga katuyoan ug mga pla 

no sa Dios pinaagi sa tukmang paggamit sa tawo, materyal, ug espirituhanong mga ka 

panguhaan. Ang pagdumala gitimbang-timbang kon kini ba o dili nakatuman sa mga 

plano ug mga katuyoan.  

 

3. Ang mga kapanguhaan mao ang Ebanghelyo, panalapi, materyal nga mga kapanguha 

an sa ministeryo, espirituhanon nga mga gasa, ug sa ubang mga magtotoo. 

 

4. Pagkamatinud-anon. 

 

5. Jesu-Kristo. 

 

6. Itandi ang inyong katingbanan sa gihatag sa Kapitulo 1. 

 

7. Itandi ang inyong tubag sa katingbanan sa Kapitulo 1. 

 

KAPITULO 2: 
 

1. Ug gihatag niya ang uban mga apostoles; ug ang uban, mga manalagna; ug ang uban, 

mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor, ug mga magtutudlo. (Efeso 4:11) 

 

2. 2, l, 4, 3, 5, 6, 7 

 

3. -mga anciano 

 -mga diakono 

 -mga obispo 

 

KAPITULO 3: 
 

1. Apan ang akong sungay imong gibayaw sama sa sungay sa vaca nga ihalas; gidihogan 

ako sa lab-as nga lana. (Salmo 92:10) 

 

2. Ang "pagdihog" nagpasabot sa pagdedikar o pagpahinungod sa tawo o sa usa ka 

butang pinaagi sa pagpahid sa lana. 

 

3. Ang lana maoy simbolo sa Espiritu Santo. Ang pagdihog sa tawo ug lana maoy sim 

bolo sa Balaang Espiritu nga mikunsad kaniya alang sa piho nga katuyoan. 
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4. Ang sanlahon nga dihog alang sa relasyon; ang sacerdote nga dihog alang sa pagka 

balaan; ug ang pagpangulo nga dihog alang sa posisyon ug sa gahum. 

 

5. Ang Dios mao ang tinubdan sa dihog alang sa ministeryo. 

 

6. Ang dihog nagtukod sa inyong posisyon sa Dios, makapahimo kaninyo sa pagtuman 

sa mga katuyoan sa Dios, naghatag kaninyo sa kaalam sa paggiya, ug mobali sa mga 

yugo sa pagkaulipon niadtong inyonng gialagaran. 

 

7. Ang Dios dili modihog basi sa edukasyon, salabutan, abilidad, o kasinatian. Siya 

 modihog basi sa tinamdan sa kasingkasing. 

 

8. Ang dili-diosnon nga mga pwersa gusto nga mopugong kaninyo sa paglakaw diha sa 

dihog tungod kay sila nahibalo nga kini mao ang dinihogan nga ministeryo nga maka 

tuman sa mga katuyoan sa Dios. 

 

9. Tungod kay kamo mahimong dili-epektibo ug makasinati sa dagko nga mga kalisda 

nan kon kamo dili mobuhat sa ingon. 

 

10.  Pinaagi sa kanunay nga paglakaw diha sa tulo ka matang sa mga dihog nga gihisgu 

tan niini nga leksyon. 

 

KAPITULO 4: 
 

1. Kay kita mao ang iyang talagsaon nga mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus 

alang sa maayong mga buhat nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. 

(Efeso 2:10) 

 

2. Ang mga kwalipikasyon dili natural nga abilidad. Sila mao ang mga hiyas sa kinaiya 

ug panggawi. Ang Bibliyanhong kwalipikasyon alang sa pagpangulo mao ang mga 

hiyas sa kinaiya ug panggawi nga gihulagway sa Pulong sa Dios ingon nga gikina 

hanglan alang sa mga lider. Sila mao ang mga ebidensiya sa usa ka diosnon nga estilo 

sa kinabuhi. 

 

3. Ang bunga sa pag-ebanghelyo mao ang gamhanang pagsaksi sa mensahe sa 

Ebanghelyo. 

 

4. Tan-awa ang listahan sa sama-ni-Kristo nga mga hiyas nga gihatag sa Kapitulo 4. 

 

5. 9, 7, 8, 5, 6, 2, 4, 3, l 

 

6. Ang mga tudling mao ang 1 Timoteo 3 ug Tito 1. 

 

7. Nga sila natawo pag-usab, nabautismohan sa Espiritu Santo, adunay piho nga tawag 

ug dihog gikan sa Dios nga mahimong lider, ug hamtong sa espirituwal. 
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KAPITULO 5: 
 

1. Batoni kini nga hunahuna diha kaninyo, nga diha usab kang Kristo Jesus;  

 

 Kinsa, nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa 

 Dios ingon nga usa ka butang nga pagaagawon; 

 

 Kondili naghukas siya sa iyang kaugalingon, ug misul-ob sa dagway sa pagka 

 ulipon, ug gihimo sama sa dagway sa mga tawo. (Filipos 2: 5-7) 

 

2. Ulipon nga pagpangulo 

 

3. Jesu-Kristo 

 

4. Ang gahum sa pagkaulipon mao nga kini nagpaubos sa usa ka tawo ngadto sa punto 

nga mahimo siyang galamiton sa Dios. Kini gihulagway sa kinabuhi ni Jesu-Kristo  

 

5. Ang sekular nga mga lider adunay kamandoan ibabaw sa ilang mga sumusunod, sila 

mogamit ug awtoridad kanila, ug molihok ingon nga mga pangulo ug mga ginoo. 

 

6. Kita nag-alagad sa Lawas ni Kristo ug sa nawala ug himalatyong katawhan. Sa 

pagkatinuod, ang atong pag-alagad alang sa Ginoo. 

 

7. Itandi ang inyong pagpasabot sa panaghisgot sa Kapitulo 5. 

 

KAPITULO 6: 
 

1. Pasibsiba ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay kanila, dili 

pinaagi sa pagpugos, kondili sa kinabubut-on; dili alang sa makauulaw nga pagpana 

pi, kondili sa kinabubut-on; 

 

 Dili ingon sa magahari-hari sa panulondon sa Dios, apan ingon nga panig-ingnan  sa 

 panon sa mga carnero. (I Pedro 5: 2-3) 

 

2. Jesu-Kristo 

 

3. Ang tanan nga matuod nga mga magtotoo ni Jesus mao ang kabahin sa usa ka toril sa 

mga carnero. 

 

4. Itandi ang inyong panaghisgot sa Kapitulo 6. 

 

5. Itandi ang inyong panaghisgot sa Kapitulo 6. 
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KAPITULO 7: 
 

1. Ug siya (Dios) naghatag sa pipila nga mahimong mga apostoles; ug ang uban, mga 

manalagna; ug ang uban, mga ebanghelista; ug ang uban, mga pastor ug mga magtu 

tudlo;  

 

 Alang sa paghingpit sa mga balaan alang sa buhat sa ministerio, alang sa paglig-on 

 sa lawas ni Kristo. (Efeso 4: 11-12) 

 

2. Paghingpit sa mga balaan alang sa buhat sa ministerio 

 

3. Alang sa paghingpit sa mga magtotoo, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-

on sa lawas ni Kristo. Kini naglakip sa pagtudlo, pagwali, pagpakita, pagbansay, ug 

pagpalihok. 

 

4. Ang mga resulta sa diha nga ang magtotoo husto nga "nahingpit" alang sa buhat sa 

pangalagad naglakip sa: 

 

 -Ang buluhaton sa ministeryo natapos: Taga-Efeso 4:12 

 -Ang Lawas ni Kristo (ang Simbahan) nalig-on (natukod): Mga Taga-Efeso 4:12 

 -Ang mga tawo nakaabot sa espirituhanon nga pagkahamtong: Efeso 4: 13-15 

 -Ang panaghiusa moresulta: Taga-Efeso 4:13 

 -Ang mga katawhan mahisama ngadto sa dagway ni Kristo: Mga Taga-Efeso 4:13 

 -Ang mga katawhan nalig-on sa doktrina, nakagamot diha sa kamatuoran:  

   Efeso 4: 15-16 

 

 -Ang Lawas ni Kristo epektibo sa gimbuhaton: Efeso 4:16 

 

5. Itandi ang inyong panaghisgot sa Kapitulo 7 

 

KAPITULO 8: 

 

1. Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova nagamando sa 

iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

2. Ang Bibliyanhong paagi dili sa pagboto o "ang kadaghanan magmando." Ang Dios 

nagpahimutang ug mga lider sa simbahan sa paghimo ug mga desisyon. 

 

3. Itandi ang inyong katingbanan sa mga giya nga gihatag sa Kapitulo 8. 

 

4. Ang modelo alang sa paghimo ug desisyon maoy panig-ingnan nga pagasundon sa 

paghimo ug mga pagpili. 

 

5. Ang modelo naghatag ug panig-ingnan nga inyong pagasundon. 
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KAPITULO 9: 

 

1. Ang tibook nga Kasulatan gituga sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, 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) 

 

2. Itandi ang inyong katingbanan sa gihatag sa Kapitulo 9. 

3. Itandi ang inyong katingbanan sa gihatag sa Kapitulo 9. 

4. Itandi ang inyong listahan sa mga rason sa mga gilista sa Kapitulo 9. 

5. Itandi ang inyong katingbanan sa gihatag sa Kapitulo 9. 

 

6. Tungod sa espirituwal nga pagkadili-hamtong ug kalibutanon nga mga Kristohanon 

nga gipalihok ni Satanas, unod, ug garbo. 

 

7. Kon kita modisiplina ug mosulbad sa mga panagbangi nga gibasi sa Pulong sa Dios, 

ang mga tawo mahingpit ug masinangkapan alang sa buhat sa pagpangalagad. Ang 

Pulong sa Dios epektibo alang sa pagdisiplina, pagbadlong, ug pagtul-id. 

 

KAPITULO 10: 
 

1. Ang usa ka tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag-usa sa diha nga 

hingpit nga natudloan mahisama sa iyang magtutudlo. (Lucas 6:40)   

Revised Standard Version 

 

2. Ang pagbansay sa uban importante nga responsibilidad tungod kay ang mga tawo nga 

inyong gibansay mahimong sama kaninyo. 

 

3. Kita mobansay sa mga lider ug mga sumusunod alang sa katuyoan sa paglakaw ngad 

to sa tanan nga mga nasud, sa pagtudlo kanila sa Ebanghelyo, sa pagbautismo kanila, 

ug unya sa paggiya kanila ngadto sa espirituhanong pagkahamtong pinaagi sa dugang 

pa nga pagtudlo. 

 

4. -Modepende sa Dios 

 -Mohimo niini nga butang sa pag-ampo 

 -Mopasiugda 

 -Motan-aw sa potensyal, dili problema. 

 -Mohimo sa bili nga tin-aw. 

 -Mopili niadtong makatagbo sa nag-unang mga kinahanglanon 

 

5. -Pakig-uban 

 -Panudlo 

 -Pagpakita 
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 -Pagbalaan 

 -Pag-apil 

 -Panan-awon 

 -Pagbantay 

 -Pagtugyan 

6. Ang Efeso nga modelo  

 

KAPITULO 11: 

 

1. Ang usa ka matarung nga tawo mapukan sa makapito, ug mobangon pag-usab. 

(Proverbio 24:16) 

 

2. Alang sa listahan sa mga tawo nga miliso sa kapakyasan ngadto sa kalampusan tan-

awa sa panaghisgot sa Kapitulo 11. 

 

3. Alang sa  listahan niadtong kansang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan tan-awa sa 

panaghisgot sa Kapitulo 11. 

 

4. -Pagpadayag 

 -Paghinulsol 

 -Pagbalik 

 -Pagpahiuli 

 

5. Kapakyasan sa relasyon ug tungod sa mga buhat nga tinuyo o dili tinuyo 

 

KAPITULO 12: 
 

1. Kining basahon sa kasugoan ayaw ibulag gikan sa imong baba; apan ikaw magpama 

 landong niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat sumala sa 

 tanan nga nahisulat niini; kay sa ingon niana ikaw magmauswagon  sa imong panaw, 

 ug unya makab-ot mo ang maayong kalampusan. (Josue 1: 8) 

 

2. Sa Gingharian sa Dios, ang kalampusan mao ang pinakadako nga paggamit sa gasa ug 

mga abilidad sa sulod sa sakop sa mga responsibilidad nga gihatag sa Dios. Kamo ma 

lampuson sa diha nga kamo husto nga mogamit sa inyong espirituhanon nga mga ka 

panguhaan alang sa buluhaton sa Dios. 

 

3. Itandi ang inyong pagpasabot sa panaghisgot sa Kapitulo 12. 

 

4. Itandi ang inyong katingbanan sa panaghisgot sa Kapitulo 12. 

 

KAPITULO 13: 
 

1. Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kon adunay buot mosunod kanako, siya 

modumili sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug sumunod kanako. 

(Mateo 16:24) 
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2. Ang tulo ka mahinungdanon nga mga bahin sa bili sa pagpangulo mao ang giisip nga 

bili, husto nga mga prayoridad, ug hingpit nga mga  tumong. 

 

3. Ang tinuod nga pagsulay sa pagpangulo mao ang mahitabo sa diha nga kamo dili na 

karon uban sa inyong mga sumusunod. Sila ba nagpadayon nga matinud-anon sa un 

say inyong gitudlo kanila? Sila ba nagtudlo sa uban kon unsa ang ilang nakat-onan? 

Sila ba nagpadayon sa paghamtong sa espirituwal nga wala ang inyong pisikal nga 

presensiya?   
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