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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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Module:   PAGPAHIMUTANG 

Kurso:    PAG-ILA SA TINGOG SA DIOS 

 
PASIUNA 

 

"Unsa ang kabubut-on sa Dios alang kanako?" 

 

Kini nga pangutana mao tingali ang usa sa labing kanunay nga gipangutana sa mga magtoto 

o. Kini usab usa ka pangutana nga kanunay giatubang sa Kristohanong mga lider tungod kay 

ang mga lalaki ug mga babaye mobalik kanila alang sa giya sa paghimo ug desisyon. 

 

Sa matag adlaw nga sitwasyon sa kinabuhi, ang mga magtotoo sa kanunay naghimo ug mga 

pagpili sa pagtino kon o dili sila mobuhat sa hingpit nga kabubut-on sa Dios. Kini mahinung 

danon nga makaila sa tingog sa Dios, makasabot sa iyang kabubut-on, ug makahimo sa husto 

nga mga desisyon sa matag adlaw. Kini importante tungod kay ang matag ginagmay nga desi 

syon makaapekto sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios alang sa tibook kinabuhi. 

 

Ang tawo kinahanglan nga mohimo ug mga pagpili nga may kalabutan sa kabubut-on sa 

Dios. Kini nga plano gitukod sa Dios sa diha nga si Adan ug si Eva gibutang sa Tanaman sa 

Eden (Genesis l-3). Ang kabubut-on sa Dios alang kang Adan ug Eva mao ang pagngalan sa 

mga mananap, pag-atiman sa tanaman,  pakig-uban sa usag usa, ug manganak sa pagpuno sa 

yuta. Ang labing importante, sila mopadayon sa suod nga pakig-ambitay uban sa Dios. Si 

Adan ug Eva gipasidan-an usab mahitungod sa dili kabubut-on sa Dios. Sila gidid-an sa pag 

kaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. 

 

Lakip na sa istorya ni Adan ug Eva, ang tibuok Biblia mao ang usa ka kasaysayan sa mga de 

sisyon sa mga indibiduwal ug mga nasud nga gihimo nga may kalabutan ngadto sa kabubut-

on sa Dios. Kamo makakat-on gikan sa mga kalampusan ug mga kapakyasan niining mga 

lalaki ug mga babaye. 

 

Usa sa labing kulbahinam nga mga pagpadayag diha sa Biblia mao nga ang Dios adunay usa 

ka tino nga plano alang sa matag indibiduwal alang niini nga kinabuhi ug sa kahangturan. 

Aron sa pagtuman niini nga mga plano kamo kinahanglan gayud nga makaila sa tingog sa 

Dios. Kamo kinahanglan gayud nga makakat-on kon sa unsang paagi siya nakigsulti sa mga 

panahon nga nangagi ug sa unsa nga paagi siya makigsulti karon. 

 

Kini nga kurso nagpatin-aw giunsa sa Dios pagpakigsulti ngadto sa tawo ug unsaon pagpa 

ngita sa kabubut-on sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Mga giya gihatag sa pag-ila sa tingog 

sa Dios ug sa pagtino sa iyang kabubut-on. Ang sumbanan sa kabubut-on sa Dios ug sa Kasu 

latanhong mga panig-ingnan kon sa unsang paagi ang Dios nagpadayag sa iyang kabubut-on 

pagahisgotan. 

 

Usa ka Kasulatanhong modelo alang sa paghimo ug desisyon gipatin-aw. Mga linya sa giya 

gipresentar sa pagbuntog sa sayop nga mga desisyon, unsa ang buhaton kon kamo mapakyas 

sa kabubut-on sa Dios, ug sa pagdumala sa kuwestiyonabling mga binuhatan. Unom ka mga 

hugna sa pagpadayag sa usa ka plano sa Dios usab giila. 
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Ang Harvestime International Institute nga kurikulum nakasentro sa unsay gitudlo ni Jesus sa     

pagsangkap sa mga lalaki ug sa mga babaye sa pag-abot sa ilang katilingban uban sa Ebang 

helyo. Usa sa dakong mga kamatuoran nga iyang gipadayag mao nga ang Dios nakigsulti sa 

mga tawo: 

 

Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero ug nakaila sa akong mga 

karnero, ug ang mga ako nakaila kanako. . . 

 

Ug adunay ubang mga karnero nga ako nga wala niining torila, sila usab Akong 

kinahanglang nga pagadad-on, ug sila magapatalinghug sa akong tingog, ug adu 

nay usa ka panon ug usa ka magbalantay sa mga karnero. 

 

Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kani 

la, ug sila nagasunod kanako. (Juan 10: 14, 16, 27) 

 

 

Ang Dios adunay usa ka plano alang sa suud nga relasyon uban sa katawhan. Ang tawo nail- 

han sa Dios ug mahimong makaila kaniya sa personal. 

 

Kamo mahimo nga makaila sa tingog sa Dios! 
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MGA TUMONG SA KURSO 
 

Sa pagkahuman niini nga kurso kamo makahimo sa: 

 

•    Pagpasabot sa relasyon tali sa pag-ila sa tingog sa Dios ug sa pagtino sa  

     iyang kabubut-on. 

 

•    Paghisgot  sa  kaimportante sa pag-ila sa kabubut-on sa Dios. 

 

•    Pagpasabot unsaon sa Dios pagpadayag sa iyang kabubut-on. 

 

•    Pagsabot sa kabubut-on sa Dios diha sa gipadayag sa Kasulatan. 

 

•    Pagtino sa kabubut-on sa Dios diha sa mga butang nga dili tino nga  

      nahisgotan sa Kasulatan. 

 

•    Paggamit sa Kasulatanhong mga paagi sa paghimo ug mga desisyon. 

 

•    Pagsaway sa sayop nga mga desisyon. 

 

•    Pagpasabot sa unom ka mga hugna sa pinadayag. 

 

•    Pagpakigbahin sa uban sa Biblia nga mga giya alang sa pag-ila sa tingog sa Dios. 

 
PERSONAL NGA MGA TUMONG 

 

Tungod kay kini nga kurso naghisgot sa pag-ila sa tingog sa Dios ug sa iyang kabubut-on, 

kini gisugyot nga kamo mopahaluna sa personal nga mga tumong alang sa pagtuon. Ang in 

yong mga tumong mao ang pagtino sa kabubut-on sa Dios diha sa usa ka piho nga butang,  

pangitaa ang tubag sa Dios alang sa usa ka problema, o tinoa ang kabubut-on sa Dios alang sa 

buluhaton sa inyong kinabuhi ug ministeryo. Ilista ang inyong personal nga mga tumong diha 

sa luna nga gihatag sa ubos. Samtang kamo magtuon, gamita ang inyong nakat-onan sa matag 

problema nga inyong gilista. 

 

Kompletoha kini nga hugpong sa mga pulong: "Gusto ko nga makadungog sa tingog sa Dios 

ug masayud sa iyang kabubut-on mahitungod sa..." 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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KAPITULO 1 
 

PAG-ILA SA TINGOG SA DIOS 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pagpamatuod pinaagi sa Kasulatan nga ang Dios nakigsulti sa mga lalaki 

     ug mga babaye. 

•    Pagpasabot sa relasyon tali sa pag-ila sa tingog sa Dios ug sa pagtino sa  

     iyang kabubut-on. 

•    Pag-ila tali sa"rhema" nga Pulong sa Dios ug sa "logos" nga Pulong sa Dios. 

•    Pagpasabot kon unsa ang gipasabot sa "kabubut-on sa Dios." 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

  

Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila 

kanila, ug sila nagasunod kanako. (Juan 10:27) 

 

PASIUNA 

 

Ang titulo niini nga kurso, "Ang Pag-ila sa Tingog sa Dios," nagpasabot sa pipila ka mga 

butang: 

 

Una:  Nga adunay usa ka Dios. 

Ikaduha: Nga Siya nakigsulti sa tawo. 

Ikatulo: Nga ang tawo makahimo sa pag-ila sa iyang tingog sa diha  

  nga siya mosulti. 

Ikaupat: Nga ang Dios adunay usa ka butang nga isulti. 

 

Atong susihon ang matag usa niini nga mga pamahayag: 

 

Una: Kini nga kurso nakabasi sa kamatuoran nga adunay usa ka Dios nga gipadayag ngadto 

sa tawo pinaagi sa sinulat nga talaan sa iyang Pulong, ang Balaan nga Biblia. 

 

Ikaduha: Ang Biblia mao ang dinasig nga sinulat nga talaan sa komunikasyon sa Dios ngad 

to sa tawo. Kini nagdetalye sa mga paagi diin ang Dios nakigsulti ngadto sa tawo ug sa tubag 

sa mga tawo ug mga nasud sa tingog sa Dios. Ang Biblia kasagaran nagsubli sa pulong "…ug 

ang Ginoo miingon" ug mga insidente diin siya misulti ngadto sa tawo. Kini nagpamatuod 

nga ang Dios makigsulti sa mga lalaki ug mga babaye. 

 

Alang sa usa ka panig-ingnan, basaha ang istorya ni Balaam diha sa Numeros kapitulo 22. 

Ang Dios misulti kang Balaam, apan siya nagdumili sa pagpaminaw. And Dios gusto kaayo 

nga makigsulti niining tawhana nga siya sa pagkatinuod mingdangop sa paggamit sa usa ka 

asno. Si Balaam: 
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. . . gibadlong tungod sa iyang kasal-anan; ang asno nga amang misulti sa tingog 

sa tawo ug mipugong sa kabuang sa manalagna.  (II Pedro 2:16) 

 

Ikatulo: Ang Biblia nagpamatuod nga ang mga magtotoo makaila sa tingog sa Dios. Si Jesus 

miingon: 

 

Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero ug nakaila sa akong mga 

karnero, ug ang mga ako nakaila kanako. . . 

 

Ug adunay ubang mga karnero nga ako nga wala niining torila, sila usab akong 

kinahanglang nga pagadad-on, ug sila magapatalinghug sa akong tingog, ug adu 

nay usa ka panon ug usa ka magbalantay sa mga karnero. 

 

Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kani 

la, ug sila nagasunod kanako. (Juan 10: 14, 16, 27) 

 

Ikaupat: ang Dios adunay usa ka butang nga importante nga isulti ngadto sa katawhan. Kita 

gipasidan-an: 

 

Busa (ingon sa gisulti sa Espiritu Santo), Karong adlawa kong makadungog ka 

mo sa iyang tingog, dili pagpatig-ahon ang inyong mga kasingkasing, ingon sa 

paghagit, sama sa adlaw sa pagtintal didto sa kamingawan. . . 

 

Samtang kini giingon, Karong adlawa kong makadungog kamo sa iyang tingog, 

ayaw pagpatig-a sa inyong mga kasingkasing, ingon sa paghagit. . .  

 (Hebreohanon 3: 7, 8, 15) 

 

Ang "pagtintal didto sa kamingawan" ug ang "paghagit" (pagpahagit) sa Dios nga gihisgotan 

niini nga mga bersikulo nagpasabot ngadto sa pagkadili-masinugtanon sa nasud sa Israel. 

 

Human ang Israel giluwas gikan sa Egiptohanon nga pagkabihag, sila sublisubling misupak 

sa diha nga ang Dios nakigsulti ngadto kanila. Niini nga mga bersikulo ang Dios nagpasidaan 

kanato sa pagtubag sa dihang siya nagsulti ug dili mosupak sama sa Israel. 

 

Ang hugpong sa mga pulong "karong adlawa, kon kamo makadungog sa iyang tingog," nag 

pamatuod nga sa gihapon nagasulti ang Dios ngadto sa mga tawo sa karon nga mga panahon 

sama sa iyang gibuhat sa mga panahon nga nangagi. Ang pasidaan sa pagpaminaw nagpama 

tuod nga unsa ang iyang isulti importante. 

 

DAGHANG MGA TINGOG 

 

Ang Biblia nagpadayag nga adunay daghan nga mga tingog sa kalibutan nga nagtinguha 

alang sa pagtagad: 

 

Sa pagkatinuod,aadunay daghang mga nagkalainlaing mga tingog dinhi sa 

kalibutan, ug walay bisan unsa sa kanila nga walay kahulogan. 

 (I Mga Taga Corinto 14:10) 

Unsa kini nga mga tingog sa kalibutan? 
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ANG TINGOG SA TAWO: 

Ang tingog sa tawo sayon sa pag-ila. Kini mao ang madungog nga tingog sa lain nga tawo: 

 

Unya mitubag si Pedro ug ang mga apostoles, ug miingon: Kinahanglan maoy 

among unahon pagsugot ang Dios kay sa mga tawo. (Buhat 5:29) 

 

Usahay ang tingog sa tawo mohatag sa maalamong tambag, apan bisan kanus-a ang tingog sa 

tawo nagsukwahi sa tingog sa Dios, kamo kinahanglan gayud nga mosunod sa Dios. 

 

ANG TINGOG NI SATANAS: 

Ang tingog ni Satanas unang nadungog sa tawo sa diha nga siya nakigsulti kang Eva sa Tana 

man sa Eden (Genesis 3: 1, 4, 5). Ang tingog ni Satanas mga bakak, panlingla, ug sa kanunay 

naningkamot sa paggiya sa tawo ngadto sa sala halayo sa Dios. Kamo dali rang makaila niini 

sa diha nga kamo mobasa bahin sa tentasyon ni Jesus pinaagi ni Satanas sa Mateo 4:1-13. 

Kamo mahimo nga magtuon sa mga ehemplo sa panag-istoryahanay ni Satanas uban sa Dios 

diha sa Job 1: 7-12 ug 2: 1-6. 

 

Dautan nga mga espiritu (mga demonyo ni Satanas) usab adunay mga tingog: 

Kay ang mga mahugawng espiritu, nagasinggit sa makusog nga tingog, migula 

gikan sa daghan nga mga gipanag-iya nila. . . (Buhat 8: 7) 

 

Ug sa sinagoga may usa ka tawo, nga adunay usa ka espiritu sa mahugawng 

yawa, ug misinggit sa usa ka makusog nga tingog, 

 

Nag-ingon, pasagdi kami; unsa ang among labut kanimo,  Jesus nga Nazaret 

non? Mianhi ba ikaw aron sa paglaglag kanamo? Hingbaloan ko kong kinsa 

ikaw, ang Balaan sa Dios. (Lucas 4: 33-34) 

 

Usahay ang tingog ni Satanas tinuod nga madungog sa dihang ang mga demonyo mogamit sa 

mga kuldas sa tutunlan o paningog sa usa ka gipanag-iya nga lalaki o babaye. Labing kasaga 

ran, bisan pa niana, si Satanas nagsulti sa usa ka madungog nga tingog. Siya namulong sa 

mga bakak, limbong, ug sa makasasala nga mga hunahuna sa inyong kaisipan. 

 

ANG TINGOG SA KAUGALINGON: 

Ang tingog sa kaugalingon mao nga ang tawo nakigsulti sa iyang kaugalingon. Kamo mobasa 

sa mga ehemplo niini diha sa Lucas 16: 3 ug 18: 4 ug sa Jonas 4: 8 diin ang manalagna nang 

hinaut diha sa iyang kaugalingon nga mamatay. Ang Biblia nagpasidaan mahitungod sa ti 

ngog sa kaugalingon: 

 

Oh Jehova, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon; 

kini wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang.  

(Jeremias 10:23) 

      

ANG TINGOG SA DIOS: 

Si Jesus miingon nga ang mga magtotoo makaila sa tingog sa Dios ug maila ang kalainan 

niini gikan sa uban nga mga tingog: 
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Kaniya pagaablihan sa magsisira sa ganghaan, ug ang mga karnero magapata 

linghug sa iyang tingog; ug siya nagtawag sa iyang mga carnero sa ngalan, ug 

mimando kanila sa paggawas. 
 

Ug sa diha nga gipagula niya ang iyang kaugalingong mga carnero, siya maga 

una kanila; ug ang mga karnero mosunod kaniya; kay sila nasayud sa iyang 

tingog. 

 

Ug sa usa ka dumuloong dili sila mosunod, kondili mangalagiw gikan 

kaniya; kay sila wala makaila sa tingog sa mga dumuloong. (Juan 10: 3-5) 

 

Ang mga magtotoo gitandi sa mga karnero. Kini mao ang kinaiya sa mga karnero nga dili 

masayud diin sila moadto. Sila kinahanglan gayud nga mamamdoan. Si Jesus miingon nga 

siya ang magbalantay sa mga karnero o lider sa mga karnero. Siya miingon nga ang iyang 

mga karnero makaila sa iyang tingog ug mosunod kaniya kay sa mga tingog sa tawo, sa 

kaugalingon, o kang Satanas. 

 

PAGPATALINGHUG SA TINGOG SA DIOS 

Ablihi ang inyong Biblia sa libro sa Genesis ug basaha sa mga kapitulo l-3. Kini nga mga ka 

pitulo nagrekord sa paglalang sa kalibutan ug sa unang mga tawo, si Adan ug Eva. Gikan sa 

panahon sa paglalang, ang Dios nagpahayag sa iyang kabubut-on ngadto sa katawhan. Siya 

mihatag sa piho nga mga instruksiyon kang Adan ug Eva. Sila magangalan sa mga mananap, 

magaatiman sa Tanaman, magapakig-uban sa usag usa, ug magpasanay sa pagpuno sa yuta. 

Labing importante sa tanan, sila magpadayon sa suud nga pakig-ambitay uban sa Dios. Kini 

nga suud nga pakig-ambitay sa Dios nakapahimo kanila nga makaila sa tingog sa Dios.  Sa 

diha nga ang Dios misulti, siya mipahayag sa iyang plano kanila: 

 

Ug si Jehova nga Dios nagsugo sa tawo, naga-ingon, sa tanan nga kahoy sa 

tanaman ikaw gawasnon nga mokaon; 

 

Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan, dili ka magkaon niini; kay sa 

adlaw nga ikaw mokaon niini, mamatay ka gayud. (Genesis 2: 16-17) 
 

Pinaagi sa tingog sa Dios ang kabubut-on sa Dios gipadayag ngadto kang Adan ug Eva. Sila 

gawasnon nga mokaon sa tanan nga kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy sa kahibalo sa maayo 

ug sa dautan. 

 

Si Adan ug Eva wala mosunod sa plano sa Dios. Sila nagpatalinghug sa tingog ni Satanas ug 

mikaon sa gidili nga kahoy. Sa diha nga nakaamgo na sila sa ilang gibuhat, nagtago sila sa 

ilang mga kaugalingon gikan sa Dios: 

 

Ug hingdunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman  

sa kabugnaw sa adlaw; ug nanagtago ang tawo ug ang iyang asawa sa ilang mga 

kaugalingon gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios, sa taliwala sa mga kakaho 

yan sa tanaman. 
 

Ug si Jehova nga Dios nagtawag sa tawo, ug nag-ingon kaniya: Hain ka? 

(Genesis 3: 8-9) 
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Ang sala ang nagpabulag sa tawo gikan sa Dios.  Ang Dios wala nagkuha sa iyang presensya  

gikan sa tawo. Tungod sa sala, ang tawo mitago sa iyang kaugalingon gikan sa atubangan sa 

Dios. Ang sala miresulta sa usa ka tig-a nga kasingkasing. Ang Biblia nagpasidaan: 

 

Samtang ginaingon, Karong adlawa kong makadungog kamo sa iyang tingog, 

ayaw pagpatig-a sa inyong mga kasingkasing. . . (Hebreohanon 3:15) 

 

Ang Dios gusto nga makigsulti sa tawo, apan ang komunikasyon nagkinahanglan ug rela 

syon. Ang sala nagpabulag sa tawo gikan sa suud nga relasyon ngadto sa Dios, nagpatig-a sa 

iyang kasingkasing, ug nakababag kaniya gikan sa pag-ila sa tingog sa Dios. 

 

ANG TINGOG UG ANG KABUBUT-ON 

Ang mga magtotoo sagad mangutana, "Unsa ang kabubut-on sa Dios alang kanako?" Unsay 

tinuod nga kahulogan kon kita moingon nga kita gusto nga masayud sa kabubut-on sa Dios? 

Kini nagpasabot nga kita gusto nga masayud sa iyang kinatibuk-ang plano alang sa atong 

mga kinabuhi. Kita nagkinahanglan sa iyang giya diha sa piho nga mga desisyon aron kita ma 

kahimo sa maalamon nga mga pagpili. Kita nagtinguha sa iyang direksyon sa mga sirkumstan 

sya sa kinabuhi. Ang pangutana nga atong kinahanglan nga ipangutana mao, "Unsaon ko pag-

ila sa tingog sa Dios?”Ang pag-ila sa tingog sa Dios moresulta sa pagpangita sa kabubut-on 

sa Dios. 

 

Ang Dios gusto nga kamo masayud sa iyang kabubut-on: 

Busa, dili kamo magpakabuang, kondili sabton kon unsa ang kabubut-on sa 

Ginoo. (Efeso 5:17) 

 

Kon kamo nakaila sa iyang tingog nan unya kamo makasabot sa iyang kabubut-on ingon nga 

siya nagsulti niini kaninyo. Ang pagkat-on sa pagdawat sa balaan nga giya mao ang pagkat-

on sa paglakaw diha sa suud nga pakig-ambitay uban sa Dios. Ang Biblia nag-ingon: 

 

Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga nagagula 

gikan sa baba sa Dios. (Mateo 4: 4) 

 

Ang pulong nga "nagagula" nagsulti sa nagadayon nga kalihokan. Kini nagpasabot sa usa ka 

butang nga nahitabo kaniadto, nanghitabo sa karon, ug magpadayon diha sa umaabot.  Ang 

Dios mosulti aron ipahayag ang iyang kabubut-on ngadto sa katawhan. Kini mao ang hinung 

dan ngano nga importante nga makaila sa tingog sa Dios. 

 

SA DIHANG ANG DIOS MOSULTI 

Adunay duha ka Gregong pulong nga gihubad nga "pulong" diha sa Biblia. Ang Gregong  

pulong mao ang "logos" ug "rhema." Ang"Logos" nagtumong sa sinulat nga Pulong sa Dios.              

Ang "Rhema" nagtumong ngadto sa mga buhi o naghatag-ug-kinabuhi nga Pulong sa Dios. 

 Kini ang giingon sa mga magtotoo diha sa ciudad sa Berea: 

 

Kini sila labi pang mabuot kay sa mga taga-Tesalonica, nga sila nakadawat sa 

pulong (rhema) uban sa tanan nga kaabtik sa hunahuna, ug nagsaliksik sa mga 

Kasulatan (logos) sa adlaw-adlaw, kon matuod ba kining mga butanga. 

(Buhat 17:11) 
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Kini nga bersikulo naghulagway sa relasyon sa "logos" ug "rhema" nga pulong. Ang "logos" 

o sinulat nga Pulong sa kanunay magkauyon sa "rhema" o gisulti, nagahatag-ug-kinabuhi nga 

Pulong. Kini mao ang paagi nga kamo mahimong masayud nga ang tingog nga inyong nadu 

ngog gikan sa Ginoo. Ang usa ka "rhema" nga Pulong nga gikan sa Dios kasagaran magamit 

sa usa ka piho nga kahimtang, magtagbo sa usa ka personal nga panginahanglan, ug magha 

tag ug tagsa-tagsa nga giya. Tungod kay inyong giila ang Pulong ingon sa pagpadapat sa usa 

ka piho nga panginahanglan o kahimtang diha sa inyong kinabuhi, kini mahimo nga usa ka 

naghatag-ug-kinabuhi nga Pulong diha kaninyo. 

 

Ang usa ka "rhema" nga Pulong mahimong gipahayag pinaagi sa usa ka wali o sa usa ka ber 

sikulo gikan sa Biblia nga sa kalit molakdup kaninyo uban sa dako nga kahulogan. Kini mahi 

mo nga isulti kaninyo sa Dios pinaagi sa paggamit sa espirituhanon nga mga gasa. Mahimo 

usab kini nga isulti diha sa inyong sulod nga espiritu pinaagi sa Ginoo. (Kamo makakat-on 

nga mas daghan kon sa unsang paagi ang Dios namulong pinaagi sa espirituhanon nga mga 

gasa ug sa inyong espiritu sa ulahing mga kapitulo.) 

 

Apan hinumdomi: Ang "rhema" nga Pulong kanunay mouyon sa sinulat nga Pulong sa Dios.   

Ang sinulat nga Pulong sa Dios kompleto. Walay bisan unsa nga gidugang niini o gikuha gi 

kan niini (Pinadayag 22: 18-19). Sa diha nga ang Dios namulong pinaagi sa "rhema" nga Pu 

long kini sa kanunay diha sa panag-uyon uban sa iyang gisulat ngaPulong. 

 

MATANG SA MGA TIGPAMINAW 

Ang Biblia naghisgot sa duha ka mga nag-unang dibisyon sa mga tigpaminaw: 

Busa bisan kinsa nga magapatalinghug niining akong mga pulong ug magabuhat 

kanila, ako magasama kaniya sa usa ka maalamon nga tawo, nga nagtukod sa 

iyang balay ibabaw sa bato.  . . 

 

Ug ang matag-usa nga nagapatalinghug niining akong mga pulong, ug wala naga 

tuman kanila mahisama sa usa ka buang-buang nga tawo, nga nagtukod sa iyang 

balay ibabaw sa balas. . .(Mateo 7: 24, 26) 

 

Ang usa ka buang-buang nga tigpaminaw nakadungog sa tingog sa Dios, apan dili molihok 

niini. Ang usa ka maalamon nga tigpaminaw nakadungnog ug nagbuhat sa mensahe sa Dios. 

Ang usa ka tigpaminaw mao ang usa ka "tigpaminaw sa Pulong" lamang. Ang uban parehong 

"tigpaminaw ug magtutuman." 

 

Kamo dili lamang kinahanglan makaila sa tingog sa Dios, kamo kinahanglan gayud nga 

makakat-on sa pagtubag sa pagtuman niana nga tingog: 

       

Apan himoa nga magtutuman kamo sa pulong, ug dili lamang magpapanimati, 

nga nagalimbong kamo sa inyong mga kaugalingon. 
 

Kay kong may bisan kinsa nga magpapanimati sa Pulong, ug dili magtutuman, 

siya sama sa usa ka tawo nga nagatan-aw sa iyang nawong nga kinaiya sa usa ka 

salamin: 

 

Kay nagatan-aw siya sa iyang kaugalingon, ug molakaw, ug unya mahikalimot 

unsa nga matang sa tawo siya. 
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Apan bisan kinsa nga nagatan-aw sa hingpit nga Kasugoan sa kagawasan, ug 

nagapadayon niana, siya nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon kon 

dili magtutuman sa bulohaton, kini nga tawo mahimong bulahan sa iyang mga 

buhat. (Santiago 1: 22-25) 

 

Si Jesus usab nag-istorya sa usa ka sugilanon mahitungod sa binhi nga gipugas sa pipila ka 

mga matang sa yuta nga naghulagway sa nagkalain-laing matang sa mamiminaw. Basaha ang 

istorya sa Mateo 13: 1-9. Si Jesus nagpatin-aw sa sugilanon sa Mateo 13: 18-23. Siya nagtan 

di sa lain-laing mga yuta ngadto sa mga tigpaminaw ug sa ilang mga tubag sa Pulong sa Dios. 

 

BINHI SA DAPLIN SA DALAN: 

Ang ubang mga binhi nahulog sa daplin sa dalan ug gisakmit sa mga langgam sa dili pa kini 

mogamot. Kini mao ang usa ka panig-ingnan sa usa ka tawo nga nakadungog sa tingog sa 

Dios apan ang mga pulong dili mogamot diha sa iyang kasingkasing. Si Satanas misakmit sa 

Pulong sa Dios. 

 

BINHI SA KABATOAN NGA MGA DAPIT: 

Ang ubang mga binhi diha nahulog sa kabatoan nga mga dapit, ug migitib dayon. Apan sa 

diha nga ang kainit sa adlaw miabot, ang mga tanom nalaya ug namatay tungod kay wala 

may mga gamot. Kini mao ang tigpaminaw nga nakadungog sa Pulong sa Dios ug dawaton 

uban sa kalipay, apan kini wala gayud makagamot diha sa iyang kinabuhi. Sa diha nga ang 

mga sirkumstansya magakalisud, siya mahiubos ug mohunong sa pagtubag sa tingog sa Dios. 

 

BINHI TALIWALA SA MGA KASAMPINITAN: 

Ang ubang mga binhi diha mahulog sa kasampinitan nga mituok ug milumos sa mga tanom. 

Kini mao ang usa ka panig-ingnan sa tingog sa Dios nga natuok sa mga kabalaka sa kalibu 

tan, materyalismo, ug uban pa. 

 

BINHI SA MAAYONG YUTA: 

Ang ubang mga binhi diha nahulog sa maayong yuta ug nagdala sa usa ka dato nga pag-ani. 

Kini mao ang usa ka panig-ingnan sa mga tigpaminaw nga nagdawat sa Pulong sa Dios, nag 

patalinghug sa iyang tingog, ug nagpagamot sa iyang kaugalingon diha niana nga pinadayag. 

Kini nga tawo mohamtong sa espirituwal ug mahimong usa ka masanayon, mabungahon nga 

magtotoo. 

 

UNSAON NINYO SA PAGKAILA SA TINGOG SA DIOS? 

 

Kamo ba gusto nga makaila sa tingog sa Dios? Gusto ba kamo nga mahibalo sa iyang kabu 

but-on alang sa inyong kinabuhi? Sa sunod nga kapitulo kamo makakat-on sa mga kinahang 

lanon sa pag-andam kaninyo nga makadungog sa tingog sa Dios ug sa pagdiskobre sa iyang 

kabubut-on alang sa inyong kinabuhi. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 
1.   Isulat ang sag-ulohong Bersikulo gikan sa panumduman: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Unsa ang gipasabot sa "rhema" nga Pulong sa Dios? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Unsa ang gipasabot sa "logos" nga Pulong sa Dios? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Sa unsang paagi nga ang pagkaila sa tingog sa Dios may kalabutan sa pagtino sa 

iyang kabubut-on alang sa inyong kinabuhi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Hatag ug usa ka reperensiya gikan sa libro sa Hebreohanon, nga nagpamatuod nga 

ang Dios nakigsulti sa mga tawo sa nangagi ug sa gihapon nakigsulti karon. 

 

____________________________________________________________________ 

 

6. Unsa ang gipasabot sa "kabubut-on sa Dios"? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Uban sa unsa nga paagi nga ang "rhema" nga Pulong sa Dios kanunay magkauyon? 

_____________________________________________________________________ 

 

      8.   Unsa ang nakapahimulag sa tawo gikan sa presensiya sa Dios? __________________ 

 

9. Kamo kinahanglan gayud nga mahimong usa ka _____________________________ 

sa Pulong ug dili usa ka___________________________________________lamang. 

 

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

1. Adunay pipila ka mga bersikulo sa Biblia nga naghulagway sa tingog sa Dios. Tan-

awa ang matag pakisayran ug pagrekord sa mga pulong nga nagahulagway sa tingog 

sa Dios. Ang una gibuhat ingon nga usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod. 

Gikan sa inyong kaugalingon nga pagtuon sa Biblia kamo mahimong mopadayon sa 

pagdugang sa mga pakisayran ug mga paghubit sa tingog sa Dios niini nga tsart. 

 

Pakisayran    Paghulagway Sa Tingog sa Dios 

 

II Samuel 22:14   Dalogdog gikan sa Langit 

I Mga Hari 19: 12-13 

Salmo 18:13 

Salmo 29: 3-9 

Salmo 68:33 

Daniel 10: 6-9 

 

2. Ang Dios misulti mahitungod kang Jesus. Kamo makabasa kon unsa ang iyang gisulti 

sa mga mosunod nga mga tudling: II Pedro 1: 17-18; Mateo 3:17; Marcos 1:11 

 

3. Unsa ang gipamulong sa Dios mahitabo. Tan-awa sa Ezequiel 12: 25-28. 

 

4. Tun-i ang mga pulong ni Jesus diha sa mga libro ni Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan. 

Obserbahi’g giunsa ni Jesus pagsulti diha sa mga pangutana, mga tubag, mga panig-

ingnan, mga kaamgiran, mga sambingay, ug mga wali. 

 

5. Ang Dios dili lamang namulong ngadto sa mga indibiduwal apan siya usab nagsulti sa 

mga nasud. Tan-awa sa Jeremias 18: 7-10. 

 

6. Basaha ang bahin sa mga resulta sa pagsupak sa tingog sa Dios diha sa mosunod nga 

mga bersikulo. Isulat ang resulta sa pagkadili-masinugtanon diha sa tsart: 

 

Pakisayran    Mga Resulta Sa pagkadili-masinugtanon 
 

Exodo 15:26 

Deuteronomio 28: 15-68 

I Samuel 12:15 
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7. Basaha ang mosunod nga mga Kasulatan ug pagrekord kon unsa ang inyong makat-

unan mahitungod sa mga resulta sa pagsunod sa tingog sa Dios: 

 

Deuteronomio 28: 1-14: ______________________________________________ 

I Samuel 12:14: _____________________________________________________ 

 

8. Ang tibook Biblia mao ang usa ka talaan kon giunsa sa mga indibiduwal ug mga 

nasud pagtubag sa tingog sa Dios. Kompletoha ang mosunod nga tsart samtang kamo 

magtuon sa tubag sa tawo ngadto sa tingog sa Dios. Ang una gibuhat ingon nga usa ka 

panig -ingnan alang kaninyo sa pagsunod. Kamo tingali kinahanglan mobasa sa mga 

bersikulo sa ulahi ug sa unahan sa pakisayran nga gihatag aron sa pag-angkon sa mga 

im pormasyon nga gikinahanglan aron sa pagkompleto sa tsart. Sama sa miaging tsart, 

kamo makahimo sa pagpadayon sa pagdugang sa mga pakisayran gikan sa inyong 

kaugalingon nga pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 

Pakisayran  Mga tawo  Tubag   Mga Resulta 
 

Genesis 26: 5  Abraham  Pagkamasi  Ang iyang binhi  

      nugtanon  ug ang mga na- 

         sud sa kalibutan   

                                                                                                  napanalanginan. 

Genesis 22:18 

Deuteronomio 8:20 

Maghuhukom 2: 2, 4, 20-23 

Maghuhukom 6:10 

I Samuel 15: 1,19,22,24 

I Samuel 28:18 

Salmo 106: 25 

Jeremias 32:23 

Daniel 9: 10-14 

Sofonias 3: 2 

Haggeo 1:12 
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KAPITULO 2 

“KON SI BISAN KINSA NGA TAWO MAGBUHAT..SIYA MAHIBALO” 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pagpatin-aw sa pulong nga "kinahanglanon." 

•    Paglista sa mga kinahanglanon alang sa pag-ila sa tingog sa Dios. 

•    Pagpasabot kon unsa ang ipasabot sa pagkatawo pag-usab. 

•    Pagmatikud sa kamahinungdanon sa Espiritu Santo sa pag-ila sa tingog sa Dios. 

•    Pagpakita ug pagsabot sa "espirituhanon nga pagkahamtong" ug " kausaban." 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga itugyan 

ninyo ang inyong mga lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, balaan, ug naha 

mut-an sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; apan kamo mausab 

pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kon unsa 

ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 

 

PASIUNA 

 

Adunay pipila ka gikinahanglan nga mga kinahanglanon kon kamo moduol sa pag-ila sa ti 

ngog sa Dios. Ang usa ka kinahanglanon mao ang usa ka butang nga kamo kinahanglan ga 

yud nga mobuhat sa dili pa kamo makabuhat sa laing butang. Kini usa ka butang nga gikina 

hanglan sa dili pa kamo makahimo sa pag  kab-ot sa usa ka segurado nga tumong. 

 

Ang inyong tumong niini nga kurso mao ang pag-ila sa tingog sa Dios. Kini nga kapitulo nag 

patin-aw sa mga kinahanglanon (ang mga butang nga gikinahanglan) sa dili pa kamo maka 

kab-ot niini nga tumong. Si Jesus miingon: 

 

Kon si bisan kinsa ang mobuhat sa iyang kabubut-on, mahibalo siya sa dok- 

trina, kon kini sa Dios, o kon ako nagsulti ba sa akong kaugalingon. (Juan 7:17) 

 

Ang sag-ulohong bersikulo niini nga kapitulo, Roma 12: 1-2, naglista sa pipila ka mga butang 

nga maoy kabubut-on sa Dios alang kaninyo sa pagbuhat. Kon kamo makatagbo niining mga 

kinahanglanon, nan kamo makaila sa tingog sa Dios ug sa iyang kabubut-on alang inyong ki 

nabuhi. 
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NATAWO-PAG-USAB NGA KASINATIAN 

 

Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga itugyan 

ninyo ang inyong mga lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, balaan, ug naha 

mut-an sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. 

(Roma 12: 1) 

 

Sama sa inyong natun-an sa miaging kapitulo, ang sala ang nagpahimulag kaninyo gikan sa 

presensya sa Dios. Tungod sa sala, kamo adunay kalisud sa pagpaminaw ug pagtubag nga 

positibo sa tingog sa Dios. 

 

Sa natural nga kalibutan kamo dili makamatikud sa tingog sa usa ka dumuloong. . Kamo ma 

kamatikud sa mga tingog niadtong inyong nakaila ug kang kinsa kamo nakaugmad sa usa ka 

relasyon. Ang sama maoy tinuod diha sa espirituhanon nga kalibutan. Kon kamo modulo  

aron makaila sa tingog sa Dios, kamo kinahanglan gayud una nga makaila sa Dios ug kamo 

dili makapagpalambo ug suud nga relasyon uban kaniya nga adunay sala diha sa inyong kina 

buhi. 

 

Roma 12: 1 nagkinahanglan nga KAMO ang molakang ngadto sa Dios pinaagi sa paghatag sa 

inyong kinabuhi ngadto kaniya. Ang Dios nagsulti pinaagi sa iyang sinulat nga Pulong ug nag 

padayag nga maoy iyang kabubut-on alang kaninyo ang pag-ugmad sa maong relasyon: 

 

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa  paglangan sa gi 

hunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili 

buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa 

paghinulsol. (II Pedro 3: 9) 

 

Ang Dios dili gusto nga kamo mogahin sa inyong kinabuhi diha sa sala. Siya gusto nga kamo 

mopuyo niini sumala sa iyang plano: 

 

Aron siya dili na magpuyo sa panahon nga nahabilin diha sa unod, alang sa mga 

kailibgon sa mga tawo, apan sa kabubut-on sa Dios. (I Pedro 4: 2) 

 

Ang Dios gipakita nga nagatindog sa pultahan sa inyong kinabuhi nga nagatinguha sa pagsu 

lod aron siya makapalambo ug usa ka relasyon uban kaninyo: 

 

Ania karon, ako nagatindog sa pultahan, ug nagatuktok: kon may bisan kinsa 

nga magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, ako mosulod kani 

ya, ug manihapon ako uban kaniya, ug siya uban kanako. (Pinadayag 3:20) 
 

Ang gipahayag nga katuyoan sa Dios gikan sa sinugdanan sa kalibutan mao ang pagdala sa 

tanan nga mga tawo ngadto sa kahibalo kang Kristo Jesus: 

 

Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang 

maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: 
 

Nga diha sa usa ka hugna sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan 

nga mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa 

diha kaniya. (Efeso 1: 9-10) 
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Kamo "gitigom ngadto kang Kristo" pinaagi sa pagkahimong kabahin sa pamilya sa Dios. 

Ingon nga kamo natawo ngadto sa usa ka natural nga pamilya, kamo kinahanglan gayud nga 

"matawo pag-usab" sa espirituwal ngadto niining espirituhanon nga pamilya. 

 

Basaha ang Juan kapitulo 3. Kini nga kapitulo nagpatin-aw sa detalye kon unsa ang ipasabot 

sa natawo pag-usab.  Sa pagsinati sa bag-o nga pagkatawo kamo kinahanglan nga: 

 

1. Modawat nga kamo makasasala: 

Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. (Roma 3:23) 

 

2. Moila nga ang sa silot sa sala mao ang kamatayon: 

Ang Dios nagpasidaan kang Adan ug Eva nga kon sila nakasala, sila mamatay. Kini nagpasa 

bot sa parehong espirituhanon nga kamatayon (pagkahimulag gikan sa presensya sa Dios) ug 

sa pisikal nga kamatayon. Sa diha nga si Jesus namatay sa krus siya namatay sa inyong dapit. 

Siya namatay alang sa inyong mga sala aron kamo makabaton sa kinabuhi nga walay katapu 

san: 

 

Kay ang suhol sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa nga 

hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Kristo Jesus 

nga atong Ginoo. (Roma 6:23) 

 

Kon kamo modawat sa iyang halad alang sa sala, kamo wala na mailalum sa silot sa kamata 

yon. 

 

3. Mosugid sa inyong mga sala, mangayo ug pasaylo, ug motoo nga si Jesus namatay 

alang kaninyo: 

 

Kon kita magaingon nga kita walay sala, gilimbongan nato ang atong kaugali 

ngon ug ang kamatuoran wala kanato. 

 

Kon isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopa 

saylo kanato sa atong mga sala, ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili 

makatarunganon. (Juan 1: 8-9) 

 

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang 

iyang bugtong Anak aron nga bisan kinsa nga motoo kaniya dili malaglag, kondi 

li may kinabuhing dayon. (Juan 3:16) 

 

Sa diha nga kamo mohatag sa inyong kinabuhi ngadto sa Dios niini nga paagi, kamo "natawo 

pag-usab" sa espirituwal: 

 

Busa, kon si bisan kinsa nga tawo nga anaa na kang Kristo siya bag-o nga binu 

hat; ang daang mga butang nangangi na; tan-awa, ang tanang mga butang bag-o 

na. (II Corinto 5:17) 

 

Sa diha nga kamo natawo pag-usab kamo nahimong kabahin sa espirituhanon nga pamilya sa 

Dios. Kamo wala na nahimulag sa presensya sa Dios. Sa diha nga kamo mamatay sa pisikal, 

kamo magpuyo sa kahangturan uban kaniya. 
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Kamo nakatukod sa usa ka relasyon uban sa Dios pinaagi kang Jesu-Kristo. Kamo nakadu 

ngog ug mitubag sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Kamo karon anaa na sa usa ka posisyon sa 

pagkat-on kon unsaon sa pag-ila sa tingog sa Dios: 

 

. . . Ang matag usa nga iya sa kamatuoran nagapatalinghug sa akong tingog. 

(Juan 18:37) 

 

PAGPUYO SA BALAANG ESPIRITU 

Adunay laing kinahanglanon nga makatabang kaninyo sa pag-ila sa tingog sa Dios.  Ang Bib 

lia naghisgot sa usa ka kasinatian nga gitawag sa Bautismo sa Balaang Espiritu. Kini nga kasi 

natian moresulta nga ang Balaang Espiritu magapuyo sa inyong kinabuhi ug magahatag ug 

gahum kaninyo sa pagpuyo sa usa ka balaan nga kinabuhi nga mao ang nahamut-an sa Dios. 

 

Ang mga ministeryo sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi sa magtotoo hilabihan kaayo ka 

daghan nga hisgotan niini nga leksyon. Ang kurso sa Harvestime International Network nga 

nag-ulohang "Ang Ministeryo sa Balaan nga Espiritu" ang gigahin niini nga hilisgutan ug 

naghatag sa mga panudlo kon unsaon sa pagdawat sa Bautismo sa Balaan nga Espiritu. 

 

Usa sa labing importante nga mga ministeryo sa nagapuyo nga Balaang Espiritu mao ang 

paggiya sa magtotoo ngadto sa kabubut-on sa Dios: 

 

Sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran moabot na (ang Espiritu Santo), 

Siya magamando kaninyo sa tibook kamatuoran. . . ug siya magapahayag kanin 

yo sa mga butang nga mahitabo ug siya modawat niadtong mga ako (Kabubut-

on sa Dios) ug magapahayag niini kaninyo. (Juan 16: 13-14) 

 

Ang Biblia nag-ingon: 

Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa 

Dios. (Roma 8:14) 

 

Adunay usa ka tino nga relasyon tali sa ingon nga usa ka anak sa Dios (natawo pag-usab) ug 

sa gigiyahan sa Balaan nga Espiritu. Ang natural nga tawo (nga wala matawo pag-usab) dili 

makadawat ug makasunod sa giya sa Balaan nga Espiritu. Tungod kay siya wala nahimong  

usa ka "espirituhanon nga tawo" pinaagi sa bag-o nga pagkatawo nga kasinatian, Siya dili ma 

kaila sa tingog sa Dios: 

 

Apan ang kinaiyanhon nga tawo dili magadawat sa mga butang sa Espiritu sa 

Dios; kay sila mga binuang ngadto kaniya; siya dili arang makaila kanila, kay 

sila sa espirituhanong paagi pagatugkaron. (I Mga Taga Corinto 2:14) 

 

Ang mosunod nga mga panig-ingnan gikan sa libro sa Mga Buhat nagpakita sa giya sa Bala 

ang Espiritu diha sa mga kinabuhi sa mga magtotoo: 

 

FELIPE: 

Ang usa ka diakono sa simbahan sa ngalan nga Felipe gigiyahan sa Espiritu sa pagsakay sa 

carro nga iyang nakita sa kamingawan sa dalan paingon sa Gaza: 
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Ug ang Espiritu miingon kang Felipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga 

calesa. (Buhat 8:29 
 

Si Felipe misunod sa giya sa Balaang Espiritu. Kini miresulta sa kaluwasan ug sa bautismo sa 

tubig sa usa ka Etiopiahanon nga tawo nga nagsakay sa carro. 

 

PEDRO: 

Si Pedro gisultian sa Balaang Espiritu sa pag-uban sa tulo ka mga tawo nga miabot gikan sa 

Cesarea. Si Pedro miingon: 

 

Ug ako gisugo sa Espiritu sa pag-uban kanila sa walay pagduhaduha. 

(Buhat 11:12) 

 

Si Pedro nakaila sa giya sa Balaang Espiritu. Siya walay pagduhaduha sa diha nga ang Espiri 

tu namulong sa iyang sulodnon nga pagkatawo ug gipadayag ang kabubut-on sa Dios ngadto 

kaniya. Siya misunod ug kini miresulta sa unang paglatas-sa-kultura nga pagpangalagad ngad 

to sa mga Gentil. 

 

PABLO: 

Si Pablo sa kanunay nag-ilis sa iyang eskedyul sa pag-ebanghelyo sa aghat sa Balaang 

Espiritu: 

 

Ug sa  pag-abot nila sa Misia naninguha sila sa pag-adto sa Bitinia; apan wala 

sila tugoti sa Espiritu. (Buhat 16: 7) 

 

Si Pablo nagplano sa pag-adto sa Misia, apan ang Balaang Espiritu mihatag kaniya sa lain 

nga mga direksyon.  

 

Kining tulo ka mga panig-ingnan mao ang pipila lamang sa daghan diha sa Biblia nga naghu 

lagway kon giunsa sa Balaang Espiritu ang paghimo kaninyo nga makadungog sa tingog sa 

Dios. Sama sa gisaad ni Jesus, ang Balaang Espiritu modala sa kabubut-on sa Dios ug ipada 

yag kini kaninyo. 

 

ESPIRITUHANON NGA PAGKAHAMTONG 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan. . . (Roma 12: 2) 

 

Sa natural nga kalibutan sa diha nga ang usa ka bata natawo siya kinahanglan makakab-ot sa 

pipila ka mga ang-ang sa pagkahamtong sa dili pa siya magsugod sa pag-ila sa tingog sa 

iyang mga ginikanan. Ang sama maoy tinuod sa espirituhanon nga kalibutan. Sa diha nga ka 

mo unang natawo pag-usab dili kamo makahimo sa pag-ila sa tingog sa Dios sa diha nga siya 

makigsulti kaninyo. 

 

Sa diha nga kamo unang nakadawat sa Balaang Espiritu Santo kamo dili kanunay makasabot 

sa diha nga ang Espiritu magpadayag sa kabubut-on sa Dios alang kaninyo. Apan ang Bala 

ang Espiritu mopadayon sa pagpadayag sa kabubut-on sa Dios ug sa paggiya kaninyo. Sam 

tang kamo mohamtong sa espirituwal, kamo makadangat sa pag-ila niini nga tingog sa sulod 

sa inyong espiritu. 
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Ang Biblia naghisgot niining mga susama taliwala sa mga natural ug espirituhanon: 

 

Kay ang tagsa-tagsa nga nakig-ambit sa gatas walay kasinatian sa pulong sa 

pagkamatarung: Kay siya bata pa. 
 

Apan ang magahi nga kalan-on alang kanila nga mga hamtong, bisan pa niad 

to gayud nga tungod sa pagbansay naanad ang ilang mga salabutan sa paggahin 

sa maayo ug dautan. (Hebreohanon 5: 13-14) 
 

Ang "gatas" ug "kalan-on" nga gihisgotan niini nga mga bersikulo nagpasabot ngadto sa sinu 

lat nga Pulong sa Dios, ang Balaan nga Biblia. Sa diha nga kamo una nga natawo pag-usab 

kamo magsugod sa pagkat-on sa pipila sa mga yano nga mga kamatuoran (gatas) sa sinulat 

nga Pulong sa Dios. Sa diha nga kamo mohamtong, kamo mahimong batid sa mga lawom 

nga mga kamatuoran (kalan-on) sa Pulong sa Dios. 

 

Samtang kamo magpadayon sa pagtuon sa Pulong sa Dios, ang inyong espirituhanon nga mga 

palamatian mohamtong. Kamo makahimo na paggamit kanila sa pag-ila sa maayo ug sa dau 

tan. Kini nagpasabot nga kamo makahimo sa pag-ila sa kabubut-on sa Dios ug sa iyang dalan 

gikan sa sayop nga dalan sa kinabuhi. Kini importanti nga kamo magtuon sa sinulat nga Pu 

long sa Dios. 

 

Sa diha nga kamo mohamtong sa espirituwal, kamo dili na "magpahiuyon" niini nga kalibu 

tan.  Ang pagpahiuyon nagpasabot nga mahisama o mahulma sumala sa usa ka sumbanan. 

Ang espirituhanon nga pagkahamtong mopamay-ong kaninyo sa larawan ni Kristo kay sa 

larawan sa kalibutanon nga mga sumbanan. Ang espirituhanon nga pagkahamtong makata 

bang usab kaninyo sa pagkab-ot sa emosyonal nga kahingkod. Kon kamo kulang sa emosyo 

nal nga kahingkod, ang importante nga mga desisyon mahimong himoon sa angay nga kasu 

ko o kalooy sa kaugalingon. Kini adunay makadaot nga gidugayon sa mga resulta. 

 

Sa diha nga kamo mohamtong sa espirituhanon kamo makapagpalambo sa mga "Bunga sa 

Balaang Espiritu," ang mga ebidensiya sa espirituhanon nga pagkahamtong moresulta sa 

emosyonal nga pagkahamtong: 

 

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

puanguron, pagkamaayo, pagtoo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon; nga sa 

maong mga butang walay Kasugoan nga kabatok. (Galacia 5: 22-23) 

 

KAUSABAN 

 

. . . Apan kamo mausab pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. . . (Roma 12: 2) 

 

Ang espirituhanon nga pagkahamtong mosangpot sa kausaban, laing kinahanglanon nga ma 

kapahimo kaninyo nga masayud sa tingog sa Dios. Unsa ang gitinguha sa natural nga tawo 

(kinaiya sa tawo) mao ang pagbuhat sa mga tinguha sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Kini 

nagmugna ug panagbangi tali sa unod (kinaiyanhon nga tawo) ug sa espiritu (ang espirituha 

non nga tawo). 
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Si Pablo misulat alang niini nga panagbangi: 

Kay ang unod nagakaibug batok sa Espiritu, ug ang Espiritu batok sa unod; kay 

kini sila nagasupakay ang usa sa usa; aron dili ninyo pagabuhaton ang mga bu 

tang nga buot ninyo. (Galacia 5:17) 

 

Si Pablo nakaila nga adunay usa ka padayon nga pakigbisog sa unod batok sa Espiritu sa mga 

butang nga may kalabutan sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Siya miila niini nga pakigbi 

sog nga nagakahitabo sa hunahuna: 

 

Apan ako nakakita ug lain nga balaod sa akong mga bahin, nagapakig-away 

batok sa balaod sa akong salabutan, ug naghimo kanako nga binihag ngadto sa 

balaod sa sala nga ania sa akong mga bahin sa lawas. (Roma 7:23) 

 

Tungod niini siya nag-awhag: 

Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga itugyan 

ninyo ang inyong mga lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, balaan, ug naha 

mut-an sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; apan kamo mausab 

pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kon unsa 

ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 

 

Ang pulong "hangyo" nagpasabot sa pakilooy, pangaliya, o pangayo. Ang hugpong sa mga 

pulong "itugyan ang inyong mga lawas nga usa ka buhi nga halad "nagpakita sa usa ka walay 

lipod-lipod nga pagtugyan ngadto sa Dios. 

 

Ang paghalad sa usa ka butang alang sa usa ka sakripisyo nagpasabot sa paghatag niini sa 

hingpit. Diha sa Daang Tugon sa diha nga ang usa ka halad gihimo, kini gihatag nga hingpit 

ngadto sa Dios aron sunogon sa kalayo, mahurot sa mga sacerdote, o pareho, ingon sa gitudlo 

sa kasugoan. Ang naghatag sa halad walay dugang nga pag-angkon niini. 

 

Busa ingon niana ang atong pagtugyan ngadto sa Dios. Ang natural nga tawo, ang daan nga 

kaugalingon nga kinaiya kinahanglan nga mamatay sa kalibutan ug sa unod. Kini mao ang 

gipasabot sa "kausaban." Kini giusab na ngadto sa laing larawan nga gisunod sa atong Ginoo 

nga si Jesu-Kristo: 

 

Ako gilansang sa krus uban kang Kristo. (Galacia 2:20) 

Sila nga mga iya ni Kristo nanaglansang sa unod. (Galacia 5:24) 

Apan ginabun-og ko ang akong lawas, ug ginapanton ko kini, basin unya nga sa 

tapos ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman nga dili takos.   

(I Mga Taga Corinto 9:27) 

 

Busa ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong may kamatayon nga 

mga lawas, sa pagtuman sa mga kailibgon niini.(Roma 6:12) 

 

Sanglit, nakabaton man kita niining maong mga saad, mga hinigugma, hinloan 

ta ang atong kaugalingon gikan sa tanan nga kahugawan sa unod ug sa espiritu,  
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ug magmahingpit sa pagkabalaan diha sa kahadlok sa Dios. (II Corinto 7: 1) 
 

Sa ingon isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa 

sala. (Roma 6:11) 
 

Ang aktuwal ug pisikal nga paglansang sa krus, sama sa nasinati ni Jesus, mao ang usa ka 

dili-kinaiyanhong kamatayon. Adunay kahulogan sa kamatuoran nga ang kamatayon gilatid 

alang sa kaugalingon nga kinaiya mao ang paglansang sa krus. Ang unodnong kinaiya sa ta 

wo dili mamatay sa usa ka natural nga kamatayon. Kini dili mamatay sa kinabubut-on. Kini  

kinahanglan nga patyon pinaagi sa kusog sama sa aktuwal nga paglansang sa krus sa natural 

nga kalibutan. 

 

Sumala sa Roma 12: 1-2, ang maong pagsurender nag-una sa kahibalo sa kabubut-on sa  

Dios. Kon kamo gusto nga makaila sa tingog sa Dios ug sa iyang kabubut-on, kamo kina 

hanglan una nga mosurender. Kita sa kanunay gusto nga mobali sa proseso. Kita gusto nga 

mahibalo sa iyang kabubut-on, ug unya mohukom kon kita mosurender ba niini. Apan ang 

Roma 12: 1-2 nagpakita nga ang pagsurender maoy una. 

 

Ang hinungdan nga kita nagpanuko sa pagsurender tungod kay kita wala makasabot nga ang 

kabubut-on sa Dios mao kanunay ang hinangponon, maayo, ug hingpit. Kita mahadlok nga 

motugyan sa Dios sa hingpit tungod kay kita wala nakasabot niining nag-unang mga konsep 

to: 

Kay ako nahibalo sa mga plano nga akong gihunahuna alang kaninyo, nagai 

ngon si Jehova. Sila mao ang mga plano alang sa kaayohan ug dili alang sa kada 

utan aron sa paghatag kaninyo ug usa ka umaabot ug paglaum.  

(Jeremias 29:11 TLB) 

 

PAGBAG-O SA INYONG MGA HUNAHUNA 

 

Ang inyong salabutan natural nga nagpahiuyon sa mga baruganan sa kalibutan nga naglibot 

kaninyo. Kini nahitabo tungod sa inyong nag-unang kinaiyahan sa sala. Kini usab nahitabo 

pinaagi sa impluwensya sa inyong kultura. 

 

Apan ang Dios nag-ingon nga kamo dili magpahiuyon sa kalibutan kondili mangausab. Ang 

pulong "kausaban" nagpasabot nga mausab o ngadto sa usa ka bag-o nga larawan. Ang sumba 

nan alang niana nga larawan mao si Ginoong Jesu-Kristo: 

 

Apan kitang tanan, uban sa nawong nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita 

sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway gi 

kan sa himaya ngadto sa himaya, pinaagi sa Espiritu sa Ginoo. (II Corinto 3:18) 
 

Sumala sa Roma 12: 2, ang kausaban moabot pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Kini 

nagpasabot nga kamo kinahanglan gayud nga mosalikway sa kalibutanon nga mga sumbanan 

ug mga baruganan ug magpahiuyon ngadto sa mga baruganan nga gipadayag sa sinulat nga 

Pulong sa Dios. 

 

Ang inyong salabutan mausab sa diha nga kamo mopalambo sa hunahuna ni Kristo: 
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Batoni diha kaninyo kining hunahunaa nga mabatonan ninyo diha kang Kristo 

Jesus. (Filipos 2: 5) 

 

Ang pulong nga "batoni" nagpakita nga kamo mohimo sa usa ka pagpili aron makaangkon sa 

hunahuna ni Kristo. Kamo motugot sa kausaban sa hunahuna nga mahitabo. Kamo adunay 

usa ka responsibilidad sa kalamboan sa nausab nga hunahuna. Kini dili usa ka butang nga aw 

tomatikong gibuhat alang kaninyo pinaagi sa Dios: 

 

Busa (KAMO) lig-onon ninyo ang inyong mga hunahuna.  (I Pedro 1:13) 
 

Aron "malig-on" ang hunahuna nagpasabot nga isul-ob o panalipdan ang inyong pangisip nga 

mga gahum. Aron mausab o malig-on ang hunahuna, kini kinahanglan nga ihumol diha sa Pu 

long sa Dios. Susiha ang Biblia sa pagdiskobre kon unsa nga matang sa hunahuna aduna si 

Kristo. (Ang "Alang sa Dugang Pagtuon" nga seksyon niini nga kapitulo makatabang kanin 

yo sa pagbuhat niini.) 

 

Ang inyong hunahuna mausab sa diha nga ang Dios nagbutang sa iyang mga balaod niini: 

 

. . . Igabutang ko ang akong mga Kasugoan sa ilang hunahuna  

(Hebreohanon 8:10) 

 

Gamita ang gahum sa hunahuna sa pagsalikway ug pagdala ngadto sa pagkabihag sa sayop 

nga mga hunahuna: 

 

Ginalumpag namo ang mga pangatarungan, ug ang tanang mapahits-ong babag 

nga naga-ali batok sa kahibalo sa Dios, ug ginabihag namo ang tanang mga pang 

hunahuna ngadto sa pagkamasinugtanon kang Kristo. (II Corinto 10: 5) 

 

Kamo adunay responsibilidad sa pagpugong sa inyong kinabuhi sa hunahuna: 

 

Sa katapusan, mga igsoon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang 

dungganan, bisan unsang butang matarung, bisan unsang butang ulay, bisan 

unsang mga butang nga hiligugmaon, bisan unsay mga butang nga maayong 

pamation; kon aduna may kahalangdon, ug kon aduna may pagkadalaygon, 

palandunga kining mg butanga. (Filipos 4: 8) 

 

Unya kamo mahimo nga moingon uban kang Pablo: 

 

Apan kita nanagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo.  (I Corinto 2: 16) 

 

Ang hunahuna ni Kristo gibutang ug determinado sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. 

 

PAGSUTA SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Tun-i ang mosunod nga tsart.  Kamo makadiskobre nga ang matag kinahanglanon nga 

gihisgotan niini nga kapitulo mao ang naglakip sa Roma 12: 1-2: 
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Ang bag-ong pagkatawo nga kasinatian, ang pagpuyo sa Balaang Espiritu, ang espirituhanon 

nga pagkahamtong, ug kausaban sa hunahuna - sa unsang paagi nga kini may kalabutan sa 

pag-ila sa kabubut-on sa Dios? Sumala sa Roma 12: 1-2 sila mga kinahanglanon padulong sa 

pag-ila sa iyang kabubut-on: 

 

. . . aron inyong masuta kon unsa ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga 

kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 2) 

 

Ang pulong nga "pagsuta" nagpasabot sa pagtino, paglig-on, ug pagsigurado sa usa ka 

butang. Kini nga mga kinahanglanaon modala ngadto sa pasalig sa kabubut-on sa Dios. 

 

Apan unsa gayud ang gipasabot sa "kabubut-on sa Dios"? Ug unsa ang "maayo, hingpit, ug 

hinangponon nga mga "kabubut-on sa Dios? Nganong importante nga" masuta"o matino ang 

kabubut-on sa Dios? 

 

Kita mousisa sa mga tubag niini nga mga pangutana sa mosunod nga mga kapitulo. 
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Busa hangyoon ko kamo mga igsoon  Ikaw mianhi sa Dios pinaagi sa iyang mga ka 

tungod sa mga kalooy sa Dios ...  looy nga gitunol pinaagi sa halad ni Jesus 

alang sa inyong mga sala. 

 

nga itugyan ninyo ang inyong mga la  Ang espirituhanon nga pagkahamtong maka 

was ingon nga usa ka halad nga buhi  pahimo sa pagbuhat sa Balaang Espiritu diha 

ug nahamut-an sa Dios, nga mao ang  sa inyong kinabuhi. 

inyong makatarunganon nga pagsimba.. 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining pa Kamo nausab sa Pulong, ang inyong hunahu- 

nahona sa kalibutan, apan kamo mau  na nabag-o. 

sab pinaagi sa pagbag-o sa inyong 

mga hunahuna. 

 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay kahulogan sa pulong nga "kinahanglanon"? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang mga kinahanglanon nga gipresentar niini nga kapitulo ingon nga gikina 

hanglan aron makaila sa kabubut-on sa Dios? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Unsa ang nag-unang ministeryo sa Balaang Espiritu nga may kalabutan ngadto sa pag 

-ila sa tingog sa Dios? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Unsa ang gipasabot sa natawo- pag-usab? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ngano nga gikinahanglan nga matawo pag-usab aron makaila sa tingog sa Dios? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Unsa ang gipasabot sa mahimong hamtong sa espirituwal? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ipatin-aw ang pulong nga "kausaban" sama sa paggamit niini nga kapitulo. 

_____________________________________________________________________ 

 

9. Kini ba nga pamahayag tinuod o bakak: Sumala sa Roma 12: 1-2 ang pagsurender 

nag-una sa kahibalo sa kabubut-on sa Dios. Ang pamahayag maoy: ______________ 

 

 

 

 

 

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

 

1. Alang sa dugang nga pagtuon sa bag-ong pagkatawo ug sa espirituhanon nga pagka 

hamtong, kuhaa sa Harvestime International Institute ang kurso nga “Mga Pundasyon 

sa Pagtoo.” Alang sa dugang nga pagtuon sa Balaan nga Espiritu, kuhaa sa Harves 

time International Institute ang kurso nga “Ang Ministeryo sa Balaan nga Espiritu.” 

 

2.  Kini nga kapitulo naghisgot sa panginahanglan sa kausaban sa hunahuna. Ang mga 

Kasulatan nagpakita nga ang mga magtotoo DILI maghupot sa mga hunahuna nga:  

 

Tig-a:      Daniel 5:20 

Salawayon:     Taga-Roma 1:28 

Kalibutanon:     Roma 8: 6 

Maduhaduhaon:    Lucas 12:29 

Nabutaan:     II Mga Taga Corinto 3:14; 4:14 

Madunoton:     II Mga Taga Corinto 11: 3 

Unodnon:     Efeso 2: 3; Colosas 2:18 

Kawang:     Efeso 4:17 

Yutan-on:     Filipos 3:19 

Nahimulag pinaagi sa 

dautan nga mga buhat:   Colosas 1:21 

Tagurhag panghunahuna:   Santiago 1: 8; 4: 8 

Nahugawan;     Tito 1:15 

 

3. Ang Biblia nagpakita nga ang nausab nga hunahuna sa mga magtotoo kinahanglan 

nga: 

 

Espirituhanon:     Roma 8: 6 

Andam:     I Pedro 5: 2 

Putli:      II Pedro 3: 1 

Nagpabilin:     Isaias 26: 3 

Malinawon:     Filipos 4: 7 

Nabag-o:     Efeso 4:23 

Mapainubsanon:    Colosas 3:12 

Mabuot:     Tito 2: 6 

Nagpugong sa kaugalingon:   II Timoteo 1: 7 

Mahigugmaon:    Mateo 22:37 

Nag-alagad:     Taga-Roma 7:25 

Bug-os nga nadani:    Roma 14: 5 

Nahiusa:     I Pedro 3: 8; 4: 1; Roma 15: 6; 

I Mga Taga Corinto 1:10 

Matinud-anon ug andam:   I Mga Cronicas 28: 9 

Disiplinado sa pagbuhat:   Nehemias 4: 6 
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KAPITULO 3 
 

ANG KABUBUT-ON SA DIOS 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pagpatin-aw sa pulong nga "kabubut-on." 

•    Pag-ila sa tulo ka matang sa kabubut-on nga naglihok sa kalibutan karon. 

•    Pagpasabot sa tulo ka mga kahulogan sa kabubut-on sa Dios. 

•    Paglista sa mga rason nganong mahinungdanon ang pagbuhat sa kabubut-on sa  

      Dios. 

•    Pag-ila sa tukma nga hinungdan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong 

kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako. (Juan 6:38) 
 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo nagpaila sa tulo ka matang sa kabubut-on nga nagpanglihok sa kalibutan 

karon. Kini naghubit sa ekspresyon nga "kabubut-on sa Dios", nagsusi sa kinabuhi ni Jesus 

nga may kalabutan niana nga kabubut-on, ug nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kabubut-

on sa Dios. 

 

ANG KAHULOGAN SA "KABUBUT-ON" 

 

Ang komon nga kahulogan sa pulong nga "kabubut-on" mao ang pagtino o paghukom nga 

gibasi sa kabubut-on. Ang kabubut-on mao ang gahum sa pagpili. Adunay tulo ka mga ma 

tang sa kabubut-on nga naglihok sa kalibutan karon: 

 

KAUGALINGONG-KABUBUT-ON: 

 

Kini mao ang kabubut-on sa tawo, ang nag-unang hakog nga kinaiya nga nagtinguha sa pag 

lakaw sa iyang mga kaugalingon nga dalan. Sa diha nga kamo magagiya sa inyong kinabuhi 

pinaagi sa kaugalingong-kabubut-on, kamo mihimo ug pagpili nga gibasi sa inyong kabubut-

on nga halayo sa Dios. Ang Biblia nagpasidaan bahin sa kaugalingong-kabubut-on: 

 

Oh Jehova, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugali 

ngon; kini wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang. 

(Jeremias 10:23) 

 

Ang kaugalingong-kabubut-on mao ang pagdumala sa unodnong kinaiya sa tawo: 
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Apan labi na gayud ang mga nagasunod sa unod, diha sa mga mahugaw nga 

kailibgon, ug nagatamay sa kagamhanan. Mapangahason sila, mabuotbuoton; 

sila dili mahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon.  (II Pedro 2:10) 

 

Ang Biblia nagrekord sa mga resulta sa kaugalingong- kabubut-on: 

 

Busa gipasagdan ko sila ngadto sa ilang kailibgon sa kasingkasing: ug sila 

managlakaw sa ilang kaugalingong mga tambag. (Salmo 81:12 

 

Ang sala, pag-antus, ug kasamok sa kalibutan karon mga resulta sa tawo nga nagpuyo sa pag 

kadili-masinugtanon sa kabubut-on sa Dios. Si David naghisgot sa kaugalingong-kabubut-on 

nga naglihok diha sa mga kinabuhi sa dautan nga mga tawo; 

 

Dili mo ako itugyan ngadto sa kabubut-on sa akong mga kaaway: kay mga saksi 

nga bakakon nanindog batok kanako, Ug ingon man ang mga nanagpangusmo 

ug kabangis. (Salmo 27:12) 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang mga lider sa simbahan kinahanglan dili mabuot-buoton: 

 

Kay kinahanglan nga ang obispo dili badlonganon ingon nga tinugyanan sa Dios: 

dili mabuot-buoton sa kaugalingon. . . (Tito 1: 7) 

 

KABUBUT-ON NI SATANAS: 

 

Si Satanas adunay kabubut-on. Siya nagtinguha sa paglaglag sa tanan nga maayo sa inyong 

kinabuhi. Si Jesus nagpasidaan kang Pedro mahitungod niini: 

 

Ug miingon ang Ginoo: Simon, Simon, tan-awa, si Satanas nagtinguha sa pagba 

ton kaninyo, aron siya moayag kaninyo sama sa trigo.  (Lucas 22:31) 

 

Si Satanas gusto nga mo-ayag sa tanan nga maayo gikan sa inyong kinabuhi. Si Jesus 

miingon: 

 

Ang kawatan moanha, aron lamang sa pagpangawat, ug sa pagpatay, ug sa pag 

laglag: Ako mianhi nga sila makabaton sa kinabuhi, ug nga sila makabaton niini 

sa mas madagayaon gayud. (Juan 10:10) 

 

si Pablo miingon nga pipila ka mga magtotoo nangabihag sa kabubut-on ni Satanas: 

 

Ug aron sila makaikyas sa ilang mga kaugalingon gikan sa bitik sa yawa, kinsa 

mao ang mga nangabihag niya sa iyang kabubut-on.  (II Timoteo 2:26) 

 

KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Ang ikatulo nga kabubut-on nga naglihok sa kalibutan mao ang kabubut-on sa Dios. Kini 

mao ang hilisgutan sa atong pagtuon. 
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ANG KAHULOGAN SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Ang Bag-ong Tugon sa orihinal gisulat diha sa Gregong pinulongan. Sa Grego adunay duha 

ka mga termino nga gigamit alang sa pulong nga "kabubut-on" sa paghisgot sa kabubut-on sa 

Dios. 

 

Ang usa sa pulong mao ang "boulema," nga nagtumong sa labaw’ng hataas nga kabubut-on 

sa Dios. Kini ang iyang gitino nang daan nga plano alang sa tanan nga butang nga mahitabo 

sa uniberso. Kini nga matang sa "kabubut-on sa Dios" natuman sa walay pagtagad sa mga 

desisyon nga gihimo sa tawo. Kini mao ang iyang batid nga plano alang sa kalibutan. 

 

Ang "boulema" nga kabubut-on sa Dios wala nagkinahanglan sa kooperasyon sa tawo. Diha 

sa "boulema" nga kabubut-on sa Dios, ang resulta gitino nang daan.  Ang "boulema" nga ka 

bubut-on sa Dios nahisulat diha sa iyang Pulong ug tin-aw kaayo. Dili kinahanglan nga ma 

ngita niini nga kabubut-on sa Dios tungod kay kini gipadayag diha sa Biblia. 

 

Ang lain nga pulong mao ang "thelema" nga nagtumong sa tinguha sa Dios alang sa tawo nga 

makasinati ug makapuyo sa iyang kabubut-on. Kini naghisgot sa iyang indibiduwal nga plano 

o kabubut-on alang sa matag lalaki ug mga babaye. Aron ang Dios makatuman sa iyang 

"Thelema" nga kabubut-on, kini nagkinahanglan sa inyong kooperasyon. Kamo adunay ga 

hum sa pagpili kon gusto o dili kamo magalakaw sa "thelema" o indibiduwal nga kabubut-on 

sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Kining maong "thelema" nga kabubut-on, o kabubut-on sa 

Dios alang kaninyo ingon nga usa ka indibiduwal, nga atong gitumong sa diha nga kita mo 

sulti sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios. 

 

Usa sa laing matang sa kabubut-on sa Dios mao ang "moral" nga kabubut-on sa Dios, mga su 

go nga gipadayag diha sa mga sinulat nga Pulong sa Dios nga nagtudlo unsaon sa mga magto 

too pagkinabuhi. Ang indibiduwal ug labing hataas nga mga kabubut-on sa Dios alang sa  

tawo dili gayud magkasumpaki sa mga moral nga kabubut-on sa Dios nga gipadayag diha sa 

iyang Pulong. Ang mosunod nga tsart nagtingob sa nagkalain-laing mga kahulogan sa 

"kabubut-on sa Dios": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      31 

 

Labing Hataas  Indibiduwal   Moral 

(Boulema)   (Thelema) 
 

Ang gitino nang   Detalyado nga plano   Ang moral nga mga sugo 

daan nga plano sa Dios      sa Dios alang sa matag usa ka 

sa uniberso       indibiduwal gipadayag kini 

        sa sinulat nga Pulong sa 

        Dios sa pagtudlo unsaon na 

                                                                                      to sa pagtoo ug pagkinabuhi 

 

Wala maapektohi sa              Apektado sa mga  Ang indibiduwal nga kabubut 

 mga desisyon sa tawo           desisyon sa tawo  -on sa Dios diha sa panag- 

                                                                                       uyon sa iyang moral nga  

                                                                                       kabubut-on 
 



SI JESUS UG ANG KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Ang kabubut-on sa Dios mao ang labaw’ng mahinungdanon kang Jesus atol sa iyang yutan-

ong ministeryo. Siya mipahayag: 

 

Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong 

kabubut-on, kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako.   (Juan 6:38) 

 

Ang kabubut-on sa Dios mao ang pagdala sa mga lalaki ug babaye ngadto sa husto nga rela 

syon uban kaniya: 

 

Ug mao kini ang kabubut-on sa Amahan nga nagpadala kanako, nga sa tanan 

nga iyang gihatag kanako walay mawala, kondili nga pagabanhawon pag-usab 

sa katapusan nga adlaw. (Juan 6:39) 

 

Ug mao kini ang kabubut-on sa nagpadala kanako, nga ang matag-usa nga maka 

kita sa Anak, ug motoo kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan; ug ako ma 

gabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw. (Juan 6:40) 

 

Ang katuyoan sa kinabuhi ni Kristo mao ang pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Bisan ingon sa 

usa ka bata, si Jesus nagtagad sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. Sa diha nga siya anaa sa 

templo ug ang iyang mga ginikanan miabot nga nangita kaniya, si Jesus miingon: 

 

Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan gayud nga anaa sa balay sa 

akong Amahan? (Lucas 2:49) 

 

Ang sekreto sa iyang espirituhanong kalig-on  makita diha sa pagbuhat sa kabubut-on sa 

Dios: 

 

Si Jesus miingon kanila: Ang akong kalan-on mao ang pagbuhat sa kabubut-on 

sa nagpadala kanako, ug sa paghuman sa iyang buhat. (Juan 4:34) 

 

Kini nga bersikulo nagpadayag sa iyang pagtagad sa paghuman sa buluhaton sa Dios pinaagi 

sa iyang kinabuhi ug ministeryo. 

 

 Ang gahum nga makita diha sa yutan-ong ministeryo ni Kristo adunay kalabutan sa kabu 

but-on sa Dios: 

 

Sa akong kaugalingon dili nako mahimo ang pagbuhat sa bisan unsa; ingon sa 

akong pagpatalinghug, ako nagahukom; ug ang akong hukom matarung; tungod 

kay ako wala mangita sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on 

sa Amahan nga nagpadala kanako. (Juan 5:30) 

 

Ang mga pulong ug mga buhat ni Kristo dili iyang kaugalingon. Siya misulti ug milihok su 

mala sa kabubut-on sa Amahan: 

 

Ang akong pagtolun-an dili ako, kondili iya sa nagpadala kanako. (Juan 7:16) 
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Ang pulong nga inyong hingdunggan dili ako, kondili iya sa Amahan nga nagpa  

dala kanako. (Juan 14:24) 
 

Wala ako’y ginabuhat bisan unsa sa akong kaugalingon, kondili ingon nga ang 

akong Amahan nagtudlo kanako. (Juan 8:28) 

 

Ako wala maninguha sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on 

sa Amahan nga nagpadala kanako. (Juan 5:30) 
 

Bisan sa iyang pag-atubang sa kamatayon pinaagi sa paglansang sa krus, si Jesus nag-ampo: 

 

. . . Oh akong Amahan, kon kini mahimo isaylo kining kopa gikan kanako: bisan 

pa niana, dili ingon sa akong pagbuot, kondili ingon sa imo. (Mateo 26:39) 

 

Si Jesus andam nga mamatay kon kini maoy kabubut-on sa Dios alang kaniya sa pagbuhat sa 

ingon. Ang kinabuhi ni Jesus mao ang usa ka hingpit nga panig-ingnan sa bug-os nga pagpa 

hiuyon ngadto sa labaw’ng hataas, moral, ug indibiduwal nga kabubut-on sa Dios. 

 

ANG KAMAHINUNGDANON SA KABUBUT-ON SA DIOS 

Ang kabubut-on sa Dios mahinungdanon tungod kay. . . 

KINI MOTINO SA INYONG WALAY KATAPUSANG PADULNGAN: 

Ang inyong walay katapusan nga padulngan nagdepende sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios.  

Kamo kinahanglan gayud nga motubag nga positibo sa plano sa Dios sa katubsanan alang sa 

inyong kinabuhi. . . 

 

Kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug 

diutay ra ang mga nakakaplag niini. (Mateo 7:14) 

 

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. (Mateo 7:21) 

 

Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini; apan siya nga nagabuhat sa 

kabubut-on sa Dios magapabilin hangtud sa kahangturan. (1Juan 2:17) 

 

KINI SUKARANAN SA INYONG RELASYON SA DIOS: 

Ang inyong relasyon kang Jesus gibasi sa pagbuhat sa iyang kabubut-on: 

Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa Dios, mao ang akong igsoon 

nga lalaki, ug ang akong igsoon nga babaye, ug inahan. (Marcos 3:35 Tan-awa 

usab sa Mateo 12:50) 

 

KINI MOHATAG UG DIREKSYON: 

Ang kabubut-on sa Dios mahinungdanon tungod kay kamo dili makahimo sa pagtultol sa 

inyong kaugalingon nga mga paagi: 
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Oh Jehova, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugali 

ngon; kini wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang.  

(Jeremias 10:23) 

 

Kamo kulang sa abilidad sa paggiya sa inyong mga lakang. Kon wala ang giya sa Dios kamo 

moadto sa inyong kaugalingon nga mga dalan ug mahisalaag gikan sa plano sa Dios: 

 

Kitang tanan sama sa mga carnero nanghisalaag; ang tagsatagsa kanato misi 

mang ngadto sa iyang kaugalingon nga dalan. (Isaias 53: 6) 

 

KINI MOHATAG UG KAHIBALO SA UMAABOT: 

 

Ang Dios maoy nag-inusara nga adunay kahibalo sa umaabot. Siya nasayud sa mga lit-ag ni 

Satanas nga naghulat kaninyo. Siya nasayud sa kaugmaon sa ekonomiya ug politikanhon nga 

mga sistema. Siya nasayud kon unsa ang naghulat kaninyo nga mga panghitabo sa umaabot: 

 

Ako mao ang Dios, ug walay lain nga sama kanako, nagpasundayag sa katapu 

san gikan sa sinugdan, ug gikan sa karaang mga panahon mga butang nga wala 

pa mahimo. (Isaias 46: 9-10) 

 

Ang tawo makahimo sa paglihok sa karon ug mahinumdom sa nangagi. Siya usab makaplano 

alang sa umaabot. Apan ang Dios mao lamang ang adunay aktuwal nga kahibalo sa umaabot. 

 

Ang ubang mga tawo naghunahuna nga si Satanas adunay nahibaloan nang daan sa umaabot.   

Kon siya aduna, wala gayud niya unta gitukmod ang paglansang sa krus ni Jesus. Siya unta 

makahimo sa pagtan-aw sa umaabot ug makita nga pinaagi niini nga buhat ang katubsanan gi 

kan sa sala mahimong usa ka reyalidad. Si Satanas lamang nahibalo kon unsa ang gipili sa 

Dios nga pagpadayag bahin sa umaabot. Pananglitan,  si Satanas nahibalo nga ang iyang wa 

lay katapusan nga padulngan mao ang Impyerno tungod kay ang Dios nagpadayag niini. 

 

KINI GISUGO ARON KAMO MAHIBALO NIINI: 

 

Ang pag-ila sa kabubut-on sa Dios mahinungdanon tungod kay kamo gisugo nga mahibalo ug 

mobuhat niana: 

 

Busa, dili kamo magpakabuang, kondili sabton kon unsa ang kabubut-on sa 

Ginoo. (Efeso 5:17) 

 

Ingon nga mga ulipon ni Kristo, nga nagabuhat sa kabubut-on sa Dios gikan sa 

kasingkasing. (Efeso 6: 6) 

 

Ang Dios nagtinguha sa inyong pagkamasinugtanon sa iyang kabubut-on labaw pa kay sa 

iyang tinguha sa inyong mga halad o pagdayeg: 

 

Ug si Samuel miingon: Si Jehova may daku bang kalipay sa mga halad-nga sinu 

nog ug sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo? Ania karon, ang 

pagsugot labi pang maayo kay sa halad, ug ang pagpamati kay sa tambok sa mga 

lakeng carnero.  
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Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay, ug ang pagkagahi sa kasingkasing 

sama sa pagkadautan ug pagsimba sa mga diosdios. . .  (I Samuel 15: 22-23) 

 

Ang Dios gusto nga kamo motindog nga bug-os ug hingpit sa iyang kabubut-on: 

 

Si Epafras, nga usa kaninyo, usa ka alagad ni Kristo, nangomusta kaninyo, sa 

kanunay nagasingkamot tungod kaninyo sa mga pag-ampo, aron kamo magaba 

rug nga hingpit ug matino gayud ang tanan nga kabubut-on sa Dios. 

(Colosas 4:12) 

 

KINI MORESULTA SA PAGTULON-AN NGA TUL-ID: 

 

Si Jesus miingon: 

 

Kon bisan kinsa ang mobuhat sa iyang kabubut-on, mahibalo siya sa pagtulon-

an, kon kini sa Dios, o ako nagsulti ba lamang sa akong kaugalingon. (Juan 7:17) 

 

Kon kamo mobuhat sa kabubut-on sa Dios ingon nga kini gipadayag kaninyo, nan, kamo ma 

kapalambo sa espirituhanong pagkahamtong sa paghukom sa tul-id nga doktrina o pagtulon-

an. Kini makapugong kaninyo nga malimbongan sa bakak nga pagtulon-an. 

 

KINI MORESULTA SA GITUBAG NGA PAG-AMPO: 

 

Kon kamo nagbuhat sa kabubut-on sa Dios kamo makahimo sa pag-ampo uban sa pagsalig 

nga ang inyong mga hangyo pagatubagon: 

 

Ug bisan unsa nga atong pangayoon, kita makadawat kaniya kay kita nagaban 

tay man sa iyang mga sugo, ug sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot 

sa iyang pagtan-aw. (I Juan 3:22) 

 

Karon kita nahibalo nga ang Dios wala magapatalinghug sa mga makasasala; 

apan kon ang usa ka tawo masimbahon sa Dios, ug nagabuhat sa iyang kabubut-

on, siya nagpatalinghug kanato. (Juan 9:31) 

 

Ug kini mao ang pagsalig nato kaniya: nga kong mangayo kita bisan unsang bu 

tanga sumala sa iyang kabubut-on, siya magapatalinghug kanato. (1Juan 5:14) 

 

KINI MODALA ESPIRITUHANONG MGA PANALANGIN: 

 

Ang espirituhanon nga mga panalangin gisaad kon inyong buhaton ang kabubut-on sa Dios: 

 

Kay nagakinahanglan kamo ug pagpailub, nga sa nabuhat na ninyo ang kabu 

but-on sa Dios, kamo makadawat sa saad. (Hebreohanon 10:36) 
 

Ang mga panalangin gayud magagukod kaninyo: 

 

Ug kini mahitabo nga kong magapatalinghug ka sa masingkamuton gayud sa 

tingog ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga mga  

 

     35 



sugo nga akong ginasugo kanimo niining adlawa, nga si Jehova nga imong Dios 

magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasud sa yuta; 
  

Ug kining tanang mga panalangin moabut kanimo ug modangat kanimo kong 

ikaw mopatalinghug sa tingog ni Jehova nga imong Dios. (Deuteronomio 28: 1-2) 
 

KINI MOTABANG KANINYO SA PAGLIKAY SA PAGPANTON 

 

Ang hampak nagpasabot sa disiplina, pagbadlong, ug pagtul-id. Kadtong tinuyo nga motali 

kod gikan sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios ginahampak: 

 

Apan kini mahitabo, kong ikaw dili magapatalinghug sa tingog ni Jehova nga 

imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga iyang mga sugo ug sa iyang 

kabalaoran, nga akong ginasugo kanimo niining adlawa; nga kining tanan nga 

mga panunglo moabot kanimo, ug modangat kanimo. (Deuteronomio 28:15) 
 

Ug nahikalimot ba kamo sa tambag nga gimaymay kaninyo ingon nga mga 

anak, anak ko, dili mo pagatamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo, ni magka 

luya sa diha nga ikaw pagabadlongon  niya; 

 

Kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang gihigugma, ug nagalatus sa matag 

usa ka anak nga iyang ginasagop. 

 

Alang sa pagpanton kaninyo ginapaantus kamo karon, ang Dios nagatagad ka 

ninyo ingon nga mga anak; kay kinsa ba ang anak nga wala pagapantona sa 

iyang Amahan? 
 

Apan kong kamo pasagdan lamang sa walay pagpanton, nga niini ang tanan 

nahimong mga umalambit, nan kamo diay mga pinaangkan, ug dili mga anak. 

 

Labut pa, kita adunay yutan-ong mga amahan nga nanagpanton kanato, ug sila 

atong gipanagtahud: Dili ba nga sa labi pa hinoon magpasakop ngadto sa Ama 

han sa mga espiritu, ug mga buhi?  (Hebreohanon 12: 5-9) 

 

Si Jesus nagpasidaan usab: 

 

Ug kadtong ulipon nga nasayud sa kabubut-on sa iyang agalon, ug wala mag-

andam sa iyang kaugalingon, bisan magbuhat sumala sa iyang kabubut-on, 

mahiagum sa hilabihan nga pagbunal. (Lucas 12:47) 

 

Ang pag-ila sa kabubut-on sa Dios maoy usa ka seryoso nga butang alang niadtong nagtingu 

ha sa pagpuyo sa abunda nga kinabuhi ug sa paglikay sa pagpanton. 

 

KINI MORESULTA SA KALAMPUSAN: 

 

Usa sa mga pahimangno nga gihatag kang Josue sa diha nga iyang gidawat ang pagpangulo 

sa nasud sa Israel mao ang pagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa paglakaw sa iyang mga da 

lan. Kon buhaton niya kini, si Josue aduna niini nga garantiya: 
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Unya ikaw magmauswagon sa imong panaw, ug unya ikaw adunay maayo nga 

kalampusan. (Josue 1: 8) 

 

Ang mga Salmo usab nagrekord nga ang usa ka tawo nga nagalakaw sa dalan sa Dios mahi 

mong malampuson ug "bisan unsa nga iyang pagabuhaton magmauswagon” (Salmo 1: 3). Sa 

usa ka kalibutan nga puno sa kapakyasan ug kapildihan, ang pag-ila ug sa pagbuhat sa kabu 

but-on sa Dios mao ang sekreto sa malampusong pagkinabuhi. 

 

ANG TUKMA NGA HINUNGDAN 

 

Kamo kinahanglan nga madasig sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios tungod kay kamo nahi 

gugma kaniya. Ang gugma nagtinguha sa pagpahimuot sa hinigugma. 

 

 

Kon kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.  

(Juan 14:15) 

 

Siya nga nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, kini siya mao ang 

nahigugma kanako; ug siya nga nagahigugma kanako pagahigugmaon sa akong 

Amahan, ug ako mahigugma kaniya, ug magpadayag sa akong kaugalingon 

ngadto kaniya. (Juan 14:21) 

 

Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: Kong kinsa ang nahagugma kanako, iyang 

pagabantayan ang akong pulong: ug ang akong Amahan mahigugma kaniya, ug 

kami moanha kaniya, ug mohimo sa among puloy-anan uban niya. (Juan 14:23) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang husto nga hinungdan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang 10 ka  mga rason ngano nga importante ang pagbuhat sa kabubut-on sa 

Dios: 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________

 ________________________________  ________________________________  

 

4. Ipantin-aw ang pulong nga "kabubut-on." ___________________________________ 

 

5. Ilha ang tulo ka mga kahulogan sa kabubut-on sa Dios: 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Unsa ang tulo ka mga matang sa kabubut-on nga nagalihok sa kalibutan karon? 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag. Kon ang pahayag tinuod, isulat ang 

letrang T diha sa blangko sa atubangan niini. Kon ang pahayag bakak, isulat ang 

letrang  F sa blangko diha sa atubangan niini: 

 

a ._____ Si Jesus walay pagtagad sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios. 

b ._____ Ang Biblia nagpahayag nga ang tawo walay kapasidad sa paggiya sa iyang 

               kaugalingon nga dalan sa husto nga paagi. 

 

c ._____ Ang indibiduwal nga kabubut-on sa Dios usahay dili mouyon sa moral  nga 

               kabubut-on sa Dios. 

 

d ._____ Ang Dios lamang ang adunay hingpit nga kahibalo sa umaabot. 

e ._____ Kamo makasinati sa dagko nga espirituhanon nga mga panalangin pinaagi sa 

   paglakaw diha sa inyong kaugalingon nga kabubut-on. 

 

 

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

1. Si Apostol Pablo nagbutang ug dakong gibug-aton sa kabubut-on sa Dios. Tun-i ang 

mosunod nga mga bersikulo: 

 

Buhat 16: 6-10; Taga-Roma 1:10; 15:32; I Mga Taga Corinto 1: 1; 4:19; 16: 7; 

 II Mga Taga Corinto 1: 1; Efeso 1: 1; Colosas 1: 1; II Timoteo 1: 1 

 

2. Ang tsart nga gihatag niini nga kapitulo sa "Tulo ka mga Kahulugan Sa Kabubut-on 

Sa Dios" gipalapdan sa ubos uban sa mga Dugang pa nga mga pakisayran sa Biblia.   

Tun-i kini nga mga bersikulo alang sa dugang pagsabot sa labaw’ng hataas, indibidu 

wal, ug sa moral nga kabubut-on sa Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     39 

 

TULO KA MGA KAHULOGAN SA"ANG KABUBUT-ON SA DIOS" 

 

Labaw’ng Hataas       Indibiduwal  Moral 

(Boulema)        (Thelema) 
 

Gitino nang daan       Detalyadong     Ang moral nga mga sugo nga 

nga plano sa Dios       plano sa Dios     gipadayag diha sa sinulat nga 

alang sa uniberso       alang sa matag     Pulong sa Dios diin nagtudlo 

         indibiduwal     unsaon pagtoo ug pagkinabuhi 

 

 
Wala maapektohi       Apektado pina     Ang indibiduwal nga kabubut- 

 sa mga  desisyon              agi sa mga                 on sa Dios sa kanunay nahiu 

sa tawo                              desisyon sa tawo       yon sa iyang moral nga kabu 

                                                                             but-on 

 

 

Roma 11: 33-36       Genesis 24       Mga panig-ingnan: 

Buhat 2:23        Proverbio 16: 9      II Mga Taga Corinto 6:14 

Buhat 4: 27-28       Salmo 32: 8      Taga-Roma 2:18 

Taga-Roma 9:19       Proverbio 3: 5-6      I Mga Taga Tesalonica 5:18 

Proverbio 16:33       Taga-Efeso 5:17      I Mga Taga Tesalonica 4: 3 

Taga-Efeso 1:11       Efeso 6: 6       (Lakip ang tanan nga uban nga  

Pinadayag 4:11       Roma 12: 2      mga sugo diha sa sinulat nga 

Proverbio 21: 1       Colosas 1:        Pulong sa Dios) 

Daniel 4:35        Colosas 4:12 

 



KAPITULO 4 
 

NAGAPADULONG SA SAYOP NGA DIREKSYON 
 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pag-ila sa dili-Bibliyanhong paagi sa pagpangita sa giya. 

•    Pag-ila tali sa mini ug tinuod nga propeta sa Dios. 

•    Pagpatin-aw sa mga pulong nga "mga pangabugho." 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Oh Jehova, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon: 

Kini wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang.  

(Jeremias 10:23) 

PASIUNA 

 

Kini importante nga mahibaloan kon sa unsa nga paagi dili magabuhat sa usa ka butang ingon 

man nga masayud sa unsa nga paagi pagabuhaton kini. 

 

Ang usa ka dakung imbentor sa Estados Unidos nga si Thomas Edison naghimo sa kapin sa 

1,000 ka mga eksperimento nga napakyas sa wala pa niya mahingpit ang bombilya. Sa dihang 

gipangutana kon siya nagbasol sa tanan nga nasayang nga panahon, siya miingon"Dili, akong  

 nadiskobrehan ang kapin sa 1,000 ka mga paagi nga DILI pagabuhaton kini." Sa umaabot, di 

li na siya mag-usik-usik ug panahon sa paggamit sa mga paagi nga dili mahimo. 

 

Sa Biblia ang Dios nagpasidaan sa mga paagi nga kamo DILI mangita sa paggiya sa inyong 

kinabuhi. Kon kamo mopatalinghug niining mga pasidaan, kamo dili mag-usik sa panahon 

uban sa dili-Bibliyanhong mga paagi sa giya diin ang Dios wala mouyon. Kini magpugong 

kaninyo sa paghimo ug dili maayo nga mga desisyon ug magapadulong sa sayop nga direk 

syon sa kinabuhi. 

 

Sa ubang mga kapitulo kamo makakat-on kon sa unsang paagi gipadayag sa Dios ang iyang 

kabubut-on diha sa mga nangagi ug sa unsa nga paagi siya nakigsulti ngadto sa mga tawo sa 

karon nga mga panahon. Apan una, kita kinahanglan gayud nga mowagtang sa mga negatibo. 

Kini mao ang mga paagi nga kamo kinahanglan DILI mangita sa paggiya. 

 

ANG ESPIRITISMO 

 

Adunay daghang mga yawan-ong mga buhat nga gi-grupo ubos sa ulohan sa espiritismo. Dag 

han niini nga mga buhat gigamit sa pagtino sa giya. Ang espiritismo managlahi gikan sa usa 

ka nasud ngadto sa laing nasud, apan sila naglakip sa mga pamaagi sama sa ungo, barang, sa 

lamangkiro, madyikero, panagna sa mga swerte, astrolohiya, kapalaran, ang pagbasa sa mga 

dahon sa tsa, kristal, mga kard, ug ang palad sa kamot.  
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Ang espiritismo nga mga buhat naglakip sa bisan unsa nga matang nga labaw sa kinaiyahan 

nga partisipasyon nga dili iya sa Dios. Ang maong mga buhat gipalihok ni Satanas.  

 

Ang Dios nagpasidan-an sa iyang mga katawhan nga dili makiglambigit sa espiritismo nga 

mga binuhatan. Kamo makabasa niini nga mga pasidaan sa Deuteronomio 18: 9-14 ug Exodo 

22:18. 

 

Ang salamangka mao ang batasan sa mga ungo lakip na ang puti ug itom nga salamangka, 

lumay, astrolohiya, barang, paggamit sa mga paursa, panghurimhurim, mga panglamat, ug 

mga droga. Kini naglakip sa tanan nga mga susama nga Satanismo nga mga buhat ug pagsim 

ba. Ang pagpang-ungo ug uban pang Satanismo nga mga buhat maoy mga espirituhanon pag 

rebelde batok sa Dios: 

 

Kay ang pagsukol sama ra sa sala sa lumay. . . (I Samuel 15:23) 

 

Ang Biblia nagrekord nga ang mga salamangkiro misulay sa pagpatalikod sa mga tawo gikan 

sa Ebanghelyo: 

 

Apan si Elimas, ang salamangkero nga malimbongon. . . misukol kanila, nga 

naninguha siya sa pagpasalaag sa gobernador gikan sa  pagtoo. (Buhat 13: 8) 

 

Ang salamangka nagalimbong sa mga tawo: 

 

. . . kay pinaagi sa imong mga salamangka ang tanang mga nasud nanghisalaag.   

(Pinadayag 18:23) 

 

Ang mga salamangkiro dili makasulod sa Gingharian sa langit: 

 

Kay sa gawas mao ang mga. . . salamangkiro. . . (Pinadayag 22:15) 

 

Ang libro sa Pinadayag nagpadayag sa katapusan niadtong mga tawo nga migamit sa maong 

mga yawan-ong mga buhat: 

 

Apan. . . salamangkiro. . . adunay ilang bahin sa linaw nga nagdilaab uban sa 

kalayo ug azufre. . . (Pinadayag 21: 8) 

 

Walay tinuod nga anak sa Dios nga kinahanglan nga malambigit sa bisan unsa nga paagi 

uban sa espiritismo nga mga buhat alang sa mga katuyoan sa giya o sa bisan unsa pang lain 

nga rason. 

MGA PAAGI SA TSANSA 

 

Ang ripa mao ang usa ka paagi sa pagpangita sa giya nga gigamit diha sa Daang Tugon.  

Inyong mabasa ang mahitungod sa paggamit niini nga paagi diha sa Levitico 16: 7-10;   

Numeros 26:55; 27:21; ug Josue 18:10. 

 

Ang ripa mao ang usa ka paagi sa tsantsa.  Ang pagtoo mao nga kontrolado sa Dios ang resul- 

ta sa ripa nga gihimo. Ang ripa susama sa pagpaligid sa dayis o sa pag-itsa sa sensilyo karon. 

Kini nga paagi sa pagpangita sa giya gikan sa Dios madawat sa Daang Tugon.  
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Ang Bag-ong Tugon nga paggamit sa ripa sa mga magtotoo wala pa moabot ang Balaang Es 

piritu. Ang mga Apostoles ni Jesus nagatinguha sa pagpuli sa bakante sa pagkawala ni Judas 

nga nagbudhi kang Jesus ug sa ulahi naghikog. Duha ka mga kandidato ang nominado alang 

sa posisyon: 

 

Ug sila nagparipa; ug nahulog ang ripa kang Matias; ug siya naihap nga kauban 

sa napulog-usa ka mga apostoles. (Buhat 1:26) 

 

Si Matias, ang tawong napili nga ipuli kang Judas, wala na gayud nahisgoti pag-usab diha sa 

Bag-ong Tugon nga rekord. Si Apostol Pablo ang tinuod nga mipuli sa bakante sa taliwala sa 

mga Apostoles. Si Matias mao ang pinili sa tawo pinaagi sa pagripa. Ang Apostol nga si Pab 

lo mao ang pinili sa Dios pinaagi sa Balaan nga Espiritu. 

 

Human sa pag-abot sa Balaang Espiritu (nga narekord sa Buhat kapitulo 2) ang pagripa wala 

na gigamit sa mga magtotoo ingon nga usa ka paagi sa pagtino sa direksyon. Ang giya sa Es 

piritu Santo mipuli sa Daang Tugon nga paagi. Kamo kinahanglan dili na mogamit sa bisan 

unsa nga paagi sa tsansa sa pagtino sa kabubut-on sa Dios. Kamo kinahanglan makaila sa 

tingog sa Dios ug magpagiya sa Balaang Espiritu. 

 

MGA BALHIBO 

 

Adunay usa sa Daang Tugon nga rekord nga migamit sa usa ka butang nga gitawag nga 

"balhibo" sa pagtino sa kabuut-on sa Dios.  Kamo makabasa sa istorya ni Gideon sa balhibo 

sa mga Maghuhukom 6: 36-40. 

 

Ang Dios misulti kang Gideon ug mipadayag sa iyang kabubut-on. Aron sa pagpamatuod kon 

unsa ang giingon sa Dios, si Gideon nagbutang sa usa ka balhibo sa panit sa ibabaw sa yuta.  

Usa ka adlaw siya mihangyo sa Dios nga ang yamog mahulog sa tanan nga palibot apan dili 

sa balhibo. Sa laing adlaw siya mihangyo sa Dios alang sa yamog sa ibabaw sa mga balhibo 

sa karnero ug alang sa palibot nga yuta magpabilin nga mamala. 

 

Walay bersikulo sa Biblia nga nagtudlo nga ang mga magtotoo mobuhat sama sa gibuhat ni 

Gideon sa panahon niining makalilisang nga nasudnong krisis sa diha nga ang dako nga res 

ponsibilidad napahimutang diha kaniya. Kini nga panghitabo nahitabo sa makausa lamang sa 

Biblia, ug ingon sa pagripa, gigamit lamang sa Bag-ong Tugon sa wala pa ibubo ang Balaan 

nga Espiritu. 

 

Kita dili mangita sa kabubut-on sa Dios pinaagi sa pagbutang sa usa ka balhibo. Ang moder 

nong pagbutang sa usa ka balhibo kasagaran gibuhat pinaagi sa pag-ingon, "Kon ang usa ka 

seguradong butang mahitabo, nan mahibaloan ko nga kini mao ang kabubut-on sa Dios"  

apan ang atong mga balhibo mao ang kasagaran nga mga butang nga mahitabo sa natural nga 

paagi. 

 

Sa usa ka kaso sa"balhibo" nga nasulat sa Biblia, si Gideon nahibalo na sa kabubut-on sa 

Dios. Siya nakadungog sa tingog sa Dios. Ang balhibo gigamit ingon nga kumpirmasyon, dili 

alang sa direksyon. Kini mao usab ang usa ka butang nga mahimong matubag lamang pinaagi 

sa labaw sa kinaiyahan nga mga paagi. 

 

     42 



Sa Bag-ong Tugon nga mga adlaw sa dihang si Zacarias nangutana alang sa usa ka ilhanan sa 

pagmatuod sa mensahe sa Dios bahin sa pagkatawo ni Juan nga Bautista,  siya naamang. Kini 

tungod kay wala siya mitoo sa tingog sa Dios ug nangita sa usa ka ilhanan (Lucas 1: 18-20). 

 

Si Jesus miingon nga "ang usa ka dautan ug mananapaw nga kaliwatan nagapangita sa usa ka 

ilhanan" (Mateo 12:39). Ang usa ka balhibo mahimong usa ka timaan sa pagkawalay pagtoo 

o pagdumili sa pagbuhat sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios. Ang mga balhibo nga matu 

bag pinaagi sa natural nga paagi mahimong malimbongon ug makapahisalaag. 

 

May higayon, ang Dios sa iyang grasya mitubag sa mga tawo nga nangutana alang sa pipila 

ka timailhan kon unsa ang ilang kinahanglan nga buhaton sa usa ka balhibo o ilhanan. Kini 

nga batasan, bisan pa niana, maoy eksepsyon kay sa lagda sa pagpangita sa giya sa mga 

kinabuhi sa dagko nga mga balaan sa Dios. Hinumdumi. . . ang Dios gusto sa mga tawo sa 

pagtoo, dili sa balhibo. Siya gusto sa mga lalaki ug mga babaye nga makaila sa iyang tingog 

sa diha nga siya mosulti ug walay panginahanglan sa pagsulay niini pinaagi sa nagapalig-on 

nga mga ilhanan. 

 

MINI NGA MGA PROPETA 

 

Ang Biblia nagrekord sa mga istorya sa daghang mga propeta sa Dios. Kini nagpadayag nga 

ang Dios nagtakda sa mga lider diha sa mga simbahan nga nailhan nga mga propeta, ug nag 

patin-aw sa espirituhanon nga gasa sa Espiritu Santo nga nailhan sa mga tagna (Efeso 4:11 ug 

1 Mga Taga Corinto 12:10). 

 

Ang "panagna" mao ang pagsulti sa ilalum sa espesyal nga inspirasyon sa Dios. Kini mao ang 

usa ka espesyal nga abilidad sa pagdawat ug pakig-estorya sa usa ka diha-diha nga mensahe 

sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan pinaagi sa usa ka balaanong dinihogan nga pamulong. 

Ang mga pulong nga gisulti sa usa ka propeta ubos sa inspirasyon sa Dios gitawag nga mga 

tagna. Ang panagna nagpasabot sa pagpahayag sa dayag nga mga pulong gikan sa Dios nga 

makapadasig, makapalig-on, ug makalipay: 

 

Apan siya nga nagapanagna nagasulti sa mga tawo aron sa paglig-on ug sa 

pagdasig, ug paglipay. (I Mga Taga Corinto 14: 3) 

 

Ang tagna dili gayud mopuli sa sinulat nga Pulong sa Dios. Ang Biblia nag-ingon nga ang 

tagna mohunong, apan ang Pulong sa Dios nagpabilin sa walay katapusan (I Mga Taga  

Corinto 13: 8 ug 1 Pedro 1:25). 

 

Diha sa Daang Tugon ang katawhan miadto sa mga propeta alang sa giya tungod kay ang ga 

sa sa Espiritu Santo sa pagpuno wala pa ikahatag. Kini dili na kinahanglan nga moadto sa usa 

ka manalagna sa pagdawat sa espirituhanon nga giya. Kini mao ang usa sa mga gimbuhaton 

sa Balaang Espiritu diha sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ang matag magtotoo kinahanglan 

makakat-on nga magiyahan sa Espiritu sa Dios. 

 

Ang Bag-ong Tugon wala naghatag ug rekord sa mga magtotoo nga nagapangita sa giya gi 

kan sa mga propeta human gihatag ang gasa sa Espiritu Santo, apan sa gihapon ang Dios nag 

gamit niini nga gasa aron sa pagmatuod sa umaabot. Kamo makatuon sa maong mga panig-

ingnan diha sa Buhat 21: 1-14. Si Agabo mihatag kang Pablo sa usa ka personal nga tagna, ug 

kini gihatag nga piho kang Pablo. 
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Si Pablo nasayud unsay naghulat kaniya sa Jerusalem. Ang tagna nagpamatuod lamang kon 

unsa ang mahitabo didto. Kini dili usa ka tagna sa giya nga nagasulti kang Pablo kon moadto 

ba o dili sa Jerusalem. 

 

Ang Biblia nagpasidaan sa mini nga mga propeta sa kalibutan (Mateo 24:11, 24: Marcos 

13:22). Tungod niini, ang Dios naghatag sa mga paagi sa pag-ila sa tinuod nga mga tagna.   

Ang Biblia nag-ingon: 

 

Ang pagbaton unya sa mga hiyas nga nagkalainlain, sumala sa grasya nga giha 

tag kanato, kong sa pagpanagna, kita managna sumala sa gidaghanon sa pagtoo. 

(Roma 12: 6) 
 

Ang hugpong sa mga pulong "diha sa gidaghanon sa pagtoo" nagpasabot sa husto nga rela 

syon sa pagtoo. Ang paagi sa pag-ila sa tinuod nga mga tagna mao nga kon o dili sila uyon sa 

Biblia. Ang Biblia nag-ingon: 

 

Ang mga manalagna pasultiha, duha o tulo, ug pasagdi nga ang uban mohukom. 

(I Mga Taga Corinto 14:29) 

 

Kita gisultihan sa paghukom sa mga tagna. Ang sukdanan sa paghukom mao ang Pulong sa 

Dios. 

 

Ang Dios naghatag sa daghan nga mga paagi sa pag-ila sa mini nga mga propeta.  Ang mga 

mini nga mga propeta nailhan tungod kay kon unsa ang ilang gisulti dili mahitabo: 

 

Apan ang manalagna nga magapangahas pagsulti ug pulong sa akong ngalan, 

nga wala ko pagasugoa siya sa pagsulti, kun magsulti sa ngalan sa uban nga mga 

dios, ang mao nga manalagna mamatay. 

 

Ug kong ikaw moingon sa imong kasingkasing: Unsaon namo sa pag-ila sa pu 

long nga si Jehova wala magasulti? 

 

Sa diha nga ang manalagna nagsulti sa ngalan ni Jehova, ang butang dili matu 

man ni mahitabo, mao kana ang butang nga wala isulti ni Jehova, apan ang mga 

manalagna nagapangahas sa pagsulti niini: dili ka mahadlok kaniya. 

(Deuteronomio 18: 20-22) 

 

Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran diha sa inyong Biblia nga nagpatin-aw sa uban nga 

mga paagi sa pag-ila sa mini nga mga propeta: 

 

-Mini nga mga propeta dili mokumpisal sa pagka-Dios ni Jesu-Kristo: I Juan 4: 1-3 

-Mini nga mga propeta nagtudlo sa mini nga doktrina: II Pedro 2: 1-3 

-Mini nga mga propeta naggiya sa mga katawhan palayo sa pagtuman sa Pulong sa 

 Dios: Deuteronomio 13: 1-5 

-Mini nga mga propeta naglimbong sa mga tawo uban sa mga ilhanan:  

 Mateo 24:11-24 

-Mini nga mga propeta naghimo sa mini nga mga pangangkon: Mateo 24: 23-24 
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-Ang ilang mga bunga nagpadayag sa ilang sayop: Usa sa labing maayo nga mga paa  

 gi sa pag-ila sa mini nga mga manalagna gikan sa tinuod nga mga propeta mao ang  

 pag-obserbar sa ilang mga kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon nga pinaagi sa ilang "mga 

 bunga" kamo makaila kanila. Ang mga mini nga propeta walay ebidensya sa espiritu 

hanon nga bunga sa ilang mga kinabuhi: Mateo 7:16 

 

Tungod kay adunay mga mini nga mga propeta sa kalibutan, kamo kinahanglan gayud nga 

magbantay sa pagdawat sa mga tagna.  Ang mga tagna sa kasagaran nasaypan sa paggamit sa 

paggiya ug pagdumala sa mga magtotoo. Sa diha nga ang personal nga tagna gihatag kini ki 

nahanglan nga pagasusihon nga may kalabutan ngadto sa mga Kasulatan ug kini kinahanglan 

mouyon sa sinulat nga Pulong sa Dios. Mahitungod sa giya, ang tagna kinahanglan nga naga 

pamatuod, dili nagagiya o nagakontrolar. 

 

Tungod sa sayop nga paggamit niini nga espirituhanong gasa ang pipila ka mga magtotoo mi 

salikway niini sa hingpit. Sila dili modawat sa milagroso nga gasa sa matagnaong pulong.   

Apan  kamo dili mosalikway sa ministeryo sa Balaang Espiritu tungod kay kamo nakasaksi sa 

pipila ka kalibutanon nga mga panig-ingnan sa usa ka tawhanong sudlanan. 

 

SAYOP NGATAMBAG 

 

Walay tawo nga nakatino sa kabubut-on sa Dios alang sa laing tawo gawas sa mga butang 

nga espesipiko nga gipadayag diha sa Biblia. Pananglitan, kita nasayud nga kini mao ang 

kabubut-on sa Dios nga ang tanan nga mga tawo moabot sa paghinulsol, kay kini gitudlo diha 

sa Kasulatan. 

 

Ang espirituhanon nga pagtambag sa Diosnon nga mga lider adunay usa ka tino nga dapit di 

ha sa paggiya sa usa ka magtotoo, apan walay magtatambag nga adunay katungod sa pagkon 

trolar sa laing tawo o sa pagtino sa kabubut-on sa Dios alang kaniya sa mga butang nga wala 

gihimo diha sa Kasulatan. 

 

Sa diha nga ang Apostol nga si Pablo determinado sa pag-adto sa Jerusalem, ang iyang mga 

higala didto sa Cesarea misulay sa pagpugong kaniya sa pagbuhat sa ingon. Sila nagpasidaan 

sa seryoso nga kasamok nga moabot kaniya didto. Sa diha nga gisalikway ni Pablo ang ilang 

tambag ug miadto sa Jerusalem, sila midawat sa iyang desisyon nga nag-ingon: 

 

Ang kabubut-on sa Ginoo maoy matuman. (Buhat 21:14) 

 

Sila nakaamgo nga bisan tuod kini mao ang ilang personal nga tinguha nga siya dili moadto, 

si Pablo kinahanglan motino sa kabubut-on sa Dios alang sa iyang kaugalingon. 

 

Kini importante nga kamo makaila sa tingog sa Dios alang sa inyong kaugalingon.  Kamo dili 

makasalig sa uban sa paggiya sa inyong kinabuhi tungod kay adunay mga dautan nga mga es 

piritu sa kalibutan kansang tuyo mao ang paglimbong. Kita gipasidan-an: 

 

Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtoohi ang tanan nga espiritu, hinonoa sulayi 

ninyo ang mga espiritu, kong iya ba kini sa Dios. (1 Juan 4: 1) 

 

Sa diha nga kamo modawat sa tambag gikan sa laing tawo, ang giya kinahanglan nga pagasu- 
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yan batok sa ubang mga paagi sa pagtino sa kabubut-on sa Dios nga detalyado diha sa ulahi 

nga kapitulo niini nga pagtuon. 

 

MGA PANGABUGHO 

 

Ang pangabugho gitala ingon nga usa sa mga buhat sa unod sa Galacia 5:20. Ang mga buhat 

sa unod mao ang nagkalain-laing mga makasasalang kagawian nga dili makapahimuot sa 

Dios. 

 

Ang pangabugho mao ang tinguha sa pagkopya sa uban ug makatumbas o molabaw kanila.  

Kini migitib gikan sa usa ka espiritu sa indigay ug maoy usa ka matang sa pangabugho. Pipi 

la ka mga magtotoo mosundog sa malampuson nga mga ministeryo sa uban inay sa pagpangi 

ta sa plano sa Dios alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Walay duha ka mga magtotoo 

nga managsama ang buluhaton nga pagabuhaton. Ang Balaan nga Espiritu nagtawag sa mga 

tawo ngadto sa piho nga mga pag-alagad: 

 

Samtang sila nagsimba sa Ginoo, ug nagpuasa, miingon ang Espiritu Santo, iga 

hin kanako Si Bernabe ug si Saulo alang sa bulohaton nga niini gitawag ko sila. 

(Buhat 13: 2) 

 

Ang Biblia nag-ingon nga ang mga magtotoo adunay lainlaing mga espirituhanon nga mga 

gasa: 

 

Adunay nagakalainlaing mga gasa...apan kining tanan nga pagbuhat nianang 

usa ug mao rang Espiritu, nga nagaapod-apod sa tagsatagsa ka tawo sumala sa 

iyang pagbuot. (I Corinto 12: 4, 11) 

 

Bisan tuod kita gisultihan nga "motinguha pag-ayo sa labing maayo nga mga gasa" (I Mga 

Taga Corinto 12:31) ug "mangandoy sa espirituhanon nga mga gasa "(I Mga Taga Corinto 

14: 1), kini wala magpasabot nga kita mosundog sa uban nga adunay mga ilado nga mga pag 

ministeryo. Sa diha nga si Pedro nagtagad sa ministeryo ni Juan, si Jesus miingon: 

 

Unsa may imong labut? Sumunod ka kanako. (Juan 21:22) 

 

Ang Dios naghatag kang Noe sa plano alang sa usa ka arka. Siya naghatag kang Moises sa 

plano alang sa tabernakulo. Siya naghatag kang Solomon sa plano alang sa usa ka dakong 

templo sa pagsimba. Si Nehemias gihatagan sa plano sa pagtukod pag-usab sa mga paril sa 

Jerusalem. Ang Dios wala misulti kaninyo sa pagtukod sa usa ka arka, pagtukod sa templo,  

o sa pagtukod sa mga paril sa palibot sa ciudad sa Jerusalem. Apan ang Dios adunay usa ka 

espesyal nga plano alang kaninyo!   Kon mahulog ngadto sa sala sa mga pangabugho ug mo 

sundog sa uban, kamo mahilayo sa iyang plano. 

 

Sa diha nga inyong isundog ang inyong kinabuhi sa kinabuhi sa uban, kamo malumsan sa taw 

hanong tradisyon-- ug ang tawhanong tradisyon nagtago balaang pinadayag. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Unsay kahulogan sa pulong "mga pangabugho"? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Basaha ang mga pamahayag sa ubos. Kon ang pahayag TINUOD isulat ang letrang T 

sa blangko nga gihatag sa atubangan niini. Kon ang pahayag SAYOP  isulat ang  

letrang F sa blangko diha sa atubangan niini: 

 

a ._____ Ang Biblia nagtudlo nga nahamut-an ang pagpangita sa giya pinaagi sa  

               espiritismo nga mga buhat. 

 

b ._____ Kon kamo dili makakuha ug giya alang sa inyong kaugalingon gikan sa  

               Dios, kini luwas nga magdepende sa ubang mga tawo nga mogiya sa inyong  

               kinabuhi. 

 

c ._____ Kamo kinahanglan nga kanunay modawat sa giingon sa manalagna kaninyo 

               ingon nga kamatuoran ug kabubut-ot sa Dios alang sa inyong kinabuhi. 

 

d ._____ Ang tawhanong tradisyon nagtago sa balaan nga pinadayag. 

 

e ._____ Ang "ripa" ug ubang mga paagi sa tsansa mao ang maayo nga mga paagi 

               sa pagtino kabubut-on sa Dios. 

 

f ._____ Ang Biblia nagtudlo nga ang pagbutang sa usa ka balhibo mao ang usa ka  

               sigurado nga paagi sa pagtino sa kabubut-on sa Dios. 

 

g ._____Usa sa labing maayo nga mga paagi sa pag-ila sa mini gikan sa matuod nga  

              mga manalagna mao ang pagbantay sa ilang panggawi. 

 

h ._____ Ang tinuod nga tagna sa kanunay nahiuyon sa sinulat nga Pulong sa Dios. 

 

i ._____ Ang personal nga tagna kinahanglan nga alang sa kumpirmasyon lamang, dili  

               sa direksyon o giya. 

 

 

 

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 
Ang Biblia nagtala sa mga istorya sa mga dagkung tawo sa Dios nga nagpadulong sa sayop 

nga direksyon tungod kay sila wala mamati sa tingog sa Dios. Basaha ug itingob unsa ang 

inyong makat-onan bahin sa. . . 

 

Si Haring Saul nga miadto sa usa ka barangan alang sa giya: I Samuel 28. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si Manases nga mikonsulta sa barangan: II Cronicas 33:16. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Usa ka wala hinganli nga tawo sa Dios, nga naminaw sa usa ka tawo nga nag-angkon nga usa 

ka manalagna imbis nga mosunod sa unsa ang gisulti kaniya sa Dios sa pagbuhat sa:  

I Mga Hari 13. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si Balaam nga naminaw sa sayop nga tambag sa tawo: Numeros 22. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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KAPITULO 5 
 

SUNDANAN SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Paglista sa mga nag-unang mga kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios. 

•    Pag-ila sa duha ka dagkong nga mga dibisyon sa kabubut-on sa Dios. 

•    Paggamit sa sinulat nga Pulong sa Dios sa paghimo sa mga desisyon sa mga sitwa 

      syon sa kinabuhi. 

•    Pagpasabot sa sundanan sa kabubut-on sa Dios. 

•    Pag-ila sa usa ka ilustrasyon sa mga magtototo nga nagapalambo sa paghaum ngad  

      to sa kabubut-on sa Dios. 

•    Pagbuhat sa dugang pagtuon sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios diha sa sinulat 

      nga Pulong. 

 

SAGULOHONG BERSIKULO: 

 

Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang 

maayong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: 
 

Nga diha sa usa ka hugna sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan 

nga mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa 

diha kaniya.  

 

Sa kang kinsa usab kita nahimo nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala 

sa katuyoan niya nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulut-

an sa iyang kaugalingon nga kabubut-on. (Efeso 1: 9-11) 

 

PASIUNA 

 

Sa dili pa kamo mosusi sa mga paagi nga gigamit sa Dios sa pagsulti ngadto sa tawo sa pagpa 

dayag sa iyang kabubut-on, kamo kinahanglan gayud nga adunay pipila sa mga nag-unang ka 

hibalo bahin sa kabubut-on sa Dios. Ang miagi nga kapitulo nagtin-aw sa ipasabot sa "kabu 

but-on sa Dios "ug nag-ila sa mga paagi sa pagpangita sa giya nga mga sayop. 

 

Kini nga kapitulo nagpresentar sa nag-unang mga kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa 

Dios, nagpasabot sa duha ka dagkong mga dibisyon niana nga kabubut-on, nagsusi sa sunda 

nan sa kabubut-on sa Dios, ug naghisgot sa kalamboan sa magtotoo sa pag-ila sa tingog sa 

Dios. 

 

MGA KAMATUORAN MAHITUNGOD SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Ania ang pipila ka mga nag-unang mga kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios: 
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ANG DIOS GUSTO NGA KAMO MAKAILA SA IYANG KABUBUT-ON: 

 

Pagtoo nga posible nga makaila sa tingog sa Dios anaa nahimutang sa duha ka sukaranang 

mga kamatuoran: 

 

Una:  Ang pagtoo nga ang Dios adunay usa ka plano alang kaninyo. 

Ikaduha: Ang abilidad sa Dios sa pagpakigsulti kaninyo. 

 

Ang mosunod nga duha ka mga kapitulo mopatin-aw sa mga paagi sa Dios sa pagpakigsulti 

sa tawo. Ingon sa atong gihisgotan diha sa miaging leksyon, and Dios gusto nga makigsulti 

ngadto sa tawo sa hilabihan gayud nga siya sa pagkatinuod migamit sa usa ka asno sa pagsulti 

ngadto sa usa ka manalagna sa usa ka higayon (Numeros 22). 

 

Ang Biblia nagsugo: 

 

Busa, dili kamo magpakabuang, kondili sabton kon unsa ang kabubut-on sa 

Ginoo. (Efeso 5:17) 

 

Si Pablo nagsulat sa mga taga-Colosas: 

 

Tungod niini kami usab, sukad sa adlaw sa among pagkadungog, wala mohu 

nong sa pag-ampo alang kaninyo, ug sa pagpangayo aron kamo mapuno sa ka 

hibalo sa iyang kabubut-on diha sa tanan nga espirituhanong kaalam ug pag 

sabot. (Colosas 1: 9) 

 

Sa Mga Buhat si Pablo misulti ngadto sa usa ka tawo, ug miingon: 

 

. . . ang Dios sa atong mga ginikanan nagpili kanimo, aron ikaw mahibalo sa 

iyang kabubut-on, ug sa pagtan-aw kaniya nga matarung, ug makadungog sa 

tingog sa iyang baba. (Buhat 22:14) 

 

Dugang pa niini nga mga bersikulo, ang Dios naghatag sa daghan nga mga saad sa giya sa 

iyang nasulat nga Pulong. (Kamo magtuon sa pipila niini sa ulahi). Sa basehan niini nga mga 

Kasulatan kini mahinapos nga ang Dios gusto nga kamo masayud sa iyang kabubut-on. 

 

ANG KABUBUT-ON SA DIOS GIPLANO: 

 

Ang Dios nagatrabaho sa kalibutan aron sa pagpahinabo sa tanang mga butang sa basehan sa 

iyang plano: 

  

Sa kang kinsa usab kita nahimo nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala 

sa katuyoan niya nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulut-

an sa iyang kaugalingon nga kabubut-on.  (Efeso 1:11) 

 

Ang Dios adunay usa ka kinatibuk-ang plano alang sa uniberso nga iyang ginatrabaho. Kami 

nagtawag niini nga iyang batid nga plano. Siya usab adunay usa ka indibidwal nga plano 

alang sa matag tawo. Kadtong mga plano mahihaum sa sulod niining labaw’ng plano ug sa 

iyang moral nga kabubut-on. 
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ANG PLANO SA DIOS INDIBIDUWAL UG PERSONAL: 

 

Ang kabubut-on sa Dios alang sa matag indibiduwal naglakip sa iyang labaw’ng hataas nga 

plano sa katubsanan: 

 

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa mga tawo nga 

paglangan sa gihunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang ka 

ninyo, dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan maka 

dangat sa paghinulsol. (II Pedro 3: 9) 

 

Apan ang plano sa Dios labaw pa sa pagpadayag sa iyang labaw’ng hataas ug moral nga mga 

kabubut-on. Ang Dios adunay usa ka indibiduwal nga plano alang sa matag tawo diin siya 

nagtinguha sa pagpakigsulti. Ang Biblia nagpamatuod niini pinaagi sa daghang mga istorya 

sa Dios nga nagapamuhat diha sa mga kinabuhi sa mga indibiduwal. Siya nagbutang sa mga 

tawo sa piho nga mga sitwasyon sa eksakto nga mga panahon alang sa espesyal nga mga katu 

yoan.  Ang matag usa ka mga sugilanon sa kinabuhi nga narekord sa Biblia talagsaon. 

 

Ang Dios misulti sa propetang si Jeremias: 

Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan naila ko na ikaw; ug sa wala pa ikaw 

mogula sa tagoangkan, gibalaan ko na ikaw ug gitudlo ko ikaw. (Jeremias 1: 5) 

 

Unsa ka dako nga saksi ang anaa sa personal nga plano sa Dios alang sa usa ka tawo? 

 

Sa diha nga ang Apostol nga si Pedro sobra ang pagtagad mahitungod sa unsa ang ministeryo 

ni Juan nga mahimo, si Jesus miingon ngadto kaniya. . . 

 

. . . Kon ako buot nga siya mopabilin hangtod nga ako moanhi, unsay labut 

nimo? Sumonod ka kanako. (Juan 21:22) 

 

Si Jesus adunay lain-laing plano alang sa kinabuhi ni Pedro ug ni Juan. 

 

Bisan asa kita motan-aw sa uniberso ang intelihenteng pagplano mao ang dayag. Ang kahika 

yan sa mga planeta, ang mga bitoon, ug ang tagsa-tagsa ka mga desinyo sa matag hup-ak sa 

nyebe ug bulak nagdan-ag niini nga pagplano. Tungod niining ebidensiya, kita makaingon 

nga ang balaan nga Maglalalang usab adunay indibiduwal nga plano alang sa tawo, ang la 

bing taas sa iyang nilalang.  

 

Ang Dios misaad: 

Ako mopahamatngon kanimo, ug motudlo kanimo sa dalan nga imong pagalak- 

tan: ako mogiya kanimo sa akong mga mata. (Salmo 32: 8) 

 

Ang indibiduwal nga dalan maoy gipakita niini nga bersikulo. 

 

Ang Salmo 37 nag-ingon nga ang matag lakang sa usa ka matarung nga tawo gihan-ay sa 

Ginoo: 

 

Ang mga paglakaw sa tawo gitukod ni Jehova; ug siya nagakalipay sa iyang 

dalan. (Salmo 37:23) 
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Ang sama nga pulong nga gigamit dinhi alang sa "gitukod" gigamit diha sa Salmo 8: 3 nga 

may kalabutan ngadto sa bulan ug sa mga bitoon nga gibuhat sa Dios. Ang siyensiya sa astro 

nomiya nagtala sa katingalahang pagkatukma sa kalihokan sa mga tipun-og sa kalangitan. 

 

Ang sama nga katukma nga gikatakda sa kalihokan sa mga planeta mimando sa mga lakang 

sa mga magtotoo. 

 

Siya misaad: 

 

Ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga maga 

ingon kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana,  sa inyong pagliko sa ka 

mot nga too ug sa inyong pagliko sa wala. (Isaias 30:21) 
 

Ang Dios nagtukod dili lang sa mga dagko nga mga panghitabo sa kinabuhi, apan sa matag 

lakang. 

 

ANG KABUBUT-ON SA DIOS DILI PAAGI SATAWO: 

 

Ang kabubut-on sa Dios kanunay nga supak sa mga dalan sa tawo: 

 

Kay ang akong mga hunahuna dili mao ang inyong mga hunahuna, ni ang in 

yong mga dalan akong mga dalan, nagaingon si Jehova. 

 

Kay maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, mao man ang akong mga 

dalan mas taas pa kay sa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kay sa 

inyong mga hunahuna. (Isaias 55: 8-9) 

 

Ang kabubut-on sa Dios dili kanunay nga dalan nga inyong natural nga pilion. Kini mao ang 

hinungdan ngano nga importante ang pag-ila sa tingog sa Dios. Apan kini wala magpasabot 

nga ang kabubut-on sa Dios mao ang usa ka butang nga magadala ug kagul-anan, ingon nga 

ang sunod nga punto nagpadayag. 

 

ANG KABUBUT-ON SA DIOS MAAYO: 

 

Ang Biblia nagtudlo nga ang kabubut-on sa Dios kanunay nga maayo. Bisan tuod nga ang 

iyang dalan dili tingali ang inyong pilion, ang Dios nahibalo ug unsay labing maayo. Salmo 

37:23 nag-ingon nga ikaw mahamuot sa mga dalan nga gimando sa Ginoo. 

 

Si Pablo nagpamatuod nga ang kabubut-on sa Dios maayo: 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; apan kamo mausab 

pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kon unsa 

ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12:2) 
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ANG PLANO SA DIOS NAGAUSWAG: 

 

Ang Efeso 2:10 nag-ingon "kita karon (are) iyang mga binuhat." Ang pulong "karon" mao 

ang pagkakaron nga panahon sa berbo. Ang Dios mao ang kanunay nga nagatrabaho diha sa 

inyong kinabuhi. Kini mao ang usa ka nagapadayon, progresibong proseso sa pagpadayag sa 

iyang kabubut-on. 

 

Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot ug sa pagbuhat sa 

iyang maayong kahimut-an. (Filipos 2:13) 

 

Si Pablo misulat ngadto sa mga magtotoo nga Hebreohanon nga kini tinguha sa Dios nga. . . 

 

Magahingpit kaninyo sa tanang mga maayong buhat sa pagbuhat sa iyang kabu 

but-on, nga nagabuhat diha kaninyo nga makapahimuot sa iyang atubangan, pi 

naagi kang Jesu-Kristo: kaniya ang himaya sa gihapon ug sa walay katapusan.   

(Hebreohanon 13:21) 
 

"Ang nagatrabaho" anaa sa pagkakaron nga panahon sa berbo. Ang Dios sa kanunay nagagi 

ya, nagapalambo, ug nagasulti kaninyo mahitungod sa iyang plano. Kamo gisaaran sa kanu 

nay nga giya: 

 

Ug si Jehova magamando kanimo sa kanunay. (Isaias 58:11) 

 

DUHA KA DIBISYON SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Kon kita mosulti sa pag-ila sa tingog sa Dios, kita kinahanglan gayud nga makasabot nga adu 

nay duha ka mga nag-unang dibisyon sa kabubut-on sa Dios. Ang matag dibisyon nagkauyon 

sa usag usa: 

 

UNA: KANANG GIPADAYAG SA IYANG SINULAT NGA PULONG: 

 

Ang unang dibisyon sa kabubut-on sa Dios mao ang gipadayag diha sa Biblia.  Sa miaging ka 

pitulo atong gihisgutan ang tulo ka mga kahulogan sa "kabubut-on sa Dios." Kita nakakat-on 

nga adunay labaw’ng hataas, indibiduwal, ug moral nga kabubut-on sa Dios. Kini gipakita sa 

mosunod ng diyagrama. 

 

Labaw’ng Hataas nga Kabubut-on sa Dios 

 

 

 

 

 

 

Ingon sa gipakita sa diyagrama, ang kabubut-on sa Dios alang sa matag indibiduwal sa kanu 

nay anaa sa sulod sa iyang labaw’ng hataas ug moral nga kabubut-on ingon sa gipadayag sa 

iyang nasulat nga Pulong. Ang sinulat nga Pulong sa Dios naglakip sa bug-os nga pagpada 

yag sa moral nga kabubut-on sa Dios. Kini naglakip sa tanan nga mga sugo kon sa unsang 

paagi kamo magkinabuhi. 
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Moral nga Kabubut-on sa Dios 

Indibiduwal nga kabubut-on sa Dios 

 

 



Ingon sa inyong makita sa diyagrama, ang labaw’ng hataas nga kabubut-on sa Dios naglakip 

sa iyang moral nga kabubut-on. Kini mao ang iyang labaw’ng hataas nga kabubut-on nga ang 

matag lalaki ug babaye magpuyo sa sulod sa moral nga mga sumbanan sa iyang nasulat nga 

Pulong. Ang sinulat nga Pulong sa Dios naglakip sa mga bahin sa iyang labaw’ng hataas nga 

kabubut-on diin siya mipili sa pagpadayag kanato ug naglakip sa kinatibuk-ang latid sa iyang 

batid nga plano alang sa kalibutan ug sa tawo diha sa kinatibuk-an. 

 

Ang labing maayo nga katingban niini nga plano mao ang Sag-ulohong Bersikulo niini nga 

kapitulo: 

 

Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang maa 

yong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: 
 

Nga diha sa usa ka hugna sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan 

nga mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa 

diha kaniya.  

 

Sa kang kinsa usab kita nahimo nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala 

sa katuyoan niya nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulut-

an sa iyang kaugalingon nga kabubut-on. (Efeso 1: 9-11) 

 

Diha sa seksyon sa "Alang sa Dugang Pagtuon" niini nga kapitulo kami naglista sa piho nga 

mga pakisayran sa mga panig-ingnan sa kabubut-on sa Dios sumala sa gipadayag sa iyang na 

sulat nga Pulong. 

 

IKADUHA: KANANG WALA GIPADAYAG SA IYANG PULONG: 

 

Ang ikaduhang dibisyon sa kabubut-on sa Dios mao kadtong wala gipadayag diha sa iyang 

Pulong. Kini naglakip sa indibiduwal nga plano sa kinabuhi alang sa matag magtotoo. Ang 

Pulong sa Dios wala nagpadayag sa inyong piho nga ministeryo sa kinabuhi o trabaho, unsa 

nga simbahan kamo motambong, kang kinsa kamo maminyo, asa kamo mopuyo, ug uban pa. 

Apan ang matag usa niini nga mga desisyon importante. Kini alang sa mga desisyon nga sa 

ma niini nga kamo kinahanglan gayud nga mangita sa kabubut-on sa Dios ug makahimo sa 

pagpaminaw sa iyang tingog sa diha nga siya makigsulti kaninyo. 

 

ANG DUHA ITANDI: 

 

Sa diha nga nagatinguha nga masayud sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa usa ka sitwasyon 

sa kinabuhi, una pagtuon sa Kasulatan sa pagtan-aw kon ang piho nga giya gihatag sa sinulat 

nga Pulong sa Dios. Walay panginahanglan sa "pagpangita sa kabubut-on sa Dios" o manga 

yo alang sa kumpirmasyon sa iyang kabubut-on sa diha nga siya misulti na sa iyang nasulat 

nga Pulong. Susiha ang Kasulatan pag-ayo alang sa piho nga giya nga gihatag na. Dawata 

ang sinulat nga Pulong ingon nga tingog sa Dios nga nagasulti kaninyo. Kon kamo modumili 

sa giya nga gihatag sa Dios sa iyang nasulat nga Pulong, kamo nag-abli sa inyong kaugali 

ngon nga malimbongan. 

 

Sa daghang mga sitwasyon ang Biblia naghatag sa kinatibuk-ang mga prinsipyo - nga sa diha 

nga masabtan ug ipadapat--modala ngadto sa usa ka desisyon nga nahiuyon sa kabubut-on sa  

Dios.    

          54 



Kini nga mga prinsipyo magamit sa lainlaing matang sa piho nga mga sitwasyon.  Panang 

litan, si Pablo nagpasidaan: 

 

Dili kamo magpasangon ug samang yugo uban sa mga dili-matinohoon; kay 

unsaon man sa pagpanagkuyog sa pagkamatarung ug sa pagkamasupilon? Ug 

unsay panag-ambitay sa kahayag uban sa kangitngit? 
 

Ug unsaon man pagkaangay ni Kristo kang Bilyal (Satanas)? o unsa may bahin 

sa matinohoon uban sa dili-matinohoon?  (II Mga Taga Corinto 6: 14-15) 

 

Dinhi ang Biblia naghatag sa usa ka kinatibuk-ang prinsipyo nga ang mga magtotoo ug mga 

dili-magtotoo kinahanglan nga dili magpayugo sa usag-usa. Kini nga prinsipyo mahimong ma 

gamit sa daghang mga sitwasyon sa kinabuhi: Ang maminyo sa dili magtotoo, makipagsosyo 

sa negosyo sa dili magtotoo, ang paghimo sa mga dili-magtotoo ingon nga usa sa inyong la 

bing suud nga mga higala, ug uban pa. 

 

Susiha ang mga Kasulatan alang sa kasaysayan sa kinabuhi nga mga panig-ingnan nga maga 

mit ngadto sa inyong kahimtang. Tun-i ang kinabuhi sa mga karakter sa Biblia nga makita 

kon unsa ang mga desisyon nga ilang gihimo diha sa susama nga mga sitwasyon ug kon sa 

maong mga desisyon nahiuyon sa kabubut-on sa Dios. 

 

Sa mga butang diin ang giya wala gihatag diha sa sinulat nga Pulong sa Dios, ang Ginoo adu 

nay uban nga mga paagi diin siya makasulti ngadto sa tawo. Kita mosusi niini sa mosunod 

nga duha ka kapitulo. Apan hinumdumi: Ang giya alang sa tagsa-tagsa nga mga sitwasyon sa 

kinabuhi sa kanunay mouyon sa sinulat nga Pulong sa Dios. Ang tingog sa Dios nagmando sa 

sulod sa mga utlanan sa mga sinulat nga Pulong. Ang mosunod nga tsart nagtingob sa duha 

ka mga dibisyon sa kabubut-on sa Dios nga gihisgotan lamang: 
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DUHA KA DIBISYON SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Nga Gipadayag    Nga Wala Gipadayag 

         (Sinulat nga Pulong)     

Moral ug labaw’ng hataas nga gipada Ang indibiduwal nga plano sa kinabuhi  

yag sa iyang nasulat nga Pulong.     sa mga magtotoo.              

 

Naglakip sa iyang kinatibuk-ang kabu-  Naglakip sa piho nga mga desisyon sama sa 

but-on alang sa tanan nga mga katawhan  trabaho sa kinabuhi, ministeryo,pinuy-anan, 

ug ang iyang batid nga plano alang sa ka edukasyon, kaminyoon, ug giya alang sa piho 

libutan.     nga mga sitwasyon. 

 

Naglakip sa piho nga mga sugo  

mga saad sa pagdumalsa pagpuyo. 

 

Naglakip sa kinatibuk-ang mga prinsi- Ang pipila ka mga indibiduwal nga mga desi 

pyo diin ang mga piho nga mga desis  syon mahimo diha sa kinatibuk-ang mga  

syon maibasi.     prinsipyo, mga ehemplo, ug mga piho nga 

      sugo nga gipadayag diha sa Pulong sa Dios. 



ANG SUNDANAN SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Ang unang kapitulo niini nga kurso nakatumong sa Roma 12: 1-2: 

 

Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga itugyan 

ninyo ang inyong mga lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, balaan, ug naha 

mut-an sa Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; apan kamo mausab 

pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kon unsa 

ang maayo ug hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 

 

Kami nangutana sa pangutana, "Unsa may ipasabot sa maayo, hinangponon, ug hingpit nga 

kabubut-on sa Dios?" Kita karon moatubang niana nga pangutana, ug sa pagbuhat sa ingon 

diskobrehon ang sundanan sa kabubut-on sa Dios. 

 

ANG HINGPIT NGA KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Ang hingpit nga kabubut-on sa Dios natuman sa diha nga ang usa ka magtotoo anaa sa panag-

uyon sa moral, labaw’ng hataas, ug indibiduwal nga mga kabubut-on sa Dios alang sa iyang 

kinabuhi. 

 

Ang magtotoo nga midawat sa labaw’ng hataas nga plano sa Dios alang sa iyang kaluwasan 

pinaagi sa bag-o nga pagkatawo nga kasinatian. Siya anaa sa panag-uyon sa moral nga mga 

sugo sa sinulat nga Pulong sa Dios. Siya usab matinguhaon sa piho nga giya sa Dios alang sa 

iyang indibiduwal nga plano sa kinabuhi. 

 

ANG MAAYONG KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Sa maayong kabubut-on sa Dios, ang magtotoo wala sa hingpit nga plano alang sa iyang kina 

buhi apan siya anaa sa sulod sa labaw’ng hataas ug moral nga kabubut-on sa Dios. Siya wala  

nagmasinupakon sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios, ug siya sa gihapon nagapangita sa 

hingpit nga indibiduwal nga plano sa Dios alang sa iyang kinabuhi. 

 

ANG HINANGPONON NGA KABUBUT-ON SA DIOS: 

 

Kini nga magtotoo nawala sa hingpit nga kabubut-on sa Dios alang sa iyang kinabuhi apan 

anaa pa sa hinangponon nga dapit. Siya nagpuyo sa matuguton nga kabubut-on sa Dios.  Siya 

tingali walay pagtagad mahitungod sa hingpit nga kabubut-on sa Dios alang sa iyang kinabu 

hi. Ang Dios ang nagatugot kaniya sa pagpuyo diha niini nga dapit, bisan tuod kini dili mao 

ang hingpit nga kabubut-on sa Dios alang kaniya. 

 

GAWAS SA KABUBUT-ON SA DIOS: 

Ang magtotoo niini nga hawanan anaa sa direkta nga pagsupak sa gipadayag nga kabubut-on 

sa Dios. 

USA KA PANIG-INGNAN SA KASULATAN 

 

Ang sugilanon ni Balaam diha sa Numeros kapitulo 22 naghulagway niini nga mga hawanan  
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sa kabubut-on sa Dios. Basaha ang sugilanon sa dili pa kamo mopadayon niini nga leksyon. 

Ang ubang mga tawo nga gikan sa Moab nangutana sa usa ka propeta sa Dios, nga gingan 

lan’g si Balaam sa pag-uban kanila, ug managna batok sa katawhan sa Dios, ang Israel. Ang 

Dios misulti kang Balaam, ug miingon kaniya nga dili moadto: 

 

Ug miingon ang Dios kang Balaam: Dili ka mo-uban kanila; dili ka 

motunglo sa katawhan, kay gipanalanginan sila. (Numeros 22:12) 
 

Kini mao ang hingpit nga kabubut-on sa Dios alang sa Balaam nga DILI mouban sa mga ta 

wo sa Moab. Apan si Balaam misupak sa tingog sa Dios, ug miuban sa mga tawo. Sa diha 

nga siya mihimo, siya nagalihok sa pagkamasinupakon sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios. 

 

Ang Dios nagtinguha kaayo alang kang Balaam nga masayud sa iyang kabubut-on nga siya 

migamit sa usa ka asno aron sa pagsulti kaniya ug pagpahamtang kaniya sa iyang sala. Pagka 

tapos niini gitugotan sa Dios si Balaam sa pagpadayon sa pag-uban sa mga tawo sa Moab 

uban sa mga sugo nga siya mopanalangin imbis nga motunglo sa mga Israelinhon.  Si Balaam 

karon nagalihok na sa matuguton nga kabubut-on sa Dios. 

 

Ang panaw miresulta sa usa ka serye sa pagsulay nga mga panagtagbo uban sa usa ka tawo 

nga ginganlan’g si Balac. Kini unta malikayan kon si Balaam mituman sa tingog sa Dios ug 

wala nilakaw sa una pa lamang. 

 

Karon itandi kini nga istorya sa diyagrama sa "Sundanan sa Kabubut-on sa Dios." Ang hing 

pit nga kabubut-on sa Dios mao nga si Balaam dili mouban sa mga tawo sa Moab. Si Balaam 

misupak ug milihok sa gawas sa kabubut-on sa Dios. Siya wala sa maayong kabubut-on sa 

Dios diin ang magtotoo nawala sa hingpit nga kabubut-on apan nagapangita niini. Siya anaa 

sa kinatibuk-ang pagsupak sa tingog sa Dios. Ang hinangponon o matuguton nga kabubut-on 

sa Dios mitugot kang Balaam sa pagpadayon sa panaw bisan pa kini dili mao ang hingpit nga 

kabubut-on sa Dios alang kaniya. 

 

NAGALAKAW SA KABUBUT-ON 

 

Sunod sa natawo pag-usab nga kasinatian ug gipalihok pinaagi sa gugma alang sa Dios, ang 

tumong sa magtotoo mao ang paglakaw sa panag-uyon sa kabubut-on sa Dios. Kasagaran, 

ang mga sundanan sa magtotoo sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios gihunahuna sa mga 

termino sa mga mosunod nga diyagrama: 
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Nagalakaw Diha sa Kabubut-on sa Dios 

Unang Diyagrama 

 

Bag-ong pagkatawo nga Kasinatian  

         _______________________________________________________________ 



Ang kabubut-on sa Dios girepresentahan niini nga diyagrama sa usa ka tul-id ug wala mapu 

tol nga linya (___________). Ang paglakaw sa tawo nga adunay kalabutan niana nga kabubut 

-on girepresentahan sa mga udyong. 

 

Sa wala pa ang natawo pag-usab nga kasinatian ang tawo naglakaw sa iyang kaugalingong pa 

agi nga mao gayud ang tukmang kaatbang sa kabubut-on sa Dios. Pagkatapos sa bag-o nga 

pagkatawo nga kasinatian, ang usa ka magtotoo sagad nagdahom nga nagalakaw diha sa kina 

tibuk-ang pag-uyon sa kabubut-on sa Dios. Tungod kay siya usa ka bag-o nga binuhat diha 

kang Kristo, siya naglaum nga makahimo sa pag-uyon gayud sa kabubut-on sa Dios. Apan sa 

reyalidad sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang iyang sundanan sa pag-uyon kon tan-awon mas 

susama niini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imbes nga eksaktong pagpahiuyon ngadto sa kabubut-on sa Dios, ang magtotoo adunay "saka 

-kanaaug" nga kasinatian. Usahay siya makadungog sa tingog sa Dios ug nagtuman sa iyang 

kabubut-on. Uban nga mga panahon siya dili mobuhat. Siya mahimong hilabihan gayud kalu 

ya sa diha nga siya nakahimo sa mga sayop ug nakasipyat sa kabubut-on sa Dios.  Ang uban 

gani mobiya sa ilang pagpangita sa pagpamati sa tingog sa Dios. 

 

Apan tan-awa kining diyagrama pag-usab. Kita misipyat sa usa ka butang nga importante! 

Samtang kini mao ang tinuod nga usahay ang magtotoo mosipyat sa kabubut-on sa Dios, ti 

man-i nga ang kinatibuk-ang direksyon sa tuldok-tuldok nga linya nagrepresentar sa iyang 

kinabuhi sa paglakaw misaka. Bisan tuod siya nawala sa kabubut-on sa Dios sa mga panahon, 

ang kinatibuk-ang sundanan mao ang pag-uswag. 

 

 
Ang tuldok-tuldok nga linya nagpakita kon sa unsang paagi siya nagasaagsaag gikan sa kabu 

but-on sa Dios, nakaamgo niini, nakakat-on gikan sa kasinatian, ug mibalik ngadto sa pagpa 

hiuyon sa plano sa Dios. Pinaagi sa kapakyasan ingon man sa kalampusan, ang magtotoo na 

gakat-on sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Pinaagi sa parehong positibo ug negatibo nga 

mga kasinatian nga siya nagapadayon sa iyang pagtubo sa pagsabot sa mga prinsipyo sa usa 

ka minandoan-sa-Dios nga kinabuhi. 

 
Sa diha nga ang kabubut-on sa Dios nasabtan niini nga paagi, kini mahimong usa ka gawas 

non nga relasyon uban kaniya diin kamo adunay pribilehiyo sa pagkinabuhi. Ang kabubut-on 

sa Dios mohunong sa mga pagdili o mga sugo.   

 

       58   

Nagalakaw Diha sa Kabubut-on sa Dios 

Ikaduhang Diyagrama 

 

 

       Bag-ong pagkatawo nga kasinatian              Mibiya! 

____________________________________________________________________ 

  



Kini mahimo nga usa ka hagit sa pagkat-on sa pakig-uyon sa inyong kinabuhi uban sa iyang  

plano. 

 
USA KA BIBLIYANHONG PANIG-INGNAN 

 

Tagda ang panig-ingnan ni Haring David. Sa panahon sa iyang nag-una nga kinabuhi ang usa  

ka diyagrama sa iyang pag-uyon sa kabubut-on sa Dios tingali makita nga sama niini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sa dihang si David unang nahimong hari, siya naglakaw nga uyon sa kabubut-on sa Dios.  

Ang Dios nagtawag kang David ug usa ka tawo nga uyon sa iyang kaugalingong kasingka 

sing. Apan unya si David nakasala sa asawa sa laing tawo nga nagpakatawo sa usa ka anak sa 

gawas. Kini diha sa direkta nga pagsupak sa sinulat nga Pulong sa Dios. Si David miduol sa 

atubangan sa Ginoo sa paghinulsol, gipasaylo, ug mibalik uyon sa kabubut-on sa Dios. 

 

Samtang kita mosusi sa mga paagi sa Dios sa pagpakigsulti sa mga tawo sa sunod nga duha 

ka mga kapitulo tipigi ang Ikaduhang Diyagrama sa hunahuna. Kini mao ang kinatibuk-ang 

sumbanan sa inyong pag-uyon ngadto sa kabubut-on sa Dios nga mao ang importante. 

 

Pinaagi sa matag kasinatian sa pagkat-on sa pag-ila sa tingog sa Dios, sa parehong positibo 

ug negatibo, kamo mahimo nga mopadayon sa pag-uswag sa inyong abilidad sa pag-ila sa 

hingpit nga kabubut-on sa Dios. Padayon sa pagpaningkamot alang sa pag-uyon bisan pa sa 

panagsa nga mga kapakyasan. Ayaw gayud pagbiya! 
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ANG PAG-UYON NI DAVID SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Kompletoha ang mosunod nga mga hugpong sa mga pulong pinaagi sa pagpuno sa 

nawala nga mga pulong diha sa mga blangko nga gihatag: 

 

Ang duha ka mga dibisyon sa kabubut-on sa Dios nga gihisgotan niini nga kapitulo       

gipadayag diha sa ____________________ __________________ug kadtong wala 

gipadayag sa _________________________ __________________. 

 

3. Pagatag ug usa ka Bibliyanhong prinsipyo nga magamit sa mosunod nga kahimtang sa 

kinabuhi: 

 

"Ako ikasal sa usa ka dili-luwas nga tawo. Siya buotan, matinahuron, ug adunay taas 

nga mga sumbanan sa moral. Bisan tuod ako usa ka magtotoo ug siya dili, siya mii 

ngon nga mahimo nga ako mosimba sa simbahan human kami maminyo ug tingali 

usab nga siya mouban kanako. Ako nag-ampo alang sa kabubut-on sa Dios nga matu 

man mahitungod sa among plano nga kaminyoon. " 

 

Ang Bibliyanhong prinsipyo nga magamit mao ang. . . 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang unom ka mga kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios, nga gihis 

gotan niini nga kapitulo: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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5. Niini nga pamahayag tinuod o bakak: Kon ang Dios nagpadayag sa iyang kabubut-on 

mahitungod sa usa ka butang sa iyang Pulong kamo sa gihapon mangita kaniya alang 

sa kumpirmasyon. Ang pamahayag _________. 

 

6. Hain sa mosunod nga diyagrama ang mas tininuod nga nagapakita sa magtotoo nga 

aktuwal nga uyon sa kabubut-on sa Dios: 

 

Diyagrama A.  

 

Bag-ong pagkatawo nga kasinatian  
 

Diyagrama B 

 

Bag-ong pagkatawo nga kasinatian   

 

7. Unsa ang upat ka mga dapit nga gipresentar ingon nga sundanan sa kabubut-on sa 

Dios niini nga kapitulo? 

 

_____________________________  _____________________________ 

_____________________________  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Adunay kinatibuk-ang mga baruganan ug mga panig-ingnan diha sa nasulat nga Pulong sa 

Dios diin siya nakigsulti sa iyang kabubut-on sa tawo. Aduna usab piho nga mga panudlo 

diha sa sinulat nga Pulong sa Dios nga nagpadayag sa iyang kabubut-on sa daghang mga 

butang. Kini naglakip sa tanan nga mga saad ug mga sugo sa Biblia. Sa pipila ka mga bersi 

kulo, ang Dios hilabihan ka piho nga siya sa pagkatinuod nag-ingon, "Kini mao ang akong 

kabubut-on alang kaninyo..." Kini nga mga pakisayran gilista alang kaninyo sa pagtuon. Ka 

mo makadugang niini nga listahan gikan sa inyong kaugalingon nga pagtuon sa Pulong sa 

Dios.  

 

Unsa ang pipila ka mga butang nga gipadayag sa Dios ingon nga iyang kabubut-on alang 

kaninyo? Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran: 

 

IYANG PLANO ALANG KANINYO: 

 

Ug mao kini ang kabubut-on sa nagpadala kanako, nga ang matag-usa nga maka 

kita sa Anak, ug motoo kaniya, may kinabuhi nga walay katapusan; ug ako ma 

gabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw. (Juan 6:40) 

 

Ug mao kini ang kabubut-on sa Amahan nga nagpadala kanako, nga sa tanan 

niadtong iyang gihatag kanako walay mawala, kondili nga pagabanhawon pag-

usab sa katapusan nga adlaw. (Juan 6:39) 

 

Ang tanan nga gihatag kanako sa Amahan moduol kanako; ug kaniya nga moan 

hi kanako dili ko gayud isalikway. (Juan 6:37) 

 

Kinsa mihatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, aron nga siya ma 

galuwas kanato gikan niining dautan nga kalibutan, sumala sa kabubut-on sa 

Dios ug atong Amahan. (Galacia 1: 4) 

 

Kay gipili kita nga daan ngadto sa inangkon nga mga anak pinaagi kang Jesu-

Kristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimut-an sa iyang kabubut-

on. . .  
 

Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang maa 

yong kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: 
 

Nga diha sa usa ka hugna sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan 

nga mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa 

diha kaniya.  

 

Sa kang kinsa usab kita nahimo nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala 

sa katuyoan niya nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulut-

an sa iyang kaugalingon nga kabubut-on. (Efeso 1: 5, 9-11) 
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Sa iyang kaugalingong kabubut-on nanganak siya kanato uban sa pulong sa ka 

matuoran, aron kita mamahimo nga usa ka matang sa mga unang bunga sa 

iyang mga binuhat. (Santiago 1:18) 

 

IYANG KABUBUT-ON SA INYONG MGA MINAHAL: 

 

Ang Ginoo dili magalangan mahitungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa gi 

hunahuna sa uban; apan siya may pagkamapailubon alang kaninyo, sanglit dili 

buot nga may bisan kinsa nga mawala, kondili nga ang tanan makadangat sa 

paghinulsol. (II Pedro 3: 9) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA INYONG PAGKABALAAN: 

 

Kay kini mao ang kabubut-on sa Dios, bisan ang inyong pagkabalaan, nga kamo 

maglikay sa pakighilawas. (I Mga Taga Tesalonica 4: 3) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA PAG-AMPO UG PAGPASALAMAT: 

 

Pag-ampo sa walay paghunong. Sa tanan nga butang magpasalamat kay kini 

mao ang kabubut-on sa Dios diha kang Kristo Jesus, alang kaninyo. 

(I Mga Taga Tesalonica 5: 17-18) 

 

Ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit; ug bisan unsa nga 

imong gapuson dinhi sa yuta, pagagapuson sa langit: ug bisan unsay imong 

hubaran sa yuta pagahubaran sa langit. (Mateo 16:19) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA INYONG ESTILO SA KINABUHI: 

 

Kay kini mao ang kabubut-on sa Dios, nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo, 

pahilumon ninyo ang pagkawalay alamag sa mga tawong buang. (I Pedro 2:15) 

 

IYANG KABUBUT-ON ALANG KANINYO MAHITUNGOD SA BALAANG 

ESPIRITU: 

 

Ug kini mahinabo diha sa katapusan nga mga adlaw, nagaingon ang Dios, igabu 

bo ko ang akong Espiritu sa tanan nga unod ug ang inyong mga anak nga lalaki 

ug ang inyong mga anak nga babaye magapanagna, ug ang ang inyong mga ba 

tan-ong lalaki makakita sa mga panan-awon, ug ang inyong mga tigulang nga 

mga lalaki managdamgo ug mga damgo: 

 

Ug sa akong mga ulipon, ug sa akong mga ulipong babaye ibubo ko niadtong 

mga adlawa ang akong Espiritu: ug managpanagna sila. (Buhat 2: 17-18) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA INYONG KRISTOHANONG 

PAGSAKSI: 

 

Ug si Jesus miingon kanila: sumunod kamo kanako, ug himoon ko kamo nga 

mananagat sa mga tawo. (Marcos 1:17) 
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Apan kamo makadawat ug gahum sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad 

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

book nga Judea, ug sa Samaria, ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. (Buhat 1: 8) 
 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA MGA BATA UG MGA MASUSO DIHA 

KANG KRISTO: 

 

Bisan pa niana, kini dili mao ang kabubut-on sa inyong Amahan nga anaa sa 

langit, nga ang usa niini nga mga gagmay dili malaglag. (Mateo 18:14) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA PAG-ANTUS: 

 

Pasagdi sila nga mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, magtugyan sa ilang 

mga kalag ngadto kaniya sa pagbuhat sa maayo ngadto sa matinumanon nga 

Magbubuhat. (I Pedro 4:19) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNGOD SA MATERYAL NGA MGA KABTANGAN 

 

Apan pangitaa ninyo una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarung, 

ug kining tanan nga mga butanga igadugang ra unya kaninyo. (Mateo 6:33) 

 

Hatag ug kamo pagahatagan. . . (Lucas 6:38) 

 

IYANG KABUBUT-ON MAHITUNNGOD SA INYONG WALAY KATAPUSANG 

PADULNGAN: 

 

Amahan buot ko nga sila usab, nga imong gihatag kanako, mahiuban kanako 

diin ako; aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako; kay 

ikaw nahigugma kanako sa wala pa matukod ang kalibutan. (Juan 17:24) 
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KAPITULO 6 
 

UNSAON SA DIOS SA PAGPAKIGSULTI SA TAWO 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•   Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•   Paglista sa nagkalain-laing mga paagi sa Dios sa pagpakigsulti sa tawo. 

•   Pag-ila nga ang Dios dili limitado sa iyang katakos sa pagpakigsulti sa tawo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ayaw kamo pagpakabuang, kondili sabton kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo. 

(Efeso 5:17) 

 

PASIUNA 
 

Ingon sa atong gihisgotan sa pasiuna niini nga kurso, ang Biblia maoy usa ka kasaysayan sa 

mga paagi nga ang Dios nakigsulti sa tawo ug ang tubag sa katawhan sa tingog sa Dios. Kini 

nga kapitulo nagsusi sa Bibliyanhong rekord sa pagdiskobre sa mga paagi diin ang Dios na 

kigsulti sa tawo. 

 

ANG SINULAT NGA PULONG 
 

Sama sa atong nakat-onan sa miaging mga leksyon, ang Dios nakigsulti ngadto sa tawo pinaa 

gi sa iyang sinulat nga Pulong. Ang Dios dili kinahanglan nga mosulti kaninyo mahitungod 

sa mga butang nga gipadayag na diha sa mga Kasulatan. Sa diha nga ang Dios naggamit sa 

ubang mga paagi sa pagpakigsulti, sila dili gayud supak sa iyang nasulat nga Pulong. 

 

PAG-AMPO 
 

Adunay daghan mga Bibliyanhong ehemplo nga ang Dios nakigsulti ingon nga usa ka resulta 

sa pag-ampo. Pag-ampo ug pagpuasa (nagabuhat nga walay kaon alang sa espirituhanon nga 

mga katarungan) miresulta sa pagpakigsulti sa Dios kang Pablo ug kang Bernabe: 

 

Ug samtang sila nanagsimba sa Ginoo ug nanagpuasa, ang Balaang Espiritu mii- 

ngon, Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa bulohaton nga niini gitawag 

ko sila. 

 

Ug sa diha nga sila nanagpuasa ug nanag-ampo, ug mipandong sa ilang mga 

kamot sa ibabaw kanila, ug sila mipagikan kanila. (Buhat 13: 2-3) 
 

Ang pag-ampo molakip sa hangyo alang sa katumanan sa kabubut-on sa Dios dinhi sa yuta. 

Si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod sa pag-ampo: 
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Paanhia ang imong gingharian, ang imong kabubut-on matuman dinhi sa yuta, 

maingon sa langit. (Mateo 6:10) 
 

Si Jesus nag-ampo alang sa giya gikan sa Dios sa wala pa ang pagpili sa iyang mga tinun-an: 

 

Ug nahitabo nga niadtong mga adlawa siya miadto sa kabungturan aron sa pag-

ampo ug nagpadayon sa tibook gabii sa pag-ampo ngadto sa Dios.  

 

Ug sa diha nga adlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an; ug kanila siya 

mipili ug napulog-duha, nga iyang ginganlan ug mga apostoles. (Lucas 6: 12-13) 
 

 

Si Jesus nag-ampo alang sa kabubut-on sa Dios sa wala pa ang iyang kamatayon: 

 

. . . Nga nag-ingon, Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: 

bisan pa niana, dili ang akong kabubut-on, kondili ang imo ang matuman.  

(Lucas 22:42)  

MGA MAGTATAMBAG 
 

Ang Dios mosugilon sa iyang kabubut-on pinaagi sa Kristohanong mga magtatambag. Adu 

nay daghang Bibliyanhong mga ehemplo sa mga tawo nga nangita sa giya gikan sa mga tawo 

sa Dios. 

 

Ang Biblia nag-ingon: 

 

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 ug tambag maoy maalamon. (Proverbio 12:15) 

 

MGA PANGHITABO 

 

Ang Dios mosulti sa iyang plano pinaagi sa mga panghitabo. Usa ka maayo kaayo nga panig-

ingnan sa Daang Tugon mao ang kinabuhi ni Jose nga girekord diha sa Genesis 37-50. 

 

Ang mga igsoon ni Jose nagbaligya kaniya ngadto sa pagkaulipon didto sa Ehipto, apan siya 

miisip niini ingon nga mga direksyon sa Dios: 

 

Busa karon, ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong kaugalingon nga ako giba 

ligya ninyo dinhi; kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa 

pagbantay sa kinabuhi. . . Ug ang Dios nagpadala kanako una kaninyo aron sa 

pagbantay kaninyo nga mga salin dinhi sa yuta, ug sa pagluwas kaninyo nga 

buhi pinaagi sa usa ka dakung kaluwasan. Busa karon wala kamo magpadala 

kanako dinhi, kondili ang Dios.(Genesis 45: 5-8) 
 

Pinaagi sa mga panghitabo diin si Jose dili makapugong, siya gigamit sa Dios aron sa paglu 

was sa mga kinabuhi sa liboan ka mga tawo diha sa panahon sa grabe nga gutom. 
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Si Pablo misulat sa pipila ka makapaikag nga mga pulong sa 1 Mga Taga Tesalonica 2: 18. 

Siya misulti sa mga magtotoo sa Tesalonica nga siya gipugngan gikan sa pagbisita kanila tu- 

ngod kay si Satanas mibabag. Sanglit siya dili man makaadto kanila, siya misulat ngadto sa 

simbahan sa Tesalonica. Ang pagbabag ni Satanas miresulta sa libro sa 1 Mga Taga Tesaloni 

ca ug ang importante nga mensahe nga gipakigbahin ni Pablo may mas dako nga epekto kay 

sa moresulta gikan sa pagbisita. Kini gikabilin sa mga siglo alang sa kaayohan sa tanan nga 

mga magtotoo. 

 

Walay bisan unsa nga mahitabo nga gawas sa kahibalo sa Dios. Bisan sa diha nga ang mga 

panghitabo mobabag sa unsa unta ang tin-aw kaninyo nga kabubut-on sa Dios, ang Dios anaa 

sa pagdumala. Ang Dios makahimo sa pagkuha sa bisan unsa nga buhat, bisan kon kang Sata 

nas o sa tawo, ug sa paggamit niini alang sa iyang kaugalingon nga mga katuyoan. Kita adu 

nay usa ka talagsaon nga saad gikan sa Dios mahitungod sa mga panghitabo: 

 

Ug kita nasayud nga ang tanan nga mga butang nagabuhat ug maayo ngadto 

kanila nga nahigugma sa Dios, kanila nga mga tinawag sumala sa iyang 

katuyoan. (Roma 8:28) 
 

(Usa ka pulong sa pasidaan: Ang pasidaan kinahanglan nga gamiton sa pagkonsiderar sa mga 

panghitabo nga nag-inusara aron sa pagtino sa kabubut-on sa Dios. Pananglitan, ang Dios mii 

ngon sa usa ka propeta nga ginganlan’g si Jonas sa pag-adto sa Ninevah sa pagsangyaw. Sa 

diha nga siya miabot sa lapyahan, may usa ka sakayan nga mobiya paingon sa Tarso. Siya mi 

sakay niini nga sakayan baylo sa pag-adto sa Ninevah. Siya unta miingon, "Adunay usa ka 

kamarote nga bukas niini nga sakayan paingon sa atbang nga direksyon, mao nga kini kabu 

but-on sa Dios nga ako moadto. ") 

 

Ang mga panghitabo sa kinabuhi kinahanglan nga tan-awon nga adunay kalabutan sa unsa 

ang gipadayag sa Dios pinaagi sa uban nga mga paagi. Ang Dios nagpakig-ambit na sa iyang 

kabubut-on ngadto kang Jonas. Si Jonas mimaniobra sa mga panghitabo aron sa pagtuman sa 

iyang kaugalingon nga mga pangandoy. 

 

ABLI UG SIRADO NGA MGA PULTAHAN 

 

Ang mga panghitabo sa kinabuhi resulta sa moabot nga "abli ug sirado nga mga pultahan." Si 

Pablo misulat ngadto sa mga taga-Corinto: 

 

Apan ako magapabilin sa Efeso hangtod sa Pentecostes. Kay usa ka dakung  

pultahan ug malampuson nga giablihan alang kanako, ug adunay daghang mga 

kaaway. (I Mga Taga Corinto 16: 8-9) 

 

Si Pablo nakahukom nga magpabilin sa Efeso tungod kay pinaagi sa mga panghitabo nga gihi 

kay sa Dios, may usa ka dako nga oportunidad alang sa Kristohanong pag-alagad nga bukas 

alang kaniya. Siya nagtawag niini nga usa ka bukas nga pultahan. Sa laing higayon si Pablo 

nagrekord sa iyang tinguha sa pag-alagad sa pipila ka mga dapit, apan ang mga pultahan 

didto mga sirado: 

 

Karon sa diha nga sila miagi sa tibook Phrgia ug sa kayutaan sa Galacia ug 

gidid-an sa Balaang Espiritu sa pagmantala sa pulong didto sa Asia, 

 

      67 



Human sila moabot sa Misia naninguha sila sa pag-adto sa Bitinia: apan ang 

Espiritu wala motugot kanila. (Buhat 16: 6-7) 
 

Ang usa ka sirado nga pultahan wala magpasabot nga kamo misipyat sa kabubut-on sa Dios. 

Kini wala magpasabot nga dili iyang kabubut-on ang pagbuhat sa usa ka butang. Si Pablo sa 

ulahi, misangyaw sa Asia. Ang Dios nagagiya kaninyo pinaagi sa pagsira sa usa ka pultaan. 

Siya nangulo kaninyo sa sirado ingon man usab sa bukas nga mga pultahan. Usahay ang usa 

ka pultahan sirado tungod kay kini dili mao ang husto nga panahon diha sa plano sa Dios. Sa 

ulahi, ang mao nga pultahan moabli alang kaninyo. 

 

MGA ANGHEL 

Si Lot gihatagan ug direksyon pinaagi sa mga anghel nga nagpakita sa iyang balay sa Sodo- 

ma. Siya gisultihan sa pagbiya sa Sodoma kay ang paghukom sa Dios igabubo sa ibabaw sa 

ciudad (Genesis 19). Ang anghel misulti kang Felipe ug miingon kaniya sa pag-adto sa Sama- 

ria (Mga Buhat 8:26). Ang pagkatawo ni Juan Bautista ug ni Jesus gipahibalo sa mga anghel 

(Lucas l). 

 

Adunay daghang Bibliyanhong mga rekord sa mga anghel nga nagpakita sa pagpahibalo sa 

kabubut-on sa Dios ngadto sa tawo. Kamo makakaplag sa uban nga mga panig-ingnan diha sa 

inyong kaugalingon nga pagtuon sa mga Kasulatan. 

 

MGA MILAGRO 

Ang usa ka milagro mao ang usa ka labaw sa kinaiyahan nga panghitabo nga gawas sa gahum 

sa tawo sa pagbuhat. Ang Dios misulti pinaagi sa usa ka milagro sa panghitabo nga narekord 

sa I Mga Hari kapitulo 18. Ang propeta nga si Elias gisultihan sa pag-andam ug usa ka hala 

ran sa atubangan sa Ginoo. Si Elias nag-andam sa halaran ug misinggit: 

 

. . . Jehova ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Israel, himoa nga mahibaloan 

niining adlawa nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako imong alagad, ug 

nga gibuhat ko kining tanang mga butanga sa imong pulong. . . 

 

Unya ang kalayo ni Jehova nahulog, ug misunog sa halad-nga-sinunog, ug ang 

mga kahoy, ug sa mga bato, ug sa abug, ug gitilap ang tubig nga diha sa kanal. 

 

Ug sa diha nga nakita kini sa tanan nga mga katawhan, silla miduko sa ilang 

mga nawong: ug sila miingon: Si Jehova, siya mao ang Dios; Si Jehova siya mao 

ang Dios. (I Mga Hari 18: 36, 38, 39) 
 

Ang Dios migamit niini nga milagro sa pagsulti sa mga tawo nga nagsimba sa mga diosdios, 

ug sa pagpadayag sa iyang kaugalingon ingon nga tinuod ug buhi nga Dios. 

 

Ang Dios usab mipadayag sa iyang kabubut-on pinaagi sa mga milagro diha sa kinaiyahan. 

Ang usa ka haligi nga kalayo ug usa ka panganod sa langit mihatag ug direksyon sa nasud sa 

Israel sa adlaw ug sa gabii samtang sila mipanaw sa kamingawan: 

 

Ug si Jehova milakaw nga nag-una kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga 

panganod aron sa pagmando kanila sa dalan; ug sa kagabhion pinaagi sa usa ka 

haligi nga kalayo, sa paghatag kanila sa kahayag; sa paglakaw sa adlaw ug gabii. 
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Siya wala mobulag sa haligi nga panganod sa adlaw, ni ang haligi nga kalayo sa 

gabii, gikan sa atubangan sa mga tawo. (Exodo 13: 21-22) 
 

Kamo makakaplag sa daghan pang Bibliyanhong pananglitan sa Dios sa pagpakigsulti ngad- 

to sa mga tawo pinaagi sa mga milagro. Bantayi kini diha sa inyong kaugalingon nga perso- 

nal nga pagtuon sa Biblia. 

 

MGA DAMGO 
 

Ang Dios nagtinguha gayud kaayo nga makigsulti uban kanato nga siya nagasulti bisan pa 

samtang kita matulog! Ang Dios mosulti diha sa mga damgo. Kini dili normal nga mga dam 

go nga nasinati sa tanan. Sila mao ang labaw sa kinaiyahan nga damgo nga gihatag sa Dios. 

Sila mga detalyado, piho, ug nagpadayag sa iyang kabubut-on. 

 

Ang mosunod mao ang pipila sa daghang mga panig-ingnan sa Biblia: 

 

-Ang Dios nagpasidaan kang Abimelech sa damgo sa iyang sala sa pagkuha sa asawa 

 ni Abraham, si Sara. Genesis 20: 3 

 

-Usa ka anghel misulti kang Jacob sa usa ka damgo aron sa pagpahinumdom kaniya 

 sa iyang panaad ngadto sa Dios. Genesis 31: 11-13 

 

-Ang Dios migamit ug damgo sa pagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto kang Jose. 

 Genesis 37 

 

-Ang Dios mipakita kang Salomon sa usa ka damgo, ug naghatag kaniya sa kahigayo 

 nan sa pagpangayo alang sa bisan unsa nga iyang gitinguha. I Mga Hari 3: 5 

 

-Usa ka damgo gigamit aron sa pagtultol sa maalamon nga mga tawo sa pagbalik ngad 

 to sa ilang nasud pinaagi sa laing mga rota tungod sa dautan nga hari. Mateo 2: 12-13 

 

Kini mao lamang ang pipila sa daghang mga panig-ingnan kon sa unsang paagi makigsulti 

ang Dios pinaagi sa mga damgo. Kamo makakaplag sa uban nga mga panig-ingnan samtang 

magpadayon kamo sa pagtuon niini nga paagi sa giya sa Pulong sa Dios. 

 

MGA PANAN-AWON 
 

Ang panan-awon susama sa damgo apan lahi tungod kay kamo mata. Kini sama sa nagdamgo 

nga wala matulog. Ang panan-awon makita sa espirituhanong mga mata ingon man usab sa 

pisikal nga mga mata. Kini nagpasabot nga dili tinuod nga kamo makakita niana sa inyong 

natural nga mga mata, apan gihatag sa Dios kaninyo sa usa ka hulagway sa usa ka butang 

diha sa inyong espiritu. 

 

Ang mosunod mao ang pipila sa daghan nga mga panig-ingnan sa Biblia diin ang mga panan-

awon gigamit sa Dios aron sa pagpakig-estorya sa tawo: 

 

-Ang Dios mipakita kang Abraham diha sa usa ka panan-awon ug mihimo  

 siya sa usa ka dakung saad. Genesis 15 
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-Ang libro sa Daniel puno sa mga panan-awon (ingon man usab sa mga damgo).  Ang 

Dios migamit niini aron sa pagpadayag sa daghan nga mga butang mahitungod sa ka- 

ugmaon sa kalibutan. Siya namulong ngadto sa daghang mga laing propeta sa Daang 

Tugon pinaagi sa panan-awon. 

 

-Ang Dios naghatag kang Pedro sa usa ka panan-awon mahitungod sa panginahanglan 

 sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa Gentil nga mga nasud. Buhat 10 

 

-Ang Dios nagtawag kang Pablo ngadto sa Macedonia pinaagi sa panan-awon.  

 Buhat 16: 9 

 

-Ang Dios misulti kang Pablo sa kagabhion pinaagi sa panan-awon. Buhat 18: 9-10 

 

-Ang Katapusang libro sa Biblia, Pinadayag, gibase sa usa ka panan-awon nga nakita  

 ni Apostol Juan. 

 

USA KA MADUNGOG NGA TINGOG 
 

Ang Dios misulti kang Pablo sa usa ka madungog nga tingog sa panahon sa usa ka panaw sa 

daplin sa dalan sa Damasco. Inyong mabasa ang istorya sa Buhat kapitulo 9: 

 

Ug sa natumba siya sa yuta ug nadungog ang usa ka tingog, nga naga- ingon 

kaniya: Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? 

 

Ug siya miingon: Kinsa ba ikaw Ginoo? Ug ang Ginoo miingon, Ako mao si 

Jesus nga imong ginalutos; kini malisud alang kanimo sa pagpatid batok sa mga 

tunokon. (Buhat 9: 4-5) 
 

Ang Dios usab misulti kang Samuel sa usa ka madungog nga tingog: 

 

Ug si Jehova miabot, ug mitindog ug nagtawag ingon sa uban nga mga panahon: 

Samuel, Samuel.Unya si Samuel mitubag: Sulti; kay ang imong sulogoon namati. 

(I Samuel 3:10) 
 

Ang Biblia puno sa pahayag "ug ang Dios miingon" o mga pakisayran sa kamatuoran nga ang 

Dios "misulti" o "misugo." Kasagaran kini usa ka madungog nga tingog. Apan adunay lain 

nga tingog nga pinaagi niini 

 

ang Dios mosulti. . . 

 

ANG SULODNON NGA TINGOG SA BALAANG ESPIRITU 

 

Mas kanunay kay sa usa ka madungog nga tingog, ang Dios mogamit sa sulodnon nga tingog 

sa Balaang Espiritu sa pagsulti sa tawo. Kini mao ang gitawag nga "gimandoan sa Espiritu": 

 

Kay ang tanan nga gimandoan sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. (Roma 

8:14) 
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Ang "gimandoan sa Espiritu" nag-angkon sa usa ka espirituhanon nga kinabuhi niadtong mga 

gimandoan. Ang usa ka kalag nga patay diha sa sala, walay espirituhanon nga kinabuhi, dili 

mamandoan sa Balaang Espiritu. Ang gimandoan sa Espiritu usab modawat sa kakulang sa 

katakos sa paggiya sa inyong kaugalingon. Kamo nakakat-on sa miaging mga kapitulo nga 

kini tinuod. 

 

Sa diha nga kamo nakasinati sa bag-o nga pagkatawo sa kaluwasan, ang Dios naghatag kanin 

yo sa usa ka bag-ong espiritu nga modawat sa iyang mga pagpakigsulti: 

 

Ang usa ka bag-ong kasingkasing usab ihatag ko kaninyo, ug ang usa ka bag-ong 

espiritu igabutang ko sa sulod ninyo: ug akong kuhaon ang batoon nga kasing 

kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasingkasing nga 

unod. Ug igabutang ko ang akong Espiritu sa sulod ninyo. . . (Ezequiel 36: 26-27) 
 

Sa diha nga kamo gigiyahan sa Espiritu, ang kabubut-on sa Dios gipadayag ngadto sa inyong 

espiritu pinaagi sa Espiritu Santo. Usa sa mga ministeryo sa Espiritu Santo mao ang paggiya: 

 

Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moabot, siya ang magatultol 

kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran: kay siya dili magasulti sa iyang kau 

galingon, apan sa bisan unsa nga iyang madungog, siya mosulti: ug siya magapa 

kita kaninyo sa mga butang nga umalabot. (Juan 16:13) 
 

Ang espiritu sa tawo mao ang "tinago nga tawo sa kasingkasing" nga gihisgotan ni Pedro 

(I Pedro 3: 4). Sa diha nga ang Dios mosulti ngadto sa sulodnon nga tawo siya nagasulti sa 

inyong espiritu. Ang magsusulat sa Proverbio miingon nga ang espiritu sa tawo mao ang 

lamparahan, o suga, ni Jehova: 

 

Ang espiritu sa tawo mao ang lamparahan ni Jehova. . . (Proverbio 20:27) 
 

Sa natural nga kalibutan, ang kandila makapahimo kaninyo sa pagtan-aw sa kangitngit. Sa 

espirituhanon nga kalibutan, ang Dios mogamit sa kandila sa inyong espiritu aron sa pagtultol 

sa inyong mga lakang sa iyang kabubut-on. Siya molamdag ug mogiya pinaagi sa inyong 

espiritu. 

 

Kaniadto sa panahon sa usa ka panaw pinaagi sa barko ang Apostol nga si Pablo nagpasidaan 

sa kapitan sa barko: 

 

Senyor, akong nakita nga kining panawa lagmit mosangko sa kadaut ug dakung 

kapildihan, dili lamang sa karga ug sa sakayan, kondili usab sa atong mga kina 

buhi. (Buhat 27:10) 
 

Si Pablo wala mag-ingon "Ako adunay usa ka panan-awon." Siya wala nag-angkon nga nag 

damgo o nga ang Dios sa madungog misulti kaniya. Ang iyang espiritu adunay saksi gikan sa 

Dios ug kadto nga saksi napamatud-an nga husto. 

 

Kamo kinahanglan gayud nga mobansay sa inyong espiritu nga mahimong sensitibo sa Dios. 

Daghang mga panahon gigugol sa panghunahuna nga kalamboan pinaagi sa edukasyon.  
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Daghang mga panahon gigugol sa pisikal nga kalamboan pinaagi sa ehersisyo ug mga paug 

nat sa kusog.  Apan sa kanunay, gamay nga panahon gigugol sa espirituhanon nga kalambo 

an. Ang inyong espiritu mahimong edukado sama sa inyong hunahuna. Ang inyong espiritu 

makapalambo sa espirituhanon nga kalig-on sama sa inyong lawas nga pagpalambo ug pag 

bansay. Kamo mobansay sa inyong espiritu pinaagi sa pagpamalandong sa Pulong sa Dios: 

 

Kining basahon sa kasugoan ayaw ibulag gikan sa imong baba; apan ikaw mag 

palandong niana sa adlaw ug sa gabii, aron himatngonan mo sa pagbuhat suma 

la sa tanan nga gisulat dinha: kay sa ingon ikaw magmauswagon sa imong pa 

naw, ug unya makab-ot mo ang kauswagan. (Josue 1: 8) 
 

Ang Dios usab mogamit sa sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo sa pag-ila sa inyong tanlag. 

Ang tanlag mao ang usa ka sulodnon nga kahibalo sa husto ug sayop nga gihatag sa Dios. 

 

Ang pagbati mao ang tingog sa lawas. Ang Dios dili mogamit sa unsay inyong gibati sa pag 

giya kaninyo. Ang unod maoy kaaway sa espiritu, mao nga ang mga pagbati molimbong 

kaninyo. 

 

Ang rason mao ang tingog sa hunahuna. Ang mga paagi sa Dios sa kanunay gawas sa tawha 

nong rason. Ang iyang hunahuna nagproseso nga mas taas pa kay sa inyo. 

 

Ang tanlag mao ang tingog sa espiritu sa tawo, nagakonbiktar ug nagadumala kaninyo ngadto 

sa hingpit nga kabubut-on sa Dios. Ang Balaang Espiritu mosulti sa inyong espiritu. Ang espi 

ritu mokonbiktar sa tanlag. Pinaagi niini kamo gidala ngadto sa pagpahiuyon sa kabubut-on 

sa Dios. Sa diha nga ang Balaang Espiritu mosulti sa inyong espiritu, ang tanlag konbiktado, 

apan kon magpadayon kamo sa pagpasagad niini, ang inyong tanlag "kubalan." 

 

Kini nagpasabot nga mahimong tig-a sa pagtandog sa Balaang Espiritu: 

. . . nga ang ilang mga kaisipan(tanlag) nangapaso nga daw pinaagig binagang 

puthaw. . . (I Timoteo 4: 2) 
 

Ang libro sa Proverbio naglangkob ug daghan nga mga bersikulo nga nagpakita nga ang Dios 

nagkontrolar sa sulodnon nga mga hunahuna ug sa tanlag sa tawo sa paggiya kaniya ngadto 

sa iyang kabubut-on: 

 

Ang mga laraw sa kasingkasing iya sa tawo, ug ang tubag sa dila gikan kang 

Jehova. (Proverbio 16: 1) 

 

Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; Apan si Jehova nagaman 

do sa iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

Ang kasingkasing sa hari anaa sa kamot ni Jehova ingon sa mga suba sa tubig: 

Siya nagapaliso niini sa bisan diin nga siya magabuot. (Proverbio 21: 1) 

 

MGA GASA SA BALAANG ESPIRITU 

Ang espirituhanon nga mga gasa gigamit usab sa Dios sa pagsulti ngadto sa tawo. Ang espiri 

tuhanon nga mga gasa mao ang espesyal nga mga abilidad nga gihatag sa Balang Espiritu. 

Daghan niini nga mga gasa makahimo kaninyo sa pagdawat sa komunikasyon gikan sa Dios. 
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Adunay usa ka gasa sa mga pinulongan diin ang Dios nagsulti sa tawo diha sa usa ka pinulo 

ngan nga siya wala mahibalo. Ang paghubad gikan sa Dios mosunod sa paghubad sa mensa 

he. Ang pag-ampo nga pinulongan sa Espiritu Santo (Sa ubang mga dila) gigamit usab sa Es 

piritu sa paggiya kaninyo sa kabubut-on sa Dios. Sa diha nga kamo wala masayud unsaon sa 

pag-ampo mahitungod sa kabubut-on sa Dios, pag-ampo sa laing mga sinultihan ug. . . 

 

. . . Siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu, 

tungod kay Siya nagpatunga alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on sa Dios. 

(Roma 8:27) 
 

Adunay gasa usab sa panagna nga nagdala sa diha-diha nga mensahe gikan sa Dios ngadto sa 

iyang mga katawhan. Adunay usa ka gasa nga gitawag ug pag-ila diin ang Dios makigsulti 

bahin sa mga espiritu nga nagpanglihok sa uban. Ang Dios usab makigsulti pinaagi sa mga 

gasa sa kaalam ug kahibalo. Kini nga mga gasa naghatag ug balaan nga kahait sa salabutan 

bahin sa mga tawo ug mga kahimtang nga dili mahibaloan sa mga natural nga panghunahuna.  

 

LAIN-LAIN NGA MGA PAAGI 
 

Duha sa uban nga mga paagi sa Bibliyanhong giya mao ang ripa ug paggamit sa mga balhibo. 

Kita naghisgot niining duha sa nangaging mga kapitulo. Ingon sa atong nakat-onan, ang ripa 

mao ang usa ka paagi sa tsansa. Kini gigamit lamang sa wala pa ihatag ang Espiritu Santo di 

ha sa usa ka bag-o nga dimensyon. Ang paggamit niini wala na gayud natala pag-usab human 

ang paggiya nga ministeryo sa Balaang Espiritu maanaa (Buhat 2). Kita nakakat-on nga ang 

usa ka balhibo gihisgotan lamang sa makausa diha sa Biblia. Kini gigamit ni Gideon sa usa 

ka panahon sa dako nga nasudnong krisis. Kini usa ka milagroso nga simbolo nga gigamit 

alang sa kumpirmasyon, ug dili sa direksyon. 

 

ANG DIOS DILI LIMITADO 
 

Ang Dios dili kanunay mosulti sa samang paagi. Kita mosulay nga limitahan ang Dios sa usa 

ka hugpong nga sumbanan. Tungod kay ang Dios misulti sa usa ka  paagi sa usa ka panahon, 

kita nagtoo nga siya kanunay mogiya sa samang paagi. Apan ingon sa atong nakakat-onan 

niini nga kapitulo, ang Dios adunay daghang mga paagi sa pagpakigsulti sa tawo. Ang Dios 

dili limitado sa usa ka hugpong nga sumbanan. Hunahunaa kini nga mga panig-ingnan: 

 

MOISES: 
 

Sa diha nga si Moises nangulo sa nasud sa Israel latas sa kamingawan ngadto sa yuta nga gisa 

ad sa Dios kanila, nagahatag ug tubig alang sa duha ka milyon ka mga tawo maoy usa ka da 

kong hagit. Sa usa ka higayon ang Dios misulti kang Moises sa pagbunal sa bato sa iyang 

sungkod. Sa diha nga iyang gibuhat, ang tubig midagayday gikan sa bato. Sa laing okasyon sa 

diha nga ang mga Israelinhon giuhaw ang Dios gusto nga si Moises mosulti sa bato. Hinonoa, 

gibunalan ni Moises ang bato ingon sa iyang gibuhat kaniadto. Kini wala makapahimuot sa 

Dios, ug si Moises gisilotan. Kini nga istorya naghulagway sa kaimportante sa paghulat alang 

sa giya gikan sa Dios bisan pa sa diha nga nag-atubang sa usa ka pamilyar nga sitwasyon.Ang 

Dios dili limitado sa bisan unsa nga kanhi nga sumbanan nga inyong nasinati. 

 

(Pahinumdom: Kamo tingali maghunahuna nga ang Dios dili matarung sa pagsilot kang 

Moises alang sa gamay nga butang sama sa nagabunal sa bato imbis nga nagasulti niini. 
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Ang bato nag-angkon sa simbolikong kahulogan. Kini nagrepresentar kang Ginoong Jesu- 

Kristo ug sa buhi nga tubig sa pagtubos nga magaawas pinaagi sa iyang kamatayon. Si Jesus 

mamatay sa makausa ug alang sa tanan. Walay panginahanglan alang sa laing pagbunal. Kini 

maoy mahinungdanon niini nga simbolo nga nakapahimo sa paglapas ni Moises sa ingon ka 

dako.) 

 

ELIAS: 

 

Ang Dios migamit sa daghang mga labaw sa kinaiyahan nga mga paagi sa pagpakig-estorya 

kang Propeta Elias. May higayon nga si Elias adunay talagsaon nga kasinatian nga naghulag 

way sa kamahinungdanon sa pag-ila sa tingog sa Dios. Si Elias giingnan nga moadto ug mo 

tindog sa ibabaw sa usa ka bukid ug maghulat sa Dios nga mosulti kaniya. Kini mao ang 

nahitabo: 

 

Ug tan-awa, si Jehova milabay, ug usa ka daku ug makusog nga hangin mibuak 

sa mga bukid, ug mibuak sa ginagmay sa mga bato sa atubangan ni Jehova; 

apan si Jehova wala diha sa hangin: ug sa tapus sa hangin, ang usa ka linog; 

apan si Jehova wala diha sa linog: 

 

Ug sa tapus sa linog, ang usa ka kalayo; apan si Jehova wala diha sa kalayo: ug 

sa tapus sa kalayo ang usa ka malinawon ug diutay nga tingog. 

(I Mga Hari 19: 11-12) 

 

Adunay mga pipila ka labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo niini nga asoy. Adunay usa 

ka hangin, ang usa ka linog, ug kalayo. Kini mao ang mga pamaagi nga ang Dios kaniadto na 

kigsulti kang Elias. Apan niini nga panahon, ang Dios wala mosulti sa tanan niining mahima 

yaong mga panghitabo nga nahitabo. Siya misulti diha sa usa ka malinawon nga diyutayng 

tingog. Kini mahimo bisan hain sa usa ka madungog nga tingog o sa usa ka hilom nga tingog 

sa espiritu ni Elias. 

 

PABLO: 

 

Ang Dios migamit sa daghang mga paagi sa paggiya kang Apostol Pablo sa panahon sa iyang 

misyonaryong pagministeryo: 

 

-Sa dalan sa Damasco si Pablo gigiyahan sa mahayag nga kahayag ug sa usa ka 

 tingog gikan sa Langit. Buhat 9: 1-8 

-Sa Dihang ang usa ka laraw giplano sa pagpatay kang Pablo, siya gipasidan-an sa 

  mga magtotoo nga gigamit sa Dios aron sa pagtabang kaniya nga makaikyas.  

             Buhat 9: 20-25 

-Si Barnabas gigamit sa Dios aron sa pagtukod sa mga relasyon tali kang Pablo ug sa  

 uban nga mga tinun-an. Buhat 9: 20-28 

-Ang mga magtotoo gigamit sa Dios aron sa pagtabang kang Pablo nga makaikyas sa  

 nasuko nga Grecianhon. Buhat 9: 29-30 

-Sa dihang nahimamat ni Pablo ang usa ka kulto, gihatagan siya sa Dios ug pag-ila sa  

 pagdala ug kaluwasan. Buhat 13: 6-12 

-Ang pag-ampo ug ang Balaang Espiritu migiya kang Pablo ngadto sa usa ka espesyal  

 nga ministeryo sa pagkamisyonaryo. Buhat 13: 2-4 
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-Ang personal nga tagna pinaagi kang Agabo nagpamatuod sa kasinatian nga naghulat  

  ni Pablo sa Jerusalem. Buhat 21: 10-14 

-Ang Dios misulti kang Pablo pinaagi sa mga damgo ug mga panan awon. 

 Buhat 22:18; 26:19; 27: 23-24 

-Usa ka malampuson nga pultahan sa pag-alagad alang sa Ginoo ang hinungdan nga  

  si Pablo mi-usab sa iyang personal nga mga plano. I Mga Taga Corinto 16: 8-10 

 

FELIPE: 

 

Ug ang manolonda sa Ginoo nagsulti kang Felipe, nga nagaingon: Tumindog ka, 

ug umadto ka paingon sa habagatan, sa dalan nga lugsongon gikan sa Jerusalem 

ngadto sa Gaza, nga mao ang kamingawan. 

 

Ug siya mitindog ug miadto; ug, ania karon, usa ka tawo sa Etiopia, usa ka euno 

co ug alagad ni Candace, ang rayna sa mga Etiopiahanon, nga gitugyanan sa ta 

nan niyang bahandi, ug miadto sa Jerusalem sa pagsimba, sa pagpauli  nagling 

kod sa iyang kalisa ug nagbasa sa Isaias nga manalagna. Unya ang Espiritu mii 

ngon kangFelipe: Dumuol ka ug kumuyog ka niana nga kalisa. (Buhat 8: 26-29) 
 

Ang Dios nagsulti kang Felipe sa unang higayon pinaagi sa usa ka anghel. Ang ikaduha nga 

panahon siya misulti pinaagi sa Balaang Espiritu ug si Felipe mitubag diha-diha dayon. Wala 

siya maghulat alang sa kumpirmasyon gikan sa usa ka anghel sa ikaduha nga panahon nga 

ang Dios misulti tungod lang kay ang paagi gigamit na kaniadto. 

 

DAVID: 
 

Sa diha nga si David usa ka batan-ong lalaki, siya nakiggubat sa kaaway sa mga katawhan sa 

Dios nga ginganlan’g si Goliat. Bisan tuod si Goliat usa ka higante ug maayo ang hinagiban, 

ang Dios misulti kang David sa dili paggamit sa tradisyonal nga mga hinagiban sa gubat. 

Hinonoa, si David migamit sa usa ka lamboyog. Diha sa usa ka mahimayaon nga kadaugan, 

si David mibuntog sa kaaway uban sa usa ka maayo ug mimandoan nga paglamboyog nga 

miigo sa iyang agtang. Sa ulahing mga katuigan si David mahimo nga mamatay pinaagi sa 

usa ka higante nga si Isbibenob kon ang iyang pag-umangkon nga si Abisai wala moabot sa 

pagtabang. Kita ba makaingon nga ang Dios nag-uban kang David sa diha nga iyang nahi 

mamat si Goliat, apan wala sa diha nga siya miatubang sa ikaduhang higante? Dili. Ang Dios 

migamit lamang sa laing paagi.  Sa unang higayon gigamit sa Dios ang kahanas ni David 

uban sa usa ka lamboyog. Sa ikaduha nga panahon siya migamit sa militar nga kahanas ni 

Abisai. 

 

Sa diha nga ang Dios dili mopili sa pagsulti kaninyo ingon sa gihimo niya sa nangagi, ayaw 

pagkahigawad. Kon ang iyang kabubut-on alang kaninyo sa usa ka susama nga sitwasyon dili 

susama sa unsa kini kaniadto, ayaw pagkalibog. Ang Dios wala gidid-i sa pipila lamang ka 

mga sumbanan sa komunikasyon. Ang dakong Maglalalang mao usab ang usa ka dakung 

Tigkomunikar. Ang iyang mga paagi walay kinutuban. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hatagi ug usa sa mga pipila ka mga panig-ingnan sa Kasulatan nga gihisgotan niini 

nga leksyon nga nagpalig-on nga ang Dios dili limitado ug dili sa kanunay mosulti sa 

samang paagi. _________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang napulog duha ka mga paagi nga gihisgotan niini nga kapitulo ingon nga 

Bibliyanhong paagi nga gigamit sa Dios sa pagsulti sa tawo. 

________  ________  ________  ________  _________  ________

  

________  ________  ________  ________  _________  ________ 

 

4. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag. Kon ang pahayag Tinuod, isulat ang 

letrang T diha sa blangko nga gihatag sa atubangan niini. Kon ang usa ka pamahayag 

Bakak nga, isulat ang letrang F sa blangko nga gihatag sa atubangan niini. 

 

a ._____ Kon kamo makasugat sa usa ka "sirado nga pultahan" kini nagpasabot nga  

               kamo misipyat sa kabubut-on sa Dios. 

 

b ._____ Si Jesus wala mag-ampo alang sa kabubut-on sa Dios tungod kay siya nasa  

               yud na niini. 

 

c ._____ Si Jose mibati nga siya usa ka biktima sa mga panghitabo ug nasuko niini. 

 

d ._____ Ang mga panghitabo mao ang labing maayo nga timailhan sa kabubut-on sa  

               Dios. 

 

e ._____ Si Jonas mimaniobra sa mga panghitabo aron sa pagtuman sa iyang kaugali  

               ngong kabubut-on imbis nga ang kabubut-on sa Dios.  

 

f ._____ Ang uban nga mga paagi sa komunikasyon sa Dios kanunay mouyon sa  

    iyang nahisulat nga Pulong. 

 

 

 

 

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

1. Tun-i ang mosunod nga mga pag-ampo alang sa giya: 

 

Salmo 25: 4 

Colosas 1: 9 

Salmo 86:11 

Colosas 4:12 

Efeso 6: 18-20 

 

2. Ang Dios makigsulti sa iyang kabubut-on sa tawo, apan usahay ang tawo mao ang 

magdalidali kaayo sa paghimog mga desisyon. Tun-i ang mosunod nga mga panig-

ingnan sa mga tawo nga milihok sa dinalidali, wala nagatugot sa Dios sa oportunidad 

sa pag-estorya sa iyang kabubut-on ngadto kanila: 

 

Si Moises nga mipatay sa Egiptohanon: Exodus 2 

 

Si Josue nakipagtinabangay sa mga Gabaonhon: Josue 9 

 

Si Abraham ug si Ismael: Si Abraham wala maghulat sa gisaad nga manununod:  

Genesis 16 

 

3. Basaha ang libro sa Mga Buhat. Paghimo ug usa ka listahan sa mga lain-laing mga 

paagi sa Dios sa pagpakigsulti sa mga tawo diha sa unang iglesia. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 7 
 

ANG SAPINIT SA GIHAPON NAGDILAAB 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Paglista sa mga lakang alang sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios. 

•    Pagpasabot kon sa unsang paagi adunay pagsalig sa kabubut-on sa Dios. 

•    Pag-ila sa tulo ka mga yawi alang sa pagdawat sa direksyon gikan sa Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Sumalig ka kang Jehova sa tibuok mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa 

imong kaugalingong salabutan.  

 

Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga 

alagianan. (Proverbio 3: 5-6) 

 

PASIUNA 

 

Sa miaging kapitulo atong gisusi sa rekord sa Biblia ang komunikasyon sa Dios uban sa tawo 

kaniadto.  Apan ang pangutana mao, ang Dios ba nagkigsulti pa gihapon sa mga tawo karon? 

 

Si Apostol Pablo nagtingob: 

 

Ang Dios, sa karaang kapanahonan ug sa nagkalainlaing paagi misulti kaniadto 

ngadto sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna. 

 

Niining kaulahiang mga adlaw nagsulti kanato pinaagi sa iyang Anak, nga iyang 

gitudlo nga manununod sa tanang mga butang, pinaagi kang kinsa usab gibuhat 

niya ang kalibutan. (Hebreohanon 1: 1-2) 
 

Ang Dios misulti diha sa nagkalain-laing mga paagi sa mga panahon nga nangagi. Siya nagpa 

dayon sa pagsulti sa mga tawo sa panahon ni Pablo. Si Pablo miingon nga ang labing dako 

nga mensahe nga ang Dios nagpakigsulti pinaagi sa iyang Anak, si Jesukristo. 

 

PANAHON SA NANGAGI: ANG NAGDILAAB NGA SAPINIT 
 

Ang Dios nagpakig-ambit sa iyang mensahe sa kapanahonan sa Biblia sa daghang mga paagi. 

Usa sa paagi nga iyang gigamit narekord sa Exodo kapitulo 3: 

 

Karon si Moises nagbantay sa panon sa mga carnero ni Jetro nga iyang uga 

ngan, ang sacerdote sa Median: ug siya nagdala sa panon sa mga carnero sa 

likod sa kamingawan ug miadto sa bukid sa Dios, bisan ngadto sa Horeb. 
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Ug ang anghel ni Jehova mipakita ngadto kaniya diha sa usa ka siga sa kalayo sa 

taliwala sa usa ka sapinit: ug siya mitan-aw, ug, ania karon, ang sapinit misiga sa 

kalayo, ug ang sapinit wala maugdaw. 

 

Ug si Moises miingon: Moadto ako karon, ug tan-awon kining dakung talan-

awon, kon unsa ang hinungdan nga ang sapinit wala maugdaw. 

 

Ug sa diha nga nakita ni Jehova nga siya moadto aron sa pagtan-aw, ang Dios 

mitawag kaniya gikan sa taliwala sa sapinit ug miingon: Moises, Moises.  

(Exodo 3: 1-4) 
 

Gikan sa usa ka nagdilaab nga sapinit nga wala mangaut-ut, ang Dios mitawag kang Moises 

sa pagluwas sa nasud sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Oo, siguradong ang Dios na 

kigsulti ngadto sa mga tawo sa mga panahon nga nangagi! 

 

ANG KARON NGA PANAHON: ANG SAPINIT SA GIHAPON NAGDILAAB 
 

Apan ang Dios ba nagpakigsulti pa gihapon sa mga tawo karon sa maong milagrosong mga 

paagi? Kini ba nga mga matang sa komunikasyon limitado sa panahon sa Daang Tugon sa 

wala pa ang pagbubo sa Espiritu Santo gihatag? 

 

Ang sapinit sa gihapon nagdilaab! Kamo tingali dili gayud makasinati niining piho nga ma 

tang sa giya nga gihatag kang Moises, apan ang Dios sa gihapon nagpakigsulti sa mga tawo 

sa milagrosong mga paagi sama sa iyang gibuhat sa mga panahon sa Daang Tugon. 

 

Sa Mga Hebreohanon 1: 1-2 si Pablo mitudlo nga ang Dios nagpadayon sa pagsulti ngadto sa 

kalibutan pinaagi kang Jesu-Kristo. Dili lamang ang Dios nagpakigsulti pinaagi sa mga sinu 

lat nga Pulong nga nagrekord sa kinabuhi ug mga pagtulun-an ni Jesus, apan si Jesus misaad: 

 

Apan sa diha nga siya, ang Espiritu sa kamatuoran, moabot, siya ang magatultol 

kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran: kay siya dili magasulti sa iyang kau 

galingon, apan sa bisan unsa nga iyang madungog, siya mosulti: ug siya magapa 

kita kaninyo sa mga butang nga umalabot. (Juan 16:13) 
 

Ang Balaang Espiritu nagpadayon sa pagsulti pinaagi ni Jesus nga nagpakigsulti sa mensahe 

sa Dios ngadto sa tawo. 

 

Human sa pag-abot sa Balaang Espiritu diha sa Mga Buhat 2, espesyal nga mga pagpadayag 

gikan sa Dios nagpadayon nga ingon sa mga panahon sa Daang Tugon. Ang mga tawo nag 

damgo sa mga damgo, nakakita sa mga panan-awon, nakigsulti uban sa mga anghel, nakadu 

ngog sa madungog nga tingog sa Dios, ug nakasinati sa ubang mga milagrosong mga pagpa 

dayag gikan sa Dios. 

 

Ang milagrosong komunikasyon gikan sa Dios wala mohunong sa pag-abot sa Balaang Espi 

ritu. Ang Balaan nga Espiritu nagdugang pa sa usa ka bag-ong dimensyon sa giya. Kana nga 

dimensyon naglakip sa sulodnon nga direksyon, pangamuyo sumala sa kabubut-on sa Dios 

pinaagi sa pag-ampo sa laing pinulongan, ug espesyal nga espirituhanon nga mga gasa diin 

ang Dios nagsulti. 
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Ang katapusang libro sa Biblia, ang Pinadayag, maoy usa ka taas nga talaan sa usa ka pa nan-

awon nga gihatag sa Dios ngadto kang Apostol Juan. Hangtod sa katapusan sa iyang sinulat 

nga Pulong, ang Dios nagapakigsulti sa tawo sa milagroso nga mga paagi. 

 

Ang Dios nagpadayon sa pagsulti ngadto sa tawo pinaagi niini nga mga paagi.  Ang moder 

nong kasaysayan sa simbahan naglakip sa daghan nga maayo pagdokumento sa mga higayon 

sa milagrosong mga komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa tawo tungod kay. . . 

 

Si Jesu-Kristo mao sa gihapon kagahapon, ug sa karon, ug sa walay katapusan. 

(Hebreohanon 13: 8) 

 

UNSA KAHA KUNG WALAY SAPINIT? 

Apan unsa ang mahitabo kon ang Dios dili mopili sa pagsulti kaninyo pinaagi sa usa ka mila- 

groso nga pamaagi. Unsa kaha kon kamo dili makasinati sa usa ka damgo, panan-awon o mi 

lagro? Unsa kaha kon siya wala mosulti kaninyo pinaagi sa usa ka madungog nga tingog o 

pinaagi sa labaw sa kinaiyahan nga gasa sa tagna, mga pinulongan, o hubad sa kahulogan? 

Unsa kaha kon walay nagdilaab nga sapinit? 

 

Ang ubang mga tawo naghulat sa tibook nilang mga kinabuhi alang sa usa ka labaw sa kinai 

yahan nga pagpadayag gikan sa Dios. Mga panon sa katawhan sa mga magtotoo nag-usik- 

usik sa ilang mga kinabuhi, dili makalihok ug dili epektibo, nga nagpaabot sa pipila ka talag 

saon o dramatikong mensahe gikan sa Dios. 

 

Ang unang iglesia wala mibuhat niini. Sila nalipay sa diha nga ang gipili sa Dios sa paggiya 

pinaagi sa milagroso nga mga pamaagi, apan sa daghang mga desisyon sa matag adlaw nga 

pagkinabuhi sila wala giyahi sa mga anghel, mga damgo, ug sa mga panan-awon. Apan sila 

mingadto sa unahan ingon sa usa ka gamhanan nga pwersa alang sa Dios. 

 

Busa, unsa kaha ang inyong buhaton kon walay nagdilaab nga sapinit? Ania ang pito ka mga 

lakang sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios: 

 

1.   PAG-AMPO: 

Pag-ampo alang sa giya sa Dios sa inyong kinabuhi. Si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusu 

nod nga kabahin sa inadlaw nga sumbanan sa pag-ampo mao ang alang sa kabubut-on sa 

Dios nga matuman: 

 

Ang imong gingharian moabot, ang imong pagbuot matuman dinhi sa yuta, 

maingon sa langit. (Mateo 6:10) 
 

Sa diha nga kamo mag-ampo, ipahayag ang inyong tinguha alang sa Dios sa pagpadayag sa 

iyang kabubut-on kaninyo. Si Moises mibuhat niini: 

 

Busa karon, ako nagapangaliyupo kanimo, kong ako nakakaplag ug kalomo sa 

imong mga mata, ipahayag mo karon kanako ang imong dalan, aron maila ko 

ikaw, aron ako makakaplag ug kalomo sa imong mga mata: ug palandunga nga 

kining nasud mao ang imong katawhan.   (Exodo 33:13)    

  

Si David mibuhat niini: 
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Ipakita mo kanako ang imong mga dalan, Oh Jehova; tudloi ako sa imong mga 

alagianan. (Salmo 25: 4) 
 

Pangayo ug kaalam sa paghimo sa husto nga mga pagpili: 

Ug kon aduna man kaninyo ang nakulangan sa kaalam (sa pagtino sa kabubut-

on sa Dios) papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga 

tawo sa madagayaon ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya. 

 

Apan papangayoa siya sa pagtoo, sa walay pagduha-duha. Kay siya nga nagadu 

haduha, sama sa usa ka balod sa dagat nga ginahandos sa hangin ug gikosokoso. 

 

Kay ayaw ipadahum sa maong tawo nga siya adunay madawat sa bisan unsa nga 

butang gikan sa Ginoo. (Santiago 1: 5-7) 
 

Hangyo sa mga pag-ampo sa ubang mga magtotoo. Ang Dios kasagaran mopadayag sa iyang 

kabubut-on pinaagi sa espirituhanon nga mga gasa nga gigamit sa mga miting sa grupo sa pag 

-ampo. Si Pablo ug si Bernabe nakadawat sa kumpirmasyon sa ilang katawagan ngadto sa 

pag -alagad ingon nga misyonaryo sa maong panagtigom. 

 

2.   PAGTUON SA KASULATAN: 

Pagmasibuton sa pagsusi sa sinulat nga Pulong sa Dios sa pagtino kon ang piho nga giya giha 

tag alang sa inyong mga kahimtang. Tinoa kon may mga kinatibuk-ang mga prinsipyo sa Bib 

lia o sa kasaysayan sa kinabuhi nga mga panig-ingnan nga magamit. 

 

Ang pagsaliksik sa mga Kasulatan wala magpasabot nga pasagdang mahulog ang Biblia nga 

abli ug mokuha sa unang bersikulo nga makita sa inyong mga mata ingon nga inyong tubag. 

Ang pagsaliksik sa mga Kasulatan mao ang usa ka detalyado nga pagsusi sa Pulong ug pagga 

mit sa mga baruganan niini sa mga desisyon nga inyong himoon. Sa matag bukas nga pulta 

han, sa matag oportunidad, sa matag lahi nga nag-una sa inyong panghunahuna mahimong 

gikan sa Ginoo ug kinahanglan una nga sulayan sa mga sinulat nga Pulong sa Dios. Si Jesus 

migamit niini nga baruganan. Sa diha nga siya gitintal ni Satanas sa pagbuhat gawas sa kabu 

but-on sa Dios siya mitubag nga pabalik-balik nga "Kini nahisulat..." (Mateo 4) Siya nag-ana 

lisar sa tanan diha sa basehan sa sinulat nga Pulong sa Dios. 

 

Samtang kamo nagsaliksik sa mga Kasulatan, siguradoha sa pagtuon ang daghan nga mga  

saad alang sa direksyon. Kami naglista sa pipila niini diha sa "Alang sa Dugang Pagtuon" nga 

seksyon niini nga kapitulo. Samtang kamo magtuon niini nga mga tudling kini mopalambo sa 

inyong pagtoo nga ang Dios mosulti ug nga kamo makaila sa iyang tingog. 

 

3.   PAGPAMATI SA SULODNONG TINGOG SA BALAANG ESPIRITU: 

Pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa Kasulatan, ang Dios namulong sa iyang kabubut-on ngad 

to sa inyong espiritu pinaagi sa sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo. Kita mohisgot niini sa 

gitas-on sa katapusan nga kapitulo. Kabahin sa "tingog sa Balaan nga Espiritu "mao ang pag- 

ampo sa pinulongan uban sa mga dila.  Sa diha nga kamo dili segurado sa kabu-but-on sa 

Dios diha sa usa ka butang, pag-ampo diha sa pag-ampo nga pinulongan sa Espiritu Santo. 

 

Ang Balaang Espiritu nasayud sa hingpit nga kabubut-on sa Dios ug mag-ampo pinaagi kanin 

yo sa panag-uyon niana nga kabubut-on: 
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. . .Siya nga nagasusi sa mga kasingkasing, nasayud sa hunahuna sa Espiritu,  

tungod kay siya nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on sa 

Dios. (Roma 8:27) 
 

Hinumdumi -- Si Jesus nag-ingon nga ang Espiritu Santo "mopakita kaninyo sa mga butang 

sa umaabot." Kini nagpasabot nga siya mopadayag sa plano sa Dios diha kaninyo. Siya nag 

giya kaninyo sumala sa kabubut-on sa Dios. 

 

4.   PAGPANGITA SA KRISTOHANONG TAMBAG: 

Ingon sa atong gihisgotan sa katapusan nga kapitulo, ang Dios migamit sa mga Kristohanong 

mga magtatambag aron sa pagtabang sa mga magtotoo diha sa paghimo sa proseso sa desi 

syon. Ang Biblia nag-ingon: 

 

Diin walay pagtambag, ang katawhan mangapukan; Apan diha sa panon sa mga 

magtatambag adunay usa ka kasigurohan. (Proverbio 11:14) 

 

Ang dalan sa usa ka buang matarung man sa iyang kaugalingong mga mata; 

apan siya nga mamati ug tambag maoy maalamon. (Proverbio 12:15) 
 

Kini maoy importante nga ang mga magtotoo mangita sa tambag gikan lamang sa hamtong 

nga mga Kristohanon. Ayaw gayod pangita sa tambag gikan sa sekular nga mga sikologo 

(psychologists) o mga sikyatra (psychiatrists). Sila mohatag sa kalibutanon nga tambag. 

Sila mao ang "buta nga mga lider sa mga buta ": 

 

Alaut kamo, kamo nga mga magtotultol nga buta. . . (Mateo 23:16) 

Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. . .(Salmo 1: 1) 
 

Ayaw gayud pangita sa tambag gikan sa bag-o nga mga Kristohanon, tungod kay sila kulang 

sa kasinatian ug sa espirituhanon nga pagkahamtong. 

 

Pipila sa mga tawo moadto lamang sa usa ka magtatambag ug nagalaum kanila sa pag-uyon 

sa ilang kaugalingon nga mga opinyon.  Kamo makadawat ug gamay nga kaayohan gikan sa 

pagtambag kon kini mao ang inyong kinaiya. Ang uban nga mga magtotoo mokonsulta sa 

daghan nga mga magtatambag sa pagtandi sa tambag nga ilang madawat. Sila murag mokuha 

sa gidaghanon sa mga anaa sa pabor sa usa ka aksyon ug sa mga supak niini. Kini dili mao 

ang katuyoan sa pagtambag. A labing importante, hinumdumi kanunay nga ang tanan nga 

tambag sa tawo kinahanglan mouyon sa sinulat nga Pulong sa Dios. 

 

5.   PAGSUSI SA MGA SIRKUMSTANSYA: 

Ang pagtuki sa mga sirkumstansya nga may kalabutan sa desisyon nga inyong gikinahanglan  

nga pagahimoon. Kini kinahanglan nga giisip nga may kalabutan ngadto sa giya nga gihatag 

sa Dios pinaagi sa pag-ampo, pagtuon sa Pulong, sulodnon nga tingog sa Espiritu, ug sa Kris 

tohanong tambag. 

 

Ang mga sirkumstansya kinahanglan nga dili gamiton nga nag-inusara aron sa pagtino sa ka 

bubut-on sa Dios, apan sila nagpaila sa konteksto sa desisyon nga pagahimoon. Usahay ang 

sirkumstansya naglimita sa mga pilianan o naghatag ug oportunidad alang sa bag-o nga direk 

syon sa kinabuhi. 
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6.   PAGGAMIT SA BIBLIYANHONG MGA YAWI SA DIREKSYON: 

Sa natural nga kalibutan, ang mga yawi nagbukas sa mga pultahan. Sa espirituhanon nga kali 

butan, ang Dios naghatag sa mga yawi sa pag-abli sa mga pultahan ngadto sa iyang kabubut-

on. Ang mga yawi makaplagan diha sa libro sa Proverbio: 

 

Sumalig ka kang Jehova sa tibook nga kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong 

kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magaman 

do sa imong mga alagianan. (Proverbio 3: 5-6) 

 

Ang Unang yawi: Pagsalig. 

Ayaw kahadlok kon unsa ang pangayoon sa Dios kaninyo. Hibaloi nga ang iyang plano alang 

kaninyo mao ang labing maayo. Sa pagkatinuod, ang mga tawo kinahanglan nga makahimo 

sa pagsalig sa usa ka tawo nga mohatag sa iyang bugtong Anak aron mamatay alang kanila. 

Ang inyong pagsalig kinahanglan anaa sa Ginoo ug dili sa tawo; 

 

Mao kini ang giingon ni Jehova, tinunglo ang tawo nga nagasalig sa tawo, ug na 

gahimo sa unod nga iyang bukton, ug kansang kasingkasing mibiya kang 

Jehova. (Jeremias 17: 5) 

 

Ang Ikaduhang yawi: Ayaw Pagsalig Sa Imong Kaugalingong Salabutan. 

Ayaw pagsalig sa inyong kaugalingong tawhanong pangatarungan. Kini wala magpasabot 

nga walay dapit alang sa intelihenteng paghukom. Ang libro sa Proverbio puno sa mga sugo 

sa paggamit sa salabutan ug igong buot. Ang Dios wala nagaingon nga kamo kinahanglan 

nga mobiya sa husto nga paghukom. Siya sa yano nag-ingon nga dili magadepende lamang sa 

tawhanong pangatarungan sa dihang kamo nagapangita sa kabubut-on sa Dios. 

 

Ug sa diha nga si David nagabalik sa arka ngadto sa Jerusalem, siya wala mangayo sa Dios 

alang sa giya. Siya misandig sa iyang kaugalingon nga salabutan ug nagsugod sa pagbalhin sa 

arka diha sa labing praktikal nga paagi nga posible (II Samuel 6: 1-7). 

 

Apan kini dili paagi sa Dios ug ang paghukom miabot. Kini kabubut-on sa Dios sa pagdala sa 

arka balik sa Jerusalem, apan si David wala molaray sa kabubut-on sa Dios sa iyang mga paa 

gi. Kini mao ang usa ka importante nga baruganan sa giya. 

 

Ang Ikatulong yawi: Sa Tanan Mong Mga Dalan Ilha Siya. 

Sa pag-ila sa Dios sa tanan nga mga dalan mao ang pagpasidungog kaniya sa hunahuna, pu- 

long, ug buhat. Hatagi siya ug una nga luna sa inyong kinabuhi: 

 

Aron nga sa tanang mga butang siya mahimong kinalabwan sa tanan.  

(Colosas 1:18) 
 

Si Josue nakahimo ug usa ka seryoso nga sayop sa diha nga "wala siya mangayo ug tambag 

sa baba sa Ginoo" mahitungod sa usa ka pakigsaad uban sa mga Gabaonhon (Josue 9). Ang 

iyang desisyon miresulta sa usa ka alyansa uban sa usa ka dili diosnon nga nasud, usa ka bu 

tang nga gidili sa Dios. 
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Ang tulo ka mga yawi. . . 

 

-Sumalig kang Jehova sa tibook mong kasingkasing. . . 

-Ayaw pagsali sa imong kaugalingong salabutan. . . 

-Sa tanan mong mga dalan ilha siya. . .. 

 

Kini nga mga yawi moabli sa pultahan. . ..ug siya magamando sa inyong mga alagianan. 

 

7.   PAGPILI SA DALAN SA KAALAM: 

Sa mga desisyon nga sa piho gihimo sa sinulat nga Pulong sa Dios, kamo kinahanglan gayud 

nga kanunay mohimo ug desisyon nga pinasubay sa gipadayag nga Pulong. Sa ubang mga de 

sisyon, human sa pag-ampo, pagtuon sa Pulong, pagpaminaw sa tingog sa Espiritu, sa pagpa   

ngita sa tambag, ug sa pagtuki sa mga sirkumstansya, kamo makahimo sa pagpili subay "Sa 

dalan sa kaalam" (Hinumdumi – kamo nag-ampo alang sa kaalam gikan sa Dios. Karon kamo 

mohimo sa pagpili sa basehan niana nga kaalam.) 

 

Ang dalan sa kaalam mao ang kapilian sa bisan unsa nga desisyon nga nagtanyag sa labing 

dako nga oportunidad alang sa espirituhanon nga pag-uswag diha sa matag dapit sa kinabuhi. 

Kini mao ang kapilian uyon sa gipadayag sa Dios pinaagi sa pag-ampo, sinulat nga Pulong, 

sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo, ug sa Kristohanong tambag. 

 

Ang abilidad sa pag-ila sa dalan sa kaalam nagdugang pinaagi sa espirituhanon nga pagka 

hamtong: 

 

Kay samtanng niining panahona karon angayan na unta kamo nga mahimong 

mga magtutudlo, nagakinahanglan pa man diay kamo nga adunay magasubli sa 

pagtudlo kaninyo sa mga sinugdanan sa mga nahaunang mga pagtulon-an sa 

mga pulong sa Dios: nagkinahanglan pa diay kamo’g gatas ug dili sa kan-onon 

nga magahi. 
 

Kay ang matag-usa nga gibuhi pa ug gatas dili batid sa pulong sa pagkamata 

rung; kay siya masuso pa man. 

 

Apan ang magahing kan-onon alang sa mga hamtong, alang kanila kinsang mga 

salabutan nabatid pinaagi sa pagbinansay sa pag-ila sa maayo gikan sa dautan. 

(Hebreohanon 5: 12-14) 
 

Ang espirituhanon nga pagkahamtong moabot gikan sa relasyon uban sa Dios, pag-ampo, ug 

pagpamalandong sa iyang nasulat nga Pulong. 

 

PASALIG SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

Ug ang pakigdait (kalag nga panag-uyon nga moabot) gikan sa pagmando ni 

Kristo (nagbuhat sama sa repire sa kanunay) diha sa inyong mga kasingkasing 

nagahukom ug nagapuyo nga adunay kahingpitan sa tanan nga mga pangutana 

nga motungha sa imong mga hunahuna- (nianang malinawon nga kahimtang) 

nga (ingon nga mga miyembro) sa usa ka lawas ni Kristo nga kamo gitawag usab 

(sa pagpuyo). . . (Colosas 3:15 Ang Amplified Version) 
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Ang repire maoy usa ka tawo nga responsable alang sa pagribyu sa usa ka pampaugnat sa ku 

sog nga dula aron sa pagtino kon ang dula gihimo sumala sa mga lagda. 

 

Sa espirituhanon nga kalibutan, ang kalinaw sa Dios mao ang repire sa kabubut-on sa Dios. 

Ang inyong mga lihok ug mga desisyon giribyu. Sa diha nga sila uyon sa kabubut-on sa Dios, 

kamo makabaton sa kalinaw diha sa inyong espiritu. Kon kamo naglibog o napakyas, ayaw 

buhata. Paghulat hangtod nga kamo makadawat sa kalinaw mahitungod sa desisyon nga in 

yong pagahimoon. Ang kakulang sa kalinaw maoy sinyales gikan sa reperi nga adunay bu 

tang nga sayop: 

 

Kay ang Dios dili Dios sa kasamok, kondili sa pakigdait. . .  (I Corinto 14:33) 

 

USA KA LAKANG SA USA KA PANAHON 

Usa ka kinatapusan nga mahinungdanon baruganan mahitungod sa kabubut-on sa Dios mao 

ang pag-ila nga ang Dios mopadayag sa iyang plano usa ka lakang sa usa kapanahon. Kini 

nagpasabot nga siya dili mopadayag sa tibook nga plano alang sa inyong kinabuhi, uban sa 

tanang mga detalye, sa usa ka panahon. Ang Dios dili lamang mosulti sa makausa sa tibook 

kinabuhi nganha kaninyo. Kamo dili makapalambo ug usa ka relasyon sa usa ka tawo nga 

gibasi sa usa ka panag-istoryahanay. Ang relasyon maoy usa ka padayon nga proseso sa ko 

munikasyon. Ang Dios nagpadayon sa pagsulti, ug kamo nagdugang sa inyong abilidad sa 

pag-ila sa iyang tingog. 

 

Ang Dios adunay mga rason alang sa pagpadayag sa iyang kabubut-on usa ka lakang sa usa 

ka panahon. Kasagaran, kamo dili andam nga masayud sa bug-os nga plano tungod kay kini 

makapapiit kaninyo o mahimong hinungdan sa mga pagbati sa kakulangon alang sa buluha 

ton sa unahan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an: 

 

Ako adunay daghang mga butang nga igasulti kaninyo, apan dili pa kamo 

makahimo sa pagdala kanila karon.(Juan 16:12) 

 

Ang Dios misulti sa Israel nga iyang pildihon ang ilang mga kaaway sa Canaan sa "hinayhi- 

nay" ingon nga sila andam ug makahimo sa pagdala sa responsibilidad alang sa bag-o nga 

yuta nga iyang gihatag kanila. 

 

Ang Dios usab wala mopadayag sa iyang tibook nga plano tungod kay kita mabalaka sa uma- 

abot. Ang Biblia nagpasidaan: 

 

Busa ayaw kabalaka alang sa ugma; kay ang ugma may kabalaka sa mga butang 

sa iyang kaugalingon. (Mateo 6:34) 
       

Ayaw kabalaka bahin sa umaabot. Himoa lamang ang mga desisyon nga gikinahanglan alang 

sa karon.  Ang umaabot gikontrolar sa Dios. Kini wala magpasabot nga dili ninyo angay nga 

buhaton nga maalamon ang pagplano alang sa umaabot. Apan kamo dili mabalaka mahitu- 

ngod niini. Ang importante mao ang pagpuyo diha sa gipadayag nga kabubut-on sa Dios 

alang niining adlawa. Pagkat-on sa pagpaminaw sa iyang tingog sa inyong adlaw-adlaw nga 

Kristohanong paglakaw. Ang adlaw-adlaw nga paglakaw sa iyang kabubut-on moresulta sa 

tibook kinabuhi nga paglakaw sa iyang kabubut-on. 
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Ang Dios dili mopadayag sa iyang kinatibuk-ang plano tungod kay gusto niya nga makakat-

on kamo sa pagpuyo pinaagi sa pagtoo. Mas sayon nga molakang sa unang lakang kon kamo 

nahibalo diin ang dalan mopadulong. Dili ingon ka sayon ang paghimo sa usa ka lakang sa 

pagtoo ngadto sa wala mahibaloi. 

 

Ang Biblia nag-ingon mahitungod kang Abraham: 

Tungod sa pagtoo, si Abraham, sa dihang gitawag siya sa pag-adto sa usa ka 

dapit nga iyang pagadawaton ingon nga usa ka panulondon mituman; ug siya 

miadto nga wala lang mahibalo kon asa siya padulong. (Hebreohanon 11: 8) 
 

Walay makatukod ug pagtoo sa Dios nga mas maayo kay sa paglakaw sa usa ka lakang sa usa 

ka panahon. Ang paglakang sa usa ka lakang sa usa ka panahon ingon sa gipadayag sa Dios 

nagpasabot nga kamo dili molihok usab nga hilabihan ang pagmadali. Si Moises sobrang nag 

madali ug napatay ang usa ka Egiptohanon. Si Abraham milihok nga nag-una sa plano sa 

Dios ug misulay sa pagpuli kang Ismael alang sa pinili nga manununod. 

 

Ang libro ni Ester nagpasiugda sa kaimportante sa paghulat sa Dios. Ang mga katawhan sa 

Dios diha sa katalagman mangalaglag pinaagi sa usa ka dautan nga tawo nga ginganla’g 

Aman. Siya mihangyo sa Hari sa paglaglag sa tanan nga mga Judio. 

 

Si Rayna Ester nahibalo sa laraw. Siya nasayud nga dili kini kabubut-on sa Dios nga malag 

lag ang tanang mga Judio, apan siya wala molihok nga dinalian. Siya naghulat hangtod nga 

ang Dios mihatag kaniya sa usa ka plano ug unya siya naghulat ug usa ka dugang nga adlaw 

sa wala pa nakigsulti sa Hari. Atol niana nga panahon sa paghulat usa ka importante nga bu 

tang ang nahitabo. Ang Hari nakadiskobre nga si Mardocheo, nga usa ka Judio, ang nagluwas 

sa iyang kinabuhi gikan sa usa ka plano sa pagpatay kaniya. 

 

Sa diha nga kini nahibaloan, nan si Ester mipadayag sa laraw ni Aman batok sa mga Judio. 

Ang hari milihok batok sa plano ni Aman, ang mga Judio naluwas, ug si Aman gisilotan 

alang sa iyang kadautan - ang tanan tungod kay si Ester naghulat ug usa pa ka adlaw sa dili 

pa mobuhat. 

 

ANG SAPINIT SA GIHAPON NAGDILAAB 

Sa usa ka espirituhanon nga diwa, ang sapinit gihapon nagdilaab. Ang Dios sa gihapon nag 

giya kanato ug nagtinguha sa pagpakigsulti kanato: 

 

Tawgon mo ako, ug ako motubag kanimo, ug magapakita kanimo ug dagkung 

mga butang, nga wala mo hibaloi. (Jeremias 33: 3) 
 

Ang Dios gusto nga mopadayag sa iyang kabubut-on ug mopakigsulti sa iyang mga plano. 

Siya nagpadayon sa paggiya ug pagdumala. Ang Dios sa gihapon usa ka Dios nga nagapa 

kigsulti kon kamo lamang maminaw. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang kasigurohan nga gihatag sa Dios sa dihang ang usa ka magtotoo naglihok 

diha sa iyang hingpit nga kabubut-on? 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang tulo ka mga yawi ngadto sa pagtino sa kabubut-on sa Dios nga gihatag sa 

Mga Proverbio 3: 5-6? 

_______________   _______________   _______________ 

 

4. Unsa ang gipasabot sa "pag-ila sa Dios" sa tanan nga mga dalan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ilista ang pito ka mga lakang alang sa pagpangita sa kabubut-on sa Dios nga gihisgo 

tan niini nga kapitulo. 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ __________________ __________________ 

__________________ 

 

6. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag. Kon ang pahayag Tinuod, isulat ang 

letrang T diha sa blangko nga gihatag sa atubangan niini. Kon ang pahayag Bakak, 

isulat ang letrang F sa blangko diha sa atubangan sa niini. 

 

a ._____ Usa ka maayo kaayo nga pamaagi sa paggamit sa Biblia aron sa pagtino sa  

kabubut-on sa Dios mao ang pag-abli niini diha sa dili tinuyo ug kuhaon ang  

unang bersikulo nga mas labing maayo alang kaninyo ingon nga sa inyong  

tubag. 

 

b ._____ Ang Dios kasagaran nagpadayag sa iyang tibook nga plano alang sa inyong  

               kinabuhi, uban sa tanan nga mga detalye, sa usa ka milagroso nga pagpada 

               yag. 

 

c ._____ Ang Dios dili na mosulti karon pinaagi sa mga damgo, mga panan-awon, ug  

              sa uban pang mga susama nga milagroso nga mga pamaagi. 

 

 

 

 

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

1. Itandi ang Proverbio 3: 5-6 ug Roma 12: 1-2. Adunay duha ka positibo nga mga sugo 

sa matag tudling (mga butang nga pagabuhaton) ug usa ka negatibo nga sugo (usa ka 

butang nga dili pagabuhaton). Ilista kini sa mosunod nga tsart: 

 

Mga Proverbio 3: 5-6  Roma 12: 1-2 

Positibo nga Sugo: 

Negatibo nga Sugo: 

Positibo nga Sugo: 

 

2. Si Rev. George Mueller usa ka dakung espirituhanong lider nga nagtukod ug nagdu 

mala sa usa ka pinuy-anan sa mga ilo sa England ug sa nagkalain-laing mga buhat sa 

misyonaryo sa tibook kalibutan. Sa iyang mga sinulat, si Rev. Mueller nagbutang sa 

iyang pormula alang sa pagtino sa kabubut-on sa Dios: 

 

"Ako nangita sa sinugdan nga ibutang ang akong kasingkasing ngadto sa usa ka 

kahimtang nga kini walay kabubut-on sa iyang kaugalingon mahitungod sa usa ka 

hinatag nga butang. 

 

Siyam sa ikanapulo sa kasamok sa mga tawo ania dinhi. Siyam sa ikanapulo sa mga 

kalisdanan mabuntog sa diha nga ang atong mga kasingkasing andam na sa pagbuhat 

sa kabubut-on sa Ginoo, bisan unsa pa kini. Sa diha nga ang usa tinuod nga ania niini 

nga kahimtang, kini mao ang kasagaran apan usa ka diyutay nga paagi sa kahibalo sa 

iyang kabubut-on. 

 

Sa pagbuhat niini, ako dili mobiya sa resulta diha sa pagbati o sa usa ka impresyon. 

Kon ako mobuhat sa ingon, nan ako manubag sa dagkung mga limbong. 

 

Ako nangita sa kabubut-on sa Espiritu sa Dios pinaagi sa, o sa koneksyon uban sa 

Pulong sa Dios. Ang Espiritu ug ang Pulong kinahanglan nga mahiniusa. Kon ako 

motan-aw lamang sa Espiritu nga wala ang Pulong, gibutang ko ang akong kaugali 

ngon nga bukas sa dako nga mga limbong usab. Kon ang Espiritu Santo naggiya 

kanato sa tanan, siya mobuhat niini sumala sa mga Kasulatan ug dili gayud supak  

kanila. 

 

Sunod, ako mokonsidera sa kahigayonan nga mga sirkumstansya. Kini sa kasagaran 

yano nga nagpakita sa kabubut-on sa Dios nga may kalabutan sa iyang Pulong ug Es 

piritu. Ako mihangyo sa Dios diha sa pag-ampo sa pagpadayag sa iyang kabubut-on 

kanako sa hustong paagi. Busa, pinaagi sa pag-ampo, sa pagtuon sa Pulong, ug pagpa 

malandong, ako moabot sa usa ka tinuyo nga paghukom, sumala sa labing maayo sa 

akong abilidad ug kahibalo, ug kon ang akong hunahuna malinawon ug nagpadayon 

sa ingon human sa duha o tulo ka mga dugang nga pagbalik-balik, ako mopadayon 

sumala niana. 

 

Sa importante nga mga butang ug diha sa mga transaksyon nga naglakip sa labing 

importante nga mga isyu, ako nakakita niini nga paagi nga sa kanunay epektibo. " 
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3. Ang Dios naghatag sa daghan nga mga saad diha sa iyang Pulong bahin sa giya. Tun-i 

ang mosunod nga mga pakisayran: 

 

Salmo 3: 8; 5: 8; 25: 5,9: 12; 27:11; 31: 3; 32: 8; 37:23; 48:14; 61: 2; 73:24; 78: 

52,72; 85: 8, 13; 107: 7; 139: 10,24; 142: 3; 143: 10 

Proverbio 3: 6; 4:11; 8:20; 11: 3,15; 16: 9; 21:29; 23:19 

Ecclesiastes 10:10 

Isaias 45:13; 58:11; 61: 8 

Juan 10: 3; 16:13 

Taga-Efeso 5:17 

Colosas 1: 9; 4:12 

 

4. Usa sa labing dako nga mga panig-ingnan sa giya mao nga ang Dios nag-una sa nasud 

sa Israel gikan sa Ehipto ngadto sa gisaad nga yuta. Kamo makabasa mahitungod niini 

diha sa mosunod nga mga tudling: 

 

Exodo 13:17, 18, 21: 15:13 

Deuteronomio 8: 2, 15; 29: 5; 32:10; 

Chronicles ako 11: 2 

II Cronicas 25:11 

II Samuel 5: 2 

Nehemias 9:12 

Salmo 77:20; 78:14, 53; 80: 1; 106: 9; 107: 7; 136: 16 

Isaias 48:21; 63: 12-14 

Jeremias 2: 6, 17 

Hebreohanon 8: 9 
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KAPITULO 8 

KUWESTIYONABLING MGA BUHAT 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pagpasabot sa termino nga "kuwestiyonabling mga buhat." 

•    Paghatag sa Kasulatanhong mga sumbanan alang sa paghimo ug desisyon sa ku  

     westiyonabling mga buhat. 

•    Pag-ila taliwala sa "mas mahuyang nga igsoon" ug sa"lig-on nga igsoon." 

•    Paghatag sa Kasulatanhong mga lagda alang sa pagsagubang sa "mas mahuyang 

     nga igsoon." 

•    Paghatag sa Kasulatanhong mga sumbanan alang sa pagdumala sa mga panagba  

     ngi tali sa mga magtotoo. 

•    Paghatag sa Kasulatanhong mga sumbanan alang sa pagsulbad sa mga sala sa tali- 

     wala sa mga magtotoo. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Busa, kon magakaon kamo o magainom, o bisan unsa ang inyong pagabuhaton, 

buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. (I Mga Taga Corinto 10:31) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo nagtagad mahitungod sa paghimo ug desisyon bahin sa kuwestiyonabling 

mga buhat. Ang termino gihubit ug ang panaghisgot naglakip sa mga lagda alang sa pagsagu 

bang sa kuwestiyonabling mga buhat, ang pagsagubang sa mas huyang nga mga igsoon, pag 

dumala sa mga panagbangi tali sa mga magtotoo, ug sa pagsulbad sa mga sala. 

 

KUWESTIYONABLING MGA BUHAT 

 

Sa matag kultura adunay mga pipila ka mga buhat nga mga kuwestiyonable. Kini mao ang 

mga buhat nga mga dili pihong gihisgotan diha sa Kasulatan ingon nga sayop o husto alang 

sa usa ka sumusunod ni Jesus. 

 

Kamo dali rang maghunahuna sa maong mga buhat sa inyong kaugalingong kultura. Sila ma 

himo nga maglakip sa mga kalihokan sa lulinghayaw o sa kalingawan. Sila mahimong mga 

pundok o mga organisasyon nga kamo makahimo sa pagpili diin mopasakop. Kini nga mga 

buhat naglakip sa pipila ka mga kinaiya ug mga pagpili sa unsay inyong kan-on o imnon. 

Sila seguro adunay mga pangutana sa adlaw sa pagsimba o balaan nga mga adlaw. 

 

Unsaon ninyo sa pagtino sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa kuwestiyonabling mga buhat 

sa diha nga ang piho nga giya sa maong mga butang wala diha sa Biblia? Pangutan-a ang in 

yong kaugalingon niini nga mga pangutana: 
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KINI BA MAKAPAHIMAYA SA DIOS? 

 

Tingali ang labing importante nga baruganan sa paghukom sa usa ka kuwestiyonabling buhat 

mao ang pagpangutana sa mga pangutana, "kini ba makapahimaya sa Dios?" 

 

Ang Biblia nagpakita sa tanan nga inyong buhaton mohimaya sa Ginoo: 

 

Busa, kon magakaon kamo o magainom, o bisan unsa ang inyong pagabuhaton, 

buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. (I Mga Taga Corinto 10:31) 

 

Ug bisan unsa nga inyong pagabuhaton, sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan 

sa ngalan ni Ginoong Jesus, nga naghatag sa mga pasalamat ngadto sa Dios ug 

Amahan pinaagi kaniya. (Colosas 3:17) 

 

Ug bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhata ninyo sa kinasingkasing ingon 

nga sa Ginoo, ug dili ingon nga alang sa mga tawo; 

 

Kay sa nasayran nga sa Ginoo kamo makadawat ug ganti sa kabilin: kay kamo 

nag-alagad sa Ginoong Kristo. (Colosas 3: 23-24) 

 

UNSA ANG INYONG HINUNGDAN? 
 

Nganong buot kamo nga mopakigbahin niini nga buhat? Unsay inyong rason o motibo sa 

pagbuhat niini? Bisan ang usa ka maayo nga kalihokan mahimo nga sayop ang motibo. Pa 

nanglitan, si Santiago naghatag ug usa ka ilustrasyon sa usa ka sayop nga motibo sa pag-

ampo: 

 

Kamo nagapangayo, ug dili makadawat, tungod kay kamo nangayo sa sayop, 

nga kamo mahimo nga pagaut-uton niini sa inyong pangibog. (Santiago 4: 3) 
 

Ang pag-ampo sa pagkatinuod dili sayop apan ang motibo sa pipila ka mga hangyo dili 

angay. Ang hinungdan  nga gihulagway niini nga bersikulo mao ang pangandoy sa pagtuman 

sa maibugon nga mga tinguha. 

 

KINI BA GIKINAHANGLAN? 

 

Si Pablo nag-ingon nga samtang pipila ka mga butang mahimo nga giisip subay sa balaod 

(dili sa paglapas sa sinulat nga Pulong sa Dios), kamo kinahanglan nga motagad kon sila 

tinuod ba nga gikinahanglan.  Siya nag-ingon: 

 

Ang tanang mga butang ikatugot kanako, apan dili tanang mga butang 

makaayo. . .(I Mga Taga Corinto 6:12) 

 

KINI BA MAKAPAUSWAG SA ESPIRITUHANON NGA PAGTUBO? 

 

Daghang mga kalihokan ang makapugong sa espirituhanong pagtubo. Ang uban nga mga 

kalihokan mahimo nga nagaut-ut kaayo ug panahon nga sila naglumos sa espirituhanon nga 

pagtubo: 
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Ug kini sila mao ang mga gipugas sa mga kasampinitan; ang mga nagpataling 

hug sa pulong. 
 

Ug ang mga kabalaka dinhi sa kalibutan, ug ang limbong sa mga bahandi, ug sa 

mga kailibgon sa ubang mga butang, mosulod ug magalumos sa pulong, ug kini 

dili makapamunga. (Marcos 4: 18-19) 

 

Ug ang nahulog sa taliwala sa kasampinitan, mao sila, nga sa diha nga sila naka 

dungog, mopadayon, ug sila pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi ug 

sa mga kalipayan sa kinabuhi, ug wala maghatag ug bunga ngadto sa kahingpi- 

tan. (Lucas 8:14) 
 

Pangutan-a ang inyong kaugalingon: "Kini ba nga kalihokan makababag o makapalambo sa 

akong espirituhanong pag-uswag?" 

 

Ang mga kalihokan nga makababag sa espirituhanon nga kalamboan mahimong mga kabug-

at nga makabalda sa espirituhanon nga lumba nga giandam sa Dios sa atubangan ninyo: 

 

Busa, sanglit kita ginalibutan sa ingon ka mabagang panganud sa mga saksi, isa 

likway ta ang tanang kabug-at ug ang sala nga nagapugong kanato, ug dalaga 

non ta nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. (Hebreohanon 12: 1) 

 

KINI BA MAKAPAULIPON NGA BISYO? 
 

Sa diha nga nagatagad sa usa ka kuwestiyonabling buhat, pangutan-a ang inyong kaugali 

ngon "Kini ba nga buhat makapaulipon kanako ngadto sa usa ka bisyo?” Ang usa ka maka 

ulipon nga buhat mao ang usa nga nagkontrolar kaninyo. Kamo mobati nga kamo dili makahi 

mo kon wala kini ug kamo adunay kalisud sa pagbiya niini. 

 

Si Pablo nagkomento bahin sa makaulipon nga mga buhat: 

 

. . .Ang tanang mga butang ikatugot kanako, apan ako dili mopasakop sa gahum 

sa bisan unsa. (I Mga Taga Corinto 6:12) 
 

Bisan unsang kalihokan nga makaulipon sa pisikal, kaisipan, sa espirituhanon nga paagi, o sa 

nabatasan nga nagkinahanglan sa bililhon nga panahon kinahanglan nga likayan. 

 

KINI BA MAKAKOMPROMISO? 
 

Si Pablo nangutana sa II Corinto 6:14, ". . . unsay pakig-ambitay sa kahayag uban sa kangit 

ngit?” 

 

Ang kuwestiyonable bang buhat nga inyong gihunahuna mahimong usa ka espirituhanon nga 

pagkompromiso? Kamo mahimong moapil sa mga kalihokan sa kalibutan o modawat sa mga 

sukdanan pinaagi sa pagbuhat niini nga butang? Ang Biblia nagsugo: 

 

Busa panggula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo, nagaingon ang Ginoo, 

ug ayaw paghikap sa mahugaw nga butang; ug ako modawat kaninyo.  

(II Mga Taga Corinto 6:17) 
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KINI BA MODALA NGADTO SA TENTASYONN? 

 

Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo "ayaw kami itugyan sa panulay."  Walay pulos ang  

pag-ampo niini nga pag-ampo ug unya pinaagi sa usa ka kuwestiyonabling kalihokan tinuyo 

nga gibutang ang inyong kaugalingon sa usa ka dapit sa tentasyon. Ang Biblia nagpasidaan: 

 

Ayaw ipaingon ni bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon, Ako gitintal sa Dios, 

kay ang Dios dili arang matintal sa dautan, ni magtintal siya kang bisan kinsa 

nga tawo; 

 

Apan ang matag-usa ka tawo matintal sa diha nga siya ginaguyod sa iyang kauga 

lingon nga kailibgon ug mahaylo. 

 

Unya sa diha nga ang pangibog makapanamkon na, magapahimugsog sala; ug 

ang sala, inig ka gulang na, manganak ug kamatayon. (Santiago 1: 13-15) 
 

Ang tentasyon lahi sa usa ka pagsulay sa pagtoo. Ang pagsulay sa pagtoo mahitabo sa diha 

nga ang usa ka magtotoo moatubang sa usa ka malisud nga kahimtang nga walay sala sa  

iyang kaugalingon. Ang sitwasyon misulay sa iyang pagtoo diha sa Dios. Ang Dios nagtugot 

sa mga pagsulay aron sa paglig-on sa inyong pagtoo ug modangat sa espirituhanon nga pagka 

hamtong. 

 

Apan ang Dios dili motintal sa tawo. Ang tentasyon mao ang tinguha sa pagbuhat ug sayop. 

Ang tentasyon moabot sa diha nga kamo dili makapugong sa inyong mga hunahuna ug mga 

lihok sa husto nga paagi o sa dihang si Satanas mohaylo kaninyo sa pagbuhat ug dautan. Ang 

ubang mga kuwestiyonabling mga buhat magbutang kaninyo sa mga sitwasyon sa tentasyon. 

Kon kamo magpadala sa mga tentasyon, ang pangibog moresulta ug sala, ug ang sala moresul 

ta sa espirituhanon nga kamatayon. 

 

KINI BA NAGHATAG UG PANAGWAY SA DAUTAN? 
 

Kining inyong gihunahuna nga buhat naghatag ba sa usa ka panagway sa dautan ngadto sa 

uban? Ang Biblia nagsugo: 

 

Managlikay kamo sa tanang dagway sa kadautan. (I Mga Taga Tesalonica 5:22) 

 

KINI BA MAKALAPAS SA INYONG TANLAG? 

 

Sa diha nga magahimo sa usa ka desisyon bahin sa kuwestiyonabling mga buhat, kamo kina 

hanglan nga bug-os nga madani nga ang inyong gipili husto. Sa Bag-ong Tugon nga mga pa 

nahon ang mga magtotoo wala magkauyon kon husto o dili nga mokaon sa karni tungod kay 

ang karni gigamit alang sa mga halad sa ilalum sa Daang Tugon nga balaod.. Kini nga mga 

halad gigamit ingon nga pagtabon sa sala sa tawo sa wala pa ni Jesus gihatag ang iyang kina 

buhi ingon nga katapusan ug bug-os nga halad alang sa sala. Tungod kay ang karni gigamit 

alang sa mga halad adunay mga balaod nga batok sa pagkaon sa pipila ka mga karni. Si Pab 

lo misulat bahin niini nga pangutana: 

 

Ug siya nga nagaduhaduha ginahukman kong mokaon, tungod kay siya nagaka 

on dili gikan sa pagtoo: kay bisan unsa nga dili sa pagtoo, sala. (Roma 14:23) 
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Ang prinsipyo mao nga kamo kinahanglan gayud nga adunay hingpit nga pagkadani diha sa 

kuwestiyonabling mga butang nga ang inyong gibuhat matarung. Kon kamo adunay mga pag 

duhaduha, nan kini mahimo nga sala alang kaninyo sa paghimo sa maong mga buhat. 

 

UNSA NGA PAAGI KINI MAKAAPEKTO SA UBAN? 

 

Kini modala ngadto sa katapusan nga sumbanan mahitungod sa kuwestiyonabling mga buhat. 

Unsa nga paagi nga ang pag-apil niini nga kalihokan makaapekto sa uban? Kini ba makapalig 

-on sa uban? Ang pagpalig-on nagpasabot sa pagtudlo, pagtukod, o pagpalambo sa espiritu 

wal. Ang Biblia nag-ingon: 

 

Busa, sundon ta ang mga butang nga makaamot alang sa kalinaw ug sa mga 

butang nga makapalig-on sa usa’g usa. (Roma 14:19) 
 

Kini ba nga kalihokan makatabang sa usa ka positibo nga paagi sa espirituhanon nga kalam 

boan sa uban? Si Pablo misulat: 

 

Dili tanang mga butang gitugot alang kanako, apan dili tanang mga butang ma 

puslanon; ang tanang mga butang gitugot alang kanako, apan dili ang tanan nga 

mga butang makahatag ug kaayohan.  (I Mga Taga Corinto 10:23) 

 

Ang ubang mga buhat diin kamo moapil mahimong hinungdan sa uban nga mga magtotoo 

nga mababagan sa ilang espirituhanon nga paglakaw. Pag-usab, nagasulti mahitungod sa 

pangutana sa pagkaon sa karni, si Pablo misulat: 

 

Busa, kon ang karni makapahimo sa akong igsoon sa pagpakasala, dili na ako 

mokaon ug karni samtang ang kalibutan nagatindog basin pa unya hinoon ma 

himo ko ang akong igsoon nga mapangdol. (I Mga Taga Corinto 8:13) 

 

Si Pablo wala naghunahuna nga ang pagkaon sa karni sayop. Apan siya dili mokaon niini kon 

kini nakababag sa usa ka mas mahuyang nga igsoon diha sa Ginoo. Ang usa ka mas huyang 

nga igsoon mao ang usa ka magtotoo, nga tungod sa kahuyang sa pagtoo, kahibalo, o tanlag 

mahimong apektado sa panig-ingnan sa usa ka mas lig-on nga igsoon. Siya maimpluwensiya 

han sa sala batok sa iyang tanlag ug ang iyang espirituhanon nga pag-uswag mahimong ma 

balda. 

 

Ang usa ka lig-on nga magtotoo mao ang usa kinsa, tungod sa iyang pagsabot sa kagawasan 

sa pipila ka mga dapit, ug sa kalig-on sa iyang pagtoo, magpasundayag sa kagawasan uban sa 

maayo nga tanlag. Siya dili naimpluwensiyahan sa nagkalainlaing mga opinyon sa uban. 

 

Ang bisan unsang aksyon sa usa ka lig-on nga igsoon nga kasagaran gitugotan sayop kon kini 

makapaimpluwensya sa usa ka mahuyang nga igsoon nga makasala batok sa iyang tanlag o 

babag sa iyang espirituhanon nga pag-uswag. Si Pablo misulat: 

 

Ang maayo mao ang dili pagkaon ug karni, ni pag-inum sa bino ni sa bisan unsa 

nga butang diin ang imong igsoon mapangdol, masuko, o mahimong mahuyang. 

(Roma 14:21) 
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KATINGBANAN: PAGHIMO UG DESISYON SA KUWESTIYONABLING MGA 

BUHAT 
 

Ang mosunod nga tsart nagtingob sa Bibliyanhong mga giya alang sa paghimo ug desisyon sa 

kuwestiyonabling mga buhat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA DIHA NGA ANG MGA MAGTOTOO MANAGLAHI 

 

Tun-i ang Roma 14: 1 hangtod sa 15: 2. Kini nga mga bersikulo nagpadayag nga ang mga 

magtotoo usahay adunay kalainan sa opinyon. Ang maong mga kalainan kasagaran motungha 

sa kuwestiyonabling mga buhat nga dili tino nga nahisgotan sa Pulong sa Dios ingon nga hus 

to o sayop. 

 

Kini nga tudling nagpatin-aw nga ang maong mga kalainan dili moresulta sa kadaut kon kita 

nahigugma sa usag usa ug magpadayon sa pagsusi sa Kasulatan. Ang Roma 14 naghatag sa 

mosunod nga mga sumbanan alang sa mga panagsumpaki tali sa mga magtotoo sa mga bu 

tang nga dili tino nga gihisgotan sa sinulat nga Pulong sa Dios: 

 

PAG-ILA SA MGA BUTANG NGA GISUGO UG SA KAGAWASAN: 

 

Ang Roma 14:14 nagpakita nga sa diha nga ang mga magtotoo managlahi importante ang 

pag-ila tali sa mga butang nga gisugo ug sa kagawasan. Mahitungod sa mga butang sa kaga 

wasan nga dili tino nga gihisgotan sa Pulong sa Dios, si Pablo misulat: 

 

Ako nasayud, ug ako masaligon tungod kang Ginoong Jesus, nga walay bisan 

unsa nga mahugaw sa iyang kaugalingon: kondili kaniya nga nagaisip nga adu 

nay mga butang nga mahugaw, kana kaniya mahugaw. (Roma 14:14) 
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Pangutan-a ang imong     Bibliyanhong Pakisayran 

kaugalingon. . .  
 

Kini ba makapahimaya sa Dios?    1 Corinto 10:31; Colosas 3: 17, 23 

Unsa ang imong hinungdan?    Santiago 4: 3 

Kini ba gikinahanglan?    1 Corinto 6:12 

Kini ba makapagpalambo sa espiritu-   Marcos 4: 18, 19; Lucas 8:14; 

hanon nga pagtubo?     Hebreohanon 12: 1 

Kini ba makapaulipon nga bisyo?   I Corinto 6:12 

Kini ba makakompromiso?    II Corinto 6:17 

Kini ba modala ngadto sa tentasyon?   Santiago 1: 13-15 

Kini ba naghatag ug panagway sa dautan?  I Tesalonica 5:22 

Kini ba makalapas sa imong tanlag?   Roma 14:23 

Unsa nga paagi nga kini makaapekto sa uban? Roma 14: 19, 21; I Corinto 8:13; 10:23 
 



Sa mga butang nga gisugo nga nasulat diha sa mga sinulat nga Pulong sa Dios, kitang tanan 

kinahanglan nga mosunod sa mao gihapon nga sumbanan. Sa ubang mga butang, ang kagawa 

san sa pagpili mahimong gamiton. 

 

PAG-UGMAD SA INYONG KAUGALINGONG MGA PAGTOO: 

Kamo kinahanglan gayud nga mougmad sa inyong kaugalingong mga pagtoo bahin sa kuwes 

tiyonabling mga buhat. Mahitungod sa pag-obserbar sa balaan nga mga adlaw si Pablo 

misulat: 

 

Usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang mayo kay sa ubang 

adlaw; samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw nga managsama 

ra. Himoa nga ang matag tawo adunay hingpit nga pagkadani diha sa iyang 

kaugalingong hunahuna. (Roma 14: 5) 

 

Gamita ang mga sumbanan nga gihatag sa miaging seksyon niini nga kapitulo aron sa pagta 

bang kaninyo sa pagtino sa inyong kaugalingon nga pagtoo sa kuwestiyonabling mga butang. 

 

PAGTUGOT SA UBAN NGA GAWASNON SA PAGTINO SA ILANG MGA 

PAGTOO: 

 

Bisan kon ang uban lahi kay kanimo, tugoti sila nga gawasnon sa pagtino sa ilang mga kauga 

lingon nga mga pagtoo sa kuwestiyonabling mga butang: 

 

Apan nganong nagahukom ka sa imong igsoon? O nganong magatamay ka man 

sa imong igsoon. . .Busa dili na kita maghinukmanay ang usa sa usa. . .  

(Roma 14:10 ug 13) 

 

PAGLIMITA SA KAGAWASAN PINAAGI SA GUGMA: 

Ang nag-unang mga mensahe sa Roma 14: 13-15: 2 mao nga ang Kristohanong kagawasan 

kinahanglan nga limitado sa gugma: 

 

Himoa nga ang matag usa kanato magapahimuot sa iyang silingan alang sa 

kaayohan sa paglig-on. (Roma 15: 2) 

 

Kamo kinahanglan nga moatiman alang sa uban nga mga magtotoo mao nga limitahan ninyo 

ang inyong kaugalingon nga kinaiya sa gugma alang kanila. Kamo kinahanglan nga mahigug 

ma kanila aron nga dili kamo mobuhat sa bisan unsa nga butang nga makapandol kanila sa 

espirituwal: 

 

. . .apan hukman ninyo hinoon kini, nga walay tawo nga magbutang sa usa ka 

kapandolan o usa ka kahigayonan nga makabalda sa dalan sa iyang igsoon. 

(Roma 14:13) 

 

PAGSULBAD SA TANANG KALAPASAN: 

Kon ang usa ka igsoon nakasala sa laing magtotoo, ang Mateo 18: 15-17 naghatag sa Bibli 

yanhong pormula alang sa pagsulbad sa maong mga kalapasan. 
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Ug kong ang imong igsoon makasala batok kanimo, umadto ka ug ipaila kaniya 

ang iyang sayop sa taliwala kanimo ug kaniya lamang: Kong siya magapataling 

hug kanimo, nalukmay mo ang imong igsoon. 

 

Apan kong dili siya magpatalinghug kanimo, magdala ka ug kauban nga usa kon 

duha aron nga sa baba sa duha o tulo ka mga saksi ang matag pulong mapama 

tud-an. 

 

Ug kong siya dili magpatalinghug kanila, isumbong mo sa iglesia; apan kong siya 

magpasagad sa pagpamati sa iglesia, isipa siya ingon sa usa ka Gentil ug manini 

ngil sa buhis. (Mateo 18: 15-17) 

 

Ang mga lakang sa pagsunod sa diha nga ang usa ka igsoon nakasala kanimo: 

 

1. Moduol ka kaniya sa tago aron sa pagsulbad sa maong butang. Ayaw paghisgot mahi 

tungod sa paglapas ngadto sa uban. Moduol nga direkta ngadto sa usa nga nakasala 

kanimo ug mosulay sa pagsulbad sa maong butang. Pag-ampo ug pangitaa ang sinulat 

nga Pulong sa Dios nga managsama. 

 

2. Kon dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka mga saksi, ug mosulay pag-u 

sab. Ang mga saksi kinahanglan nga dili mapihigon nga mga magtotoo. Mga anciano 

o mga lider sa simbahan maoy usa ka maayo nga pagpili. Dad-a ang mga saksi ug mo 

adto sa imong igsoon ug pag-usab mosulay sa paghisgot, pag-ampo, ug pagsaliksik sa 

mga Kasulatan bahin sa problema. 

 

3. Dad-a ang butang sa atubangan sa tibook simbahan. Kon, human sa pag-adto sa 

imong igsoon uban sa saksi siya sa gihapon midumili sa pagsulbad sa mga butang, 

dad-a ang isyu sa atubangan sa tibook simbahan. Kini kinahanglan nga buhaton sa 

husto nga panahon. Kini dili angay nga buhaton atol sa usa ka naandan nga pagsimba 

o sa diha nga adunay mga dili magtotoo nga mitambong. Human sa pagdungog sa 

mga butang, ang desisyon sa simbahan kinahanglan nga matuman ug ang problema 

kinahanglan nga masulbad. Kon dili, nan, ang nakasala nga tawo naglihok sama sa 

Gentil ug sa mga dili-magtotoo. 

 

KATINGBANAN: SA DIHA NGA ANG MGA MAGTOTOO MANAGLAHI 

 

Ang mosunod nga tsart nagtingob sa sa Kasulatanhong mga sumbanan sa pagsunod sa diha 

nga ang mga magtotoo managlahi mahitungod sa kuwestiyonabling mga mga buhat: 
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Sa diha nga ang mga Magtotoo Managlahi 
Roma 14-15: 2 ug Mateo 18: 15-17 

 

Pag-ila tali sa mga butang nga gisugo ug sa kagawasan. 

Pag-ugmad sa inyong kaugalingon nga mga pagtoo. 

 Pagtugot sa uban nga gawasnon sa pagtino sa ilang mga kaugalingon nga mga pagtoo. 

Paglimita sa kagawasan pinaagi sa gugma. 

Pagsulbad sa tanang mga kalapasan. 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang gipasabot sa terminong "kuwestiyonable nga mga buhat"? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang napulo ka Bibliyanhong mga sumbanan nga gihatag niini nga kapitulo sa 

pagdumala sa kuwestiyonabling mga mga buhat: 

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________  

________________________________  ________________________________ 

________________________________  ________________________________ 

________________________________   ________________________________ 

 

4. Unsay ipasabot sa termino nga usa ka "mas mahuyang igsoon"? 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Unsay kahulogan sa usa ka "lig-on nga igsoon"? 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Ilista ang lima ka Bibliyanhong mga sumbanan alang sa pagdumala sa mga panag 

bangi tali sa mga magtotoo: 

________________________________  _________________________________ 

________________________________  _________________________________ 

________________________________ 

 

7. Unsa ang tulo ka mga lakang nga pagahimoon sa diha nga kamo nakasala sa lain nga 

magtotoo? 

_________________   _________________   _________________ 

 

 

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

 
Sa mainampuon susiha ang imong kaugalingong kinabuhi. Paghimo ug usa ka listahan sa 

mga kuwestiyonabling mga buhat nga ikaw karon naga-apil o nagapamalandong. 

 

Susiha ang matag usa niining mga termino sa mga sa Bibliyanghong mga giya nga gihatag nii 

ni nga kapitulo nga gitingob sa mosunod nga tsart: 
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PAGHIMO UG DESISYON SA MGA KUWESTIYONABLING MGA BUHAT 

 

Pangutan-a ang imong kaugalingon. . . Bibliyanhong mga pakisayran 

 

Kini ba makapahimaya sa Dios?    1 Corinto 10:31; Colosas 3: 17, 23 

Unsa ang imong hinungdan?    Santiago 4: 3 

Kini ba gikinahanglan?    1 Corinto 6:12 

Kini ba makapagpalambo sa espiritu-   Marcos 4: 18, 19; Lucas 8:14; 

hanon nga pagtubo?     Hebreohanon 12: 1 

Kini ba makapaulipon nga bisyo?   I Corinto 6:12 

Kini ba makakompromiso?    II Corinto 6:17 

Kini ba modala ngadto sa tentasyon?   Santiago 1: 13-15 

Kini ba naghatag ug panagway sa dautan?  I Tesalonica 5:22 

Kini ba makalapas sa imong tanlag?   Roma 14:23 

Unsa nga paagi nga kini makaapekto sa uban? Roma 14: 19,21; I Corinto 8:13; 10:23 
 



KAPITULO 9 
 

USA KA BIBLIYANHONG MODELO ALANG PAGHIMO UG 

DESISYON 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pagpasabot sa katuyoan sa usa ka modelo. 

•    Pagpasabot sa bili sa usa ka modelo alang sa paghimo’g desisyon. 

•    Paggamit sa Bibliyanhong modelo alang sa paghimo ug desisyon sa pagtabang 

      kaninyo sa paghimo sa maalamon nga mga pagpili. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova nagaman 

do sa iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

PASIUNA 

 

Kini nga kapitulo nagpresentar sa usa ka sa Bibliyanhong modelo alang sa paghimo’g desi 

syon. Ang usa ka modelo maoy panig-ingnan sa usa ka butang. Ang katuyoan niini mao ang 

paghatag ug usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod. Ang usa ka desisyon maoy usa 

ka pagpili. Kamo kinahanglan nga motino sa usa ka tubag sa usa ka tinuod nga sitwasyon sa 

kinabuhi ug mopili kon unsa ang aksyon nga inyong buhaton. Kini mao ang gitawag nga pag 

himo ug desisyon. Ang usa ka modelo alang sa paghimo ug desisyon gihatag ingon nga usa 

ka panig-ingnan sa pagsunod sa diha nga mohimo ug mga desisyon. Ang kinabuhi mao ang 

usa ka walay katapusan nga sunod-sunod nga mga pagpili ug mga desisyon. Ang paghimo sa 

mga pagpili maoy usa ka responsibilidad. Ang kanunay nga pagdumili sa paghimo sa usa ka 

desisyon sa iyang kaugalingon maoy usa ka desisyon. 

 

Ang Bibliyanhong modelo nga gipresentar niini nga hugna makatabang kaninyo sa paghimo 

sa maalamon nga mga pagpili sulod sa kabubut-on sa Dios: 

 

Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova nagaman 

do sa iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

ANG MODELO 

 

Tun-i ang Bibliyanhong modelo alang sa paghimo ug desisyon sa sunod nga panid.  Ang tsart 

nagtingob kon unsa ang inyong nakat-onan sa miaging mga kapitulo. Unya mopadayon sa pa 

naghisgutan sa modelo sa nahibilin niini nga kapitulo. 
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USA KA BIBLIYANHONG MODELO ALANG SA PAGHIMO UG DESISYON  

Ilha ang problema, pangutana, o sitwasyon sa kinabuhi diin ang giya gipangita.Kini ba 

gihimo sa Kasulatan pinaagi sa piho nga sugo, kinatibuk-ang baruganan o panig-ingnan? 

  __________________________  

 

 

          Oo      Dili_______________________ 

       

 

Kolum 1    Kolum II         Kolum 111 

Paghimo ug usa ka desisyon      Kini ba usa ka kuwestiyo-       Kini ba usa ka sitwasyon  

nga gibasi sa Bibliyanhong    nabling mga buhat?       sa kinabuhi?        

sugo, prinsipyo o mga panig-    Paghimo ug desisyon       Mopadayon niini nga mga  

ingnan       nga nakabasi sa mga       lakang: 

       tubag niini nga mga pangu- 

       tana: 

 

       Kini ba makapahimaya   Pag-ampo 

       sa Dios? 

  

       Unsa ang inyong hinungdan? Pagtuon sa Kasulatan 

       Kini ba gikinahanglan?  Pamati sa Balaang Espiri 

tu ug sa espesyal nga giya 

nga gihatag 

 

   Kini ba makapalambo sa  Pangitaa ang Kristohanon 

   espirituhanon nga pagtubo?  nga tambag 

 

   Kini ba makapaulipon nga  Tukia ang mga sirkums- 

   bisyo?    tansya 

 

   Kini ba makapakompromiso? Gamita ang  Bibliyanhong 

    mga yawi sa direksyon 

 

   Kini ba modala ngadto sa ten- Paghimo ug desisyon 

   tasyon? 

 

Kini ba naghatag sa panagway I-tsek ang repire sa  

   sa dautan?    kalinaw 

 

   Kini ba makalapas sa imong tanlag? 

   Unsa nga paagi kini makaapekto sa uban? 

   Pag-ampo, unya paghimo sa usa ka desisyon. 

      I-tsek ang repire sa sa kalinaw. 

  

Kon kamo dili makabaton sa kalinaw, padayon sa pagpangita sa Ginoo gamit ang modelo. 
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PAGGAMIT SA MODEL 

 

Ang unang lakang diha sa modelo sa paghimo ug desisyon mao ang pag-ila sa problema, pa 

ngutana, o sitwasyon sa kinabuhi diin ang giya gipangita. Sunod, pagsusi sa sinulat nga Pu 

long sa Dios aron sa pagtan-aw kon ang problema gihisgutan pinaagi sa sugo, panig-ingnan,  

o kinatibuk-ang prinsipyo. 

 

OO: 

Kon ang tubag "Oo, kini gihimo sa sinulat nga Pulong sa Dios," nan himoa ang desisyon basi 

niining sinulat nga pagpadayag. (Tan-awa ang kolum 1 sa modelo). Siguroha nga ang inyong 

desisyon uyon sa mga Kasulatan. 

 

DILI: 

Kon ang tubag "dili," nan mopadayon sa paghimo ug desisyon diha sa modelo sa ilalum sa 

Kolum 1 ug II. 

 

Dinhi kamo makakita ug duha ka mga pagpilian alang sa mga sitwasyon nga wala gihimo di 

ha sa Biblia. Kamo kinahanglan gayud nga motino kon ang desisyon nga pagahimoon nagla 

kip sa kuwestiyonabling mga buhat o sa usa ka tinuod nga sitwasyon sa kinabuhi. 

 

KUWESTIYONABLING MGA BUHAT: 

 

Ang kuwestiyonabling buhat mao ang butang nga wala gihimo diha sa Kasulatan ingon nga 

husto o sayop. Kini naglakip sa usa ka pagpili sa kalingawan o lulinghayaw, usa ka kinaiya, 

gitugotan nga pagkaon o ilimnon, estilo sa sinina, o adlaw sa pagsimba. 

 

Kon ang desisyon nga inyong buhaton naglakip sa usa ka kuwestiyonabling buhat, pangutan-

a ang inyong kaugalingon sa mga pangutana nga gilista diha sa modelo sa ilalum sa Kolum  

II.  Kini mao ang Bibliyanhong mga prinsipyo alang sa giya sa kuwestiyonabling mga sitwa 

syon nga gihisgotan sa Kapitulo Otso. Tubaga ang matag usa niining mga pangutana ug mag-

ampo, ug kamo mohimo sa mga desisyon basi sa inyong mga tubag sa mga pangutana nga 

anaa sa modelo. 

 

MGA SITWASYON SA KINABUHI: 

 

Ang usa ka sitwasyon sa kinabuhi mahimong maglakip, apan dili limitado sa, mga desisyon 

bahin sa kaminyoon, ministeryo, trabaho, pinuy-anan, pagpili sa mga simbahan, ug uban pa. 

Kini mao ang usa ka pagpili nga makaapekto sa inyong kinabuhi sa umaabot sa dako nga 

paagi. 

 

Alang sa mga desisyon sa mga isyu sa kinabuhi, mopadayon sa Kolum III sa tuo nga bahin sa 

modelo sa paghimo ug desisyon. Una pag-ampo kabahin sa desisyon. Mangayo sa Dios alang 

sa iyang kabubut-on nga matuman diha sa inyong kinabuhi. Mangayo kaniya alang sa kaalam 

sa paghimo sa husto nga desisyon. Dayega siya alang sa giya sa paghimo sa husto nga desi- 

syon. Hangyo sa uban sa pag-ampo uban kaninyo. Tun-i ang mga Kasulatan ug samtang ka 

mo magtuon angkona ang mga saad alang sa giya nga gihatag diha sa sinulat nga Pulong sa 

Dios. 
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Paminaw sa sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo ingon nga siya namulong sa kabubut-on sa 

Dios sa inyong kasingkasing. Ilha ang labaw sa kinaiyahan nga pagpadayag, ang Dios ang mo 

pili sa pagpadala niini. Kini mahimo nga maglakip sa mga damgo, mga panan-awon, mga ang 

hel, usa ka madungog nga tingog gikan sa Dios, o sa uban pang mga espesyal nga mga ma 

tang sa giya nga uyon sa Pulong sa Dios. 

 

Pangitaa ang Kristohanong tambag. Susiha ang mga sirkumstansya nga naka-apekto sa mga 

desisyon. Gamita ang Bibliyanhong mga yawi alang sa giya nga inyong nakat-onan diha sa 

miagi nga kapitulo. (Kini makita diha sa Mga Proverbio 3: 5-6). Sa basihan sa kasabutan niini 

nga mga pamaagi, himoa ang usa ka desisyon. 

 

ANG REPERI SA KALINAW 

 

Sa mga desisyon nga wala gihimo sumala sa Bibliyanhong sugo, baruganan, o panig-ingnan, 

ang reperi sa kalinaw mao ang inyong giya. Sa diha nga kamo mohimo ug usa ka desisyon sa 

kuwestiyonabling buhat o sitwasyon sa kinabuhi ug kamo wala makabaton sa pakigdait diha 

sa inyong espiritu, padayon sa pagpangita sa Ginoo gamit ang mga lakang sa modelo. Ayaw 

paghimo sa usa ka hingpit nga desisyon hangtod kamo makabaton sa kalinaw sa Dios nga na 

gapamatuod sa inyong pagpili. 

 

Ayaw gayud pagdali: 

Paghulat kang Jehova; sa maayo nga kaisog, ug siya maglig-on sa imong kasing- 

kasing: paghulat, ako moingon, diha kang Jehova. (Salmo 27:14) 

 

Ang akong kalag, maghulat ka lamang kang Jehova; alang sa akong paglaum, 

gikan kaniya. (Salmo 62: 5) 

 

Pahulay diha 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 magalakaw, ug dili mangaluya. (Isaias 40:31) 
 

Si Saul nagdali ug gihimo ang usa ka desisyon ug nawad-an siya sa gingharian. Inyong maba 

sa ang mahitungod niini diha sa 1 Samuel 13. Si Nehemias naghulat alang sa direksyon gikan 

sa Dios ug sa husto nga panahon, ug siya nahimong kabahin sa pagtukod pag-usab sa usa ka 

gingharian. Inyong mabasa ang iyang istorya diha sa libro ni Nehemias. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 
 

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

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang katuyoan sa usa ka modelo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Unsa ang usa ka modelo alang sa paghimo’g desisyon? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 

Gamita ang Bibliyanhong modelo nga gipresentar niini nga kapitulo aron sa pagtabang kanin 

yo sa paghimo sa usa ka desisyon bahin sa usa ka problema, pangutana, o sitwasyon sa kina 

buhi diin kamo nagkinahanglan sa giya. 
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KAPITULO 10 
 

MISULAY UG NAPAKYAS 

 
MGA TUMONG: 
 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pag-ila sa mga panig-ingnan sa Biblia sa mga tawo nga nakabuntog sa kapakyasan 

     ug nahibalik sa hingpit nga kabubut-on sa Dios. 

•    Pag-ila sa mga panag-ingnan sa Biblia sa mga tawo nga nawala sa kabubut-on sa 

     Dios ug ang ilang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan. 

•    Paglista sa mga sumbanan alang sa pagbalik ngadto sa kabubut-on sa Dios sa diha 

     nga mapakyas. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Oh, nga ang akong katawhan magpatalinghug kanako ug ang Israel maglakaw 

unta sa akong mga dalan. (Salmo 81:13) 

 

PASIUNA 
 

Niini nga kurso kamo nakakat-on sa daghang mga paagi nga ang Dios namulong ngadto sa ta 

wo sa pag-istorya sa iyang kabubut-on.  Apan unsa ang mahitabo sa diha nga kamo mapak 

yas sa pag-ila sa kabubut-on sa Dios? Tingali kamo sa tinuyo misupak sa iyang tingog. Tinga 

li nawala kamo sa iyang direksyon pinaagi sa kasaypanan o sa sayop nga pagsabot sa mga 

prinsipyo sa Biblia. Tingali kamo molihok usab sa madali nga wala ang iyang giya. Unsa ang 

kinahanglan ninyong buhaton sa diha nga kamo misulay ug napakyas? 

 

MGA KAPAKYASAN NGA KINSA MGA MALAMPUSON 
 

Ang Biblia adunay daghang panig-ingnan sa dagkong mga lider nga sa pipila ka mga punto 

diha sa ilang mga kinabuhi napakyas sa pagpamati sa tingog sa Dios ug nawala sa iyang kabu 

but-on. Bisan pa niana, kini nga mga tawo nga napakyas nahimong dakung malampuson: 

 

Abraham: Siya namakak mahitungod kang Sara nga iyang asawa tungod sa kahadlok nga 

siya pagapatyon, ug ang iyang asawa gikuha gikan kaniya. Apan siya gitawag nga usa ka 

tawo sa pagtoo ug higala sa Dios. 

 

Moises: Siya mibunal sa bato, ug mipadagayday sa tubig baylo sa pagsulti niini ingon sa 

gisugo sa Dios. Apan nag-ingon ang Biblia nga walay laing propeta nga sama ka dako kang 

Moises. 

 

David: Siya nakapanapaw sa asawa sa laing tawo, unya may tawo nga gipatay sa pagsulay sa 

pagtabon sa iyang sala. Apan siya usa ka dakung hari ug gitawag nga usa ka tawo nga uyon 

sa kaugalingong kasingkasing sa Dios. 
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Jonas: Kini nga magwawali miadto sa atbang nga direksyon sa diha nga gitawag siya sa Dios 

sa pagsangyaw sa Ninevah. Sa ulahi siya nagwali sa labing dako nga pagkapukaw sa kasaysa 

yan. Ang tibook nga ciudad naghinulsol. 

 

Pedro: Siya milimod kang Jesus, apan sa ulahi nahimong usa ka dakong lider sa unang 

iglesia. 

 

MGA KAPAKYASAN NGA KINSA MGA PAKYAS 

 

Ang Biblia naundan usab sa daghan nga mga panig-ingnan sa mga tawo nga nawala sa kabu 

but-on sa Dios ug ang ilang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan ug kapildihan: 

 

Samson: Siya usa ka importante nga maghuhukom sa nasud sa Israel ug may daku nga pisi 

kal nga kalig-on nga gihatag kaniya gikan sa Dios. Siya misugod sa pagluwas sa Israel gikan 

sa mga Filistehanon nga kaaway. Apan pinaagi sa kalambigitan sa usa ka Gentil nga babaye, 

si Samson gibihag ug namatay samtang usa pa ka binilanggo sa kaaway. 

 

Uzias: Kini nga hari sa sinugdan mibuhat kon unsa ang matarung sa mga mata ni Jehova, ug 

ang Dios naghimo kaniya nga mauswagon. Apan si Uzias nakasala pinaagi sa pagsulod sa 

templo ug nagabuhat sa mga katungdanan diin ang mga sacerdote lamang ang gitugutan sa 

pagbuhat. Siya gihampak sa sanla ug namatay. 

 

Saul: Ang unang hari sa Israel, si Saul usa ka tawo nga giyukboan sa mga katawhan ug kang 

kinsa nagapahimutang ang Espiritu sa Dios. Tungod sa pagkadili-masinugtanon, si Saul gisa 

likway sa Dios ug lain nga hari gipili sa pagkompleto sa iyang buluhaton. Ang kinabuhi ni 

Saul natapos sa kapakyasan, kaulawan, ug sa paghikog. 

 

Eli: Sa sinugdanan usa ka dakung sacerdote sa balay ni Jehova, si Eli ug ang iyang mga anak 

nga lalaki namatay sa kaulawan tungod sa pagkadili-masinugtanon. 

 

Judas: Si Judas usa ka tinun-an ni Jesus sa panahon sa iyang ministeryo sa yuta. Siya naka 

saksi sa dagkung mga milagro ni Jesus ug nakadungog sa iyang mga pagtulun-an. Apan siya 

nagbudhi kang Jesus ug gitapos ang iyang kaugalingon nga kinabuhi pinaagi sa paghikog. 

 

UNSAY KALAINAN? 

 

Kita naglista sa pipila ka Bibliyanhong panig-ingnan sa mga tawo nga sa pipila ka mga punto 

diha sa ilang mga kinabuhi napakyas sa pag-ila sa kabubut-on sa Dios. Ang pipila niini nga 

mga tawo nakabawi gikan sa kapakyasan ug nagpadayon nagdto sa pagkadako nga mga tawo 

sa Dios. Ang uban wala gayud mousab sa ilang direksyon. Ang ilang mga kinabuhi natapos 

sa kapakyasan. Unsay kalainan? 

 

Aron sa pagtubag niini nga pangutana, atong susihon sa dugang nga detalye ang mga kinabu 

hi sa duha ka hari sa Israel, si David ug si Saul. Una, basaha ang istorya sa pagbiya ni David 

gikan sa kabubut-on sa Dios diha sa II Samuel kapitulo 11-12. Dayon basaha ang istorya sa 

kapakyasan ni Saul sa I Samuel kapitulo 15. Ang kapakyasan ni David makita ingon nga mas 

labaw pa kay sa kang Saul. Si Saul sa yano lamang nagdala sa pipila ka mga baka gikan sa 

inagaw sa gubat sa dihang ang Dios misulti kaniya sa dili pagbuhat sa ingon. 
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Si David nakapanapaw sa asawa sa laing tawo. Sa diha nga siya nagmabdos iyang gipapatay 

ang iyang bana aron 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 sa kinabuhi sa usa ka tawo matapos sa kapakyasan samtang 

ang uban nagpadayon sa umaabot nga mga kalampusan? 

 

Sa diha nga giatubang sa manalagnang si 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. 

 

Unya siya miingon: Ako nakasala; apan tahura ako karon, ako nagahangyo kani 

mo, sa atubangan sa mga anciano sa akong katawhan ug sa atubangan sa Israel, 

ug balik pag-usab uban kanako, nga ako magasimba sa Ginoo 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. Ang pagkasubo kinahanglan modangat 

ngadto sa paghinulsol: 

 

Kay ang diosnon nga kasubo mosangpot sa paghinulsol ngadto sa kaluwasan, 

nga dili magahambin sa pagbasol; apan ang kasubo nga iya sa kalibutan nagapa 

munga ug kamatayon. (II Mga Taga Corinto 7:10) 
 

Si Saul miangkon ug siya napakyas, apan siya mibasol sa iyang kapakyasan sa ubang mga 

tawo. Siya gusto nga si Samuel mopasidungog kaniya sa atubangan sa mga anciano aron siya 

dili maulawan. Siya gusto nga si Samuel mosimba sa Dios uban kaniya sa pagpakita sa mga 

tawo nga siya sa gihapon usa ka espirituhanon nga tawo. 

 

Si Saul wala gayud misugid sa iyang sala ngadto sa Dios, naghinulsol, ug nangayo sa kapa 

sayloanan. Siya midumili sa pagdawat sa personal nga responsibilidad alang sa iyang mga 

buhat. Siya naghalad ug pagsimba sa Dios sa diha nga ang gusto sa Dios paghinulsol. Si Saul 

mas nabalaka mahitungod sa iyang reputasyon sa taliwala sa mga katawhan kay sa iyang rela 

syon ngadto sa Dios. 

 

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 ngadto kang David. 

 

Sa diha nga ang manalagna nga si Natan miatubang kang David mahitungod sa iyang sala, 

diha-diha dayon giangkon: 

 

Ako nakasala batok kang Jehova. (II Samuel 12:13) 
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Siya wala mosulay sa pagbasol sa uban. Siya wala mobasol kang Bathsheba. Siya miangkon 

sa iyang kapakyasan ug mapainubsanong naghinulsol sa atubangan sa Dios. 

 

Ang dakung pag-ampo ni David sa paghinulsol natala sa Salmo 51. Basaha kining tibook 

Salmo diha sa inyong Biblia. Si David miila sa iyang sala ug nangayo’g kapasayloanan: 

 

Kay naila ko ang akong mga kalapasan: ug ang akong sala sa gihapon ania sa 

akong atubangan. 

 

Batok kanimo, kanimo lamang ako nakasala ug naghimo sa dautan sa imong 

pagtan-aw. . . 

 

Buhatan mo ako ug usa ka ulay nga kasingkasing, Oh Dios; ug bag-oha ang usa 

ka matarung nga espiritu sa sulod nako. (Ang mga bahin sa Salmo 51) 
 

Parehong si Saul ug si David nakahimo sa sayop nga mga pagpili. Sa diha nga giatubang ang 

ilang kasaypanan, naghinulsol si David ug nausab ang direksyon. Si Saul wala. Siya mas na 

hisalaag gikan sa kabubut-on sa Dios ug ang iyang kinabuhi natapos sa kapakyasan, kapildi 

han, ug paghikog. 

 

MISULAY UG NAPAKYAS? 
 

Sa diha nga kamo mosipyat sa kabubut-on sa Dios, adunay mga Bibliyanhong mga sumbanan 

nga makahimo kaninyo sa pagbalik ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Sa paghulagway niini 

nga mga sumbanan atong gamiton ang mga panig-ingnan ni Jonas.Basaha ang libro ni Jonas 

diha sa inyong Biblia sa dili pa mopadayon niini nga leksyon. 

 

Si Jonas gisugo sa Dios sa pag-adto ug sa pagsangyaw sa paghinulsol ngadto sa mga makasa 

sala nga nasud sa Ninevah. Imbis nga mosunod sa Dios, siya mipadulong sa atbang nga direk 

syon. si Jonas milakang sa mosunod nga mga lakang sa pagbalik ngadto sa kabubut-on sa  

Dios. Kini maoy mga lakang nga himoon sa diha nga makasinati kamo kapakyasan: 

 

PAG-ILA SA INYONG KAPAKYASAN: 

 

Gigamit ang dakung bagyo sa dagat sa pagkombensi ni Jonas nga siya gawas na sa kabubut-

on sa Dios. (Jonas 1: 2) Magmasaligon: ang Dios adunay mga paagi sa pagtugot kaninyo nga 

mahibalo sa diha nga kamo misipyat na sa iyang kabubut-on! 

 

Samtang kamo mapakyas sa pagkaamgo nga kamo misipyat na sa kabubut-on sa Dios, dili 

gayud kamo arang makabalik ngadto sa iyang kabubut-on. Ayaw itugot ang bisan unsa nga 

rason sa pagpugong kaninyo gikan sa pag-angkon sa kapakyasan. Ania ang pipila ka komon 

nga mga rason: 

 

"Ang mga tawo mawad-an sa pagsalig kanako." 

"Kon ako moangkon sa kapakyasan kini maoy pag-angkon nga ako sayop." 

"Ako napakyas na. Ako seguro moundang na." 

"Ulahi na ang tanan." 

"Ako usa ka dili maayo nga panig-ingnan, mao nga kinahanglan lang ako nga 

  mohunong." 
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"Ako sobrang halayo na gikan sa kabubut-on sa Dios aron mobalik sa paghusto sa   

  mga butang." 

"Wala ko masayud kon ako pa gani makakaplag sa kabubut-on sa Dios pag-usab." 

 

PAGHINULSOL SA INYONG SALA: 

 

Ang dako nga pag-ampo sa paghinulsol ni Jonas natala sa Jonas kapitulo 2. Si Jonas miila sa 

iyang sala sa atubangan sa Dios, naghinulsol, ug nangayo sa kapasayloanan. Sa diha nga ka 

mo mosipyat sa kabubut-on sa Dios, duol sa atubangan sa Ginoo sa paghinulsol ug pangayo 

on sa Dios nga pasayloon  kamo. Siguroha nga pasayloon ninyo ang inyong kaugalingon 

usab! Dili kinahanglan nga maghinulsol sa publiko gawas kon kini nakaapekto sa mga kinabu 

hi sa uban ug kamo kinahanglan nga mangayo sa ilang kapasayloanan. Ang gikinahanglan 

mao ang paghinulsol sa atubangan sa Dios. 

 

PAG-ILA SA PAGBIYA NGA PUNTO: 

 

Pinaagi sa pag-ampo, ang sinulat nga Pulong sa Dios, ug ang giya sa Balaang Espiritu, moti 

no sa punto diin kamo misipyat sa kabubut-on sa Dios. Sa kaso ni Jonas, siya nakaila nga ang 

iyang pagbiya gikan sa kabubut-on sa Dios nagsugod sa dihang siya miadto sa atbang nga di 

reksyon gikan sa Ninevah. 

 

PAGBALIK ARON SA PAGTUL-ID SA SAYOP: 

 

Balik ngadto sa punto sa pagbiya ug itul-id ang sayop, kon mahimo. Sa diha nga si Jonas 

miila sa iyang kapakyasan misugod pinaagi sa pag-adto sa atbang nga direksyon gikan sa 

Ninevah, siya miusab sa direksyon. Siya miadto sa Ninevah. Siya mitul-id sa iyang sayop. 

(Jonas 3: 3) 

 

Usahay kamo walay mahimo sa pagtul-id sa usa ka sayop gawas kon maghinulsol. Sa panig-

ingnan ni David nga atong gihisgotan, siya walay mahimo sa iyang sala uban kang Bathsheba 

human kini nabuhat. Ang sayop nahimo na. Walay bisan unsa nga iyang mabuhat aron sa pag 

tul-id niini gawas sa paghinulsol. Sa mga sitwasyon diin kamo makahimo sa aksyon sa pagtul 

-id, bisan pa niana, kini angay nga buhaton. 

 

PINADAYAG... PANGITAA ANG DIOS UG BUHATA ANG BAG-ONG 

DIREKSYON: 

 

Human kamo moangkon sa inyong kapakyasan, pangayo ug pasaylo, tinoa ang punto sa pag 

biya, ug tul-ira ang bisan unsa nga mga sayop nga nahimo, pangitaa ang Ginoo alang sa bag-o 

nga direksyon. Kuhaa ang bisan unsa nga mga babag sa pagkadungog sa tingog sa Dios. Kini 

mahimo nga maglakip sa mga sala sa rebelyon, kaugalingon nga kabubut-on, ug sayop nga 

mga kinaiya. Padayon sa pagbansay sa inyong espirituhanon nga mga igdulungog sa pagpa 

mati sa tingog sa Dios pinaagi sa pag-ampo ug pagtuon sa iyang nasulat nga Pulong. Ingon 

nga si Jonas nangita sa Dios alang sa bag-ong direksyon, ang Ginoo misulti ngadto kaniya sa 

ikaduha nga panahon ug miingon, "Tumindog ka, ug moadto sa Ninevah "(Jonas 3: 1-2)... 

Kini nga panahon, si Jonas mituman sa tingog sa Ginoo. Siya miadto sa Ninevah ug nagwali 

sa mensahe sa Dios. Siya nakasinati sa labing dako nga kapukawan sa kasaysayan. Ang tibo 

ok ciudad naghinulsol (Jonas kapitulo 3). 
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Ang Biblia naundan sa daghang mga istorya sa mga tawo nga sama kang Jonas.  Kini nga 

mga tawo napakyas apan miangkon sa ilang kapakyasan ug nangayo’g kapasayloan. Sa diha 

nga ilang gibuhat, ang Dios sa kanunay mipasaylo kanila ug mihatag sa bag-ong direksyon. 

Siya mobuhat sa sama alang kaninyo! Ang Dios dili motan-aw sa inyong miaging record. 

Siya dili motan-aw kaninyo ingon nga kamo. Siya nagatan-aw sa mga lalaki o mga babaye 

nga mahimong kamo kon kamo magalakaw sa pagkamasinugtanon sa tingog sa Dios. 

 

KATINGBANAN 

 

Ang mosunod nga tsart nagtingob sa Bibliyanhong mga sumbanan sa pagsunod sa diha nga 

kamo mosipyat sa kabubut-on sa Dios: 
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SA DIHA NGA MOSIPYAT SA KABUBUT-ON SA DIOS 

 

 

Ilha ang inyong Kapakyasan 

Paghinulsol sa inyong Sala 

Ilha ang Pagbiya nga Punto 

Balik sa Pagtul-id sa Sayop 

Pinadayag: Pangitaa ang Dios ug Buhata ang Bag-ong Giya 

 



KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 
 

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

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ilha ang tulo ka pananglitan sa Biblia sa mga dagkung tawo nga midaug sa ilang mga 

kapakyasan ug mibalik ngadto sa hingpit nga kabubut-on sa Dios. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilha ang tulo ka mga pananglitan sa Biblia sa mga tawo nga misipyat sa kabubut-on sa 

Dios ug kansang mga kinabuhi natapos sa kapakyasan: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang lima ka mga sumbanan alang sa pagbalik ngadto sa kabubut-on sa Dios sa 

diha nga kamo mapakyas: 

 

_______________________________  ________________________________ 

_______________________________  ________________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa mga 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 misulti sa istorya sa usa ka batan-on nga lalaki nga mibiya 

sa iyang amahan ug miadto sa pagpuyo sa laing yuta. Tun-i kini nga istorya pag-ayo, 

ilabi na ang bahin nga naghisgot sa pagbalik sa anak nga lalaki sa balay sa iyang ama 

han. Kamo makadiskobre nga siya misunod sa mga lagda alang sa pagtul-id sa kapak 

yasan nga gihisgotan niini nga kapitulo. 

 

2. Tun-i ang mosunod nga mga panig-ingnan sa mga tawo nga sa pipila ka mga punto 

diha sa ilang mga kinabuhi misipyat sa kabubut-on sa Dios. Diin mitul-id sa ilang 

mga kapakyasan? Giunsa nila pagbaliktad ang ilang mga kapakyasan ngadto sa ka 

lampusan? Kinsa kanila ang wala motul-id sa ilang mga kapakyasan? Unsa ang 

resulta? 

 

Abraham:   Genesis 20-21 

Moises:   Exodo; tan-awa usab ang Buhat 7: 20-44 

Balaam:   Numeros 22 

Uzias:    II Cronicas 26 

Samson:   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 

John Mark:   Buhat 12:12, 25; 15:39; II Timoteo 4:11 

 

Kamo makadugang sa uban nga mga panig-ingnan ngadto sa listahan gikan sa inyong kauga 

lingon nga pagtuon sa Pulong sa Dios. 

 

3. Si Jesus nagsulti sa duha ka importante nga mga sambingay mahitungod sa kabubut-

on sa Dios. Pagtuon sa Lucas 12: 42-48 ug Mateo 21: 28-32 ug itingob unsa ang 

inyong makat-onan. 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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KAPITULO 11 
 

KABUBUT-ON SA DIOS UG PAG-ANTUS 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Pag-ila sa lima ka mga rason alang sa pag-antus. 

•    Pagmatikud nga ang kabubut-on sa Dios moagi’g pag-antus. 

•    Pag-ila sa kalainan taliwala sa pag-antus sa sulod ug sa gawas sa kabubut-on sa  

      Dios. 

•    Paglista sa positibo nga mga kaayohan sa pag-antus sa sulod sa kabubut-on sa 

      Dios. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Busa sila nga nagaantus sumala sa kabubut-on sa Dios, magapiyal sa ilang mga 

kalag ngadto kaniya nga magabuhat ug maayo ingon nga matinumanon nga 

Magbubuhat. (I Pedro 4:19) 

 

PASIUNA 

 

Kamo nakadungog sa tingog sa Dios. Kamo nangita sa giya, kini gihatag, ug kamo mibiya 

diha sa dalan sa kinabuhi ingon sa gipaila sa Dios. Apan ang resulta niini nga desisyon in 

yong nasinati ang mga problema nga dili unta motungha gawas niining bag-o nga dalan sa 

"kabubut-on sa Dios" nga inyong ginalakwan. 

 

Kamo ba sa tinuod nakadungog sa tingog sa Dios o kamo nakahimo sa usa ka sayop? Kini ba 

nga mga lisud nga mga kasinatian ilhanan gikan sa Dios nga kamo wala nagapuyo sa iyang 

kabubut-on? Ang Dios ba nagtugot sa pag-antus nga moabot sa usa ka tawo nga nagkinabuhi 

nga matarung sulod sa kabubut-on sa Dios? 

 

Sa dihang si Jesus dinhi sa yuta, ug nagsulti sa pag-antus nga iyang atubangon sa krus, dag 

han sa iyang mga sumusunod mibiya kaniya (Juan 6: 55-66). Sila milaum nga ang Mesias 

mohari sa gahum ug himaya. Hinonoa, siya misulti sa pag-antus. Sila dili makasabot, mao 

nga sila mitalikod. 

 

Kon kamo dili makasabot sa pag-antus ingon nga kini may kalabutan sa kabubut-on sa Dios, 

nan, kamo usab mahimo nga motalikod gikan sa pagsunod ni Jesus sa diha nga inyong maa 

tubang ang lisud nga mga kahimtang. Ang Dios wala maglalang sa pag-antus. Kini sa orihi 

nal misulod sa kalibutan pinaagi sa sala sa tawo (Genesis 3). Apan ang Dios mahimo nga mo 

dala nianang gituyo alang sa dautan ug mogamit niini alang sa kaayohan sa pagtuman sa 

iyang mga katuyoan. 
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ANG RASON SA PAG-ANTUS 

Ang Biblia adunay daghan nga giingon mahitungod sa pag-antus, mga problema, ug mga ka 

sakit. Sa pagtingob sa iyang pagtulon-an, kita makadiskobre sa lima ka mga paagi nga ang 

pag-antus moabot sa kinabuhi sa usa ka magtotoo: 

 

ANG UBAN SA PALIBOT NINYO: 

Ang pag-antus mahimo nga moabot pinaagi sa uban sa inyong palibot. Si Jose mao ang usa 

ka panig-ingnan niini nga matang sa pag-antus. Ingon nga walay sala sa iyang kaugalingon, si 

Jose gibaligya ngadto sa Ehipto sa iyang mga igsoon, gibilanggo sa pagpamakak sa asawa ni 

Potipar, ug hingkalimtan sa iyang gitabangan sa bilanggoan. 

 

Apan pamati sa iyang tubag. Ug si Jose miingon. . . 

 

Busa karon, ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong kaugalingon nga ako giba 

ligya ninyo dinhi; kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa 

pagbantay sa kinabuhi. . .busa karon dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kon 

dili ang Dios. (Genesis 45: 5, 7, 8) 

 

MGA SIRKUMSTANSYA SA KINABUHI: 

Ang ikaduha nga paagi nga ang pag-antus moabot mao ang pinaagi sa mga sirkumstansya sa 

kinabuhi. Kini gihulagway pinaagi sa panig-ingnan ni Noemi, nga natala diha sa libro ni Ruth 

sa Biblia, nga nakasinati sa kamatayon sa iyang bana ug mga anak nga lalaki. 

 

Hangtod si Jesus mobalik ug ang katapusan nga kaaway nga mao ang kamatayon mabuntog, 

ang kamatayon kabahin sa kinabuhi. Ang kamatayon misulod pinaagi sa orihinal nga sala sa 

tawo ug kini mao ang usa ka natural nga sirkumstansya nga kitang tanan moatubang, tungod 

kay "Kini gikatudlo alang sa tawo nga mamatay sa makausa" (Hebreohanon 9:27). 

 

INYONG MINISTERYO: 

Ang ikatulo nga rason sa pag-antus mao ang inyong ministeryo alang sa Ginoo. Ang Bag-ong 

Tugon naghisgot sa pag-antus alang sa iyang ngalan (Buhat 9:16), alang kang Kristo, (Filipos 

1:29) alang sa Gingharian sa Dios (II Mga Taga Tesalonica 1: 5), alang sa Ebanghelyo (II Ti 

moteo 1: 11-12), alang sa pagbuhat ug maayo (1 Pedro 2: 19-20; 3:17), alang sa pagkamata 

rung (I Pedro 3:14), sama sa usa ka Kristohanon (I Pedro 4: 15-16), ug sumala sa kabubut-on 

sa Dios (I Pedro 4:19). 

 

Ang Apostol nga si Pablo mao ang usa ka panig-ingnan sa pag-antus nga nagaresulta gikan sa 

ministeryo. Ang pipila ka mga tawo naglantaw sa pag-antus ingon nga usa ka ilhanan sa ka 

pakyasan o sa kakulang sa pagtoo. Kon kini tinuod, nan ang Apostol nga si Pablo walay pag 

too ug mao ang labing daku nga kapakyasan sa kasaysayan sa simbahan. 

 

Si Pablo miingon nga samtang atua sa Asya siya gayud nahugno nga siya nawad-an na sa 

paglaum sa kinabuhi sa iyang kaugalingon (II Taga-Corinto 1: 8). Siya nagpresentar sa usa ka 

lain nga larawan kay sa malipayon nga ebanghelista nga nagsaad sa mga magtotoo sa kalinaw 

ug kauswagan. Sa diha nga si Pablo unang gitawag sa Dios sa ministeryo siya gisultihan sa 

"dagkong mga butang" nga iyang paga-antuson tungod sa Ginoo (Mga Buhat 9:16). 
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Ang tubag ni Pablo sa pag-antus mao ang paglahutay sa "kapildihan sa tanang mga butang 

aron sa pagdaug sa uban alang kang Kristo." Siya misulat ngadto sa mga magtotoo nga "ka 

ninyo kini gihatag dili lamang sa pagtoo, kondili sa pag-antus alang kaniya" (Mga Taga-

Filipos1:29). 

 

Si Pablo wala mag-inusara sa pag-antus alang sa ministeryo. Ang tibook simbahan nag-antus 

sa Bag-ong Tugon nga mga panahon (Buhat 8). Hebreohanon kapitulo 11 nagtala sa mga is- 

torya sa pipila sa mga mabangis nga mga pagpanglutos nga ilang gilahutay. Daghan niini nga 

mga lalaki ug mga babaye sa pagtoo naluwas pinaagi sa gahum sa Dios. Ang mga pultahan sa 

bilanggoan naabli, ug sila naglakaw sa gawas. Sila gihukman sa kamatayon sa nagdilaab nga 

hudno apan migula nga wala maapektohi sa mga dilaab sa kalayo. 

 

Apan ang pipila niini nga mga magtotoo, nga gitawag usab nga mga lalaki ug mga babaye sa 

pagtoo, wala makadawat sa kaluwasan. Sila gibilanggo, gisakit, gihasol, ug bisan pa gimartir 

tungod sa ilang pagpamatuod sa Ebanghelyo (Hebreohanon 11: 36-40). Kita nagtumong sa 

buhi nga pagtoo apan ang Dios usab nagpadayag sa iyang gahum sa himalatyon nga pagtoo. 

Kini mao ang usa ka pagtoo nga mobarug nga tinuod sa dili maayo nga mga panahon, dili 

lamang sa maayo nga mga panahon sa diha nga ang gamhanan nga kaluwasan gipakita. 

 

DIREKTANG KALIHOKAN NI SATANAS: 

 

Ang pag-antus mahimo usab nga mosulod sa inyong kinabuhi ingon nga usa ka direktang 

resulta sa kalihokan ni Satanas. Kini makita diha sa istorya ni Job. Kini nga libro nakigbugno 

sa pangutana, "Ngano ba nga ang mga matarung mag-antus?" 

 

Ang pagpamatuod sa Dios kang Job mao nga siya usa ka matarung nga tawo (Job l-2). Si Job 

wala mag-antus tungod kay siya nakasala, ingon sa giangkon sa iyang mga higala. Sila nagto- 

o nga kon si Job naghinulsol, ang iyang mga sirkumstansya mausab. Kini nga mga higala mi 

sulay sa paghimo sa usa ka kalibutanon nga aplikasyon basi sa tagsa-tagsa nga kasinatian. Ki 

ni susama sa pag-ingon nga tungod kay giluwas sa Dios si Pedro gikan sa bilanggoan siya mo 

buhat sa mao usab alang kaninyo. Kini dili tinuod. Daghan ang namartir sa bilanggoan bisan 

pa sa ilang dako nga pagtoo ug walay sala nga mga kinabuhi. 

 

Kita kinahanglan gayud nga mag-amping sa diha nga motan-aw kita sa pag-antus sa uban nga 

dili kita moakusa kanila sa sala, kawalay pagtoo, o pagkawalay pagsalig. Ang Biblia nagtudlo 

nga ang usa ka tawong makasasala mag-ani sa usa ka mapait nga pag-ani tungod sa pagpugas 

sa unodnong korapsyon (Galacia 6: 8). Apan ang pagpugas ug pag-ani dili mahimong gami- 

ton sa pagpatin-aw sa pag-antus sa mga walay sala. 

 

Si Job wala mag-antus tungod sa bisan unsa nga butang nga iyang gibuhat. Siya usa ka mata 

rung nga tawo. Kini maoy pagpamatuod sa Dios kang Job, kini mao ang pagpamatuod ni Job 

sa iyang kaugalingon, ug ang iyang dungog sa atubangan sa mga tawo. Sa luyo sa mga talan-

awon sa espirituhanon nga kalibutan mao ang tinuod nga hinungdan sa pag-antus ni Job. Adu 

nay usa ka espirituhanon nga gubat nga nagapanghitabo sa kasingkasing, hunahuna, ug kaaga 

pay ni Job. 

 

Adunay pakiggubat nga nagakahitabo sa espirituhanon nga kalibutan sa ibabaw ninyo. Kini 

nga pakiggubat gipakita diha sa lisud nga mga kahimtang nga inyong nasinati sa natural nga 

kalibutan.           
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Usa ka importante nga kamatuoran nga makita sa pag-antus ni Job mao nga walay bisan un- 

sa nga makasulod sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga wala mahibalo ang Dios. Ang Dios dili 

maoy hinungdan sa inyong pag-antus. Kini gipahamtang ni Satanas, apan ang mga utlanan 

niini gibutang sa Dios. 

 

INYONG KAUGALINGONG SALA: 

 

Ang ikalima nga paagi nga ang pag-antus mosulod sa inyong kinabuhi mao ang inyong kauga 

lingong sala. Si Jonas maoy usa ka panig-ingnan sa maong pag-antus. Sa pagsupak sa Dios, si 

Jonas nipadulong sa kaatbang nga direksyon gikan sa Ninevah diin siya gisultihan sa pag-ad 

to ug pagsangyaw sa paghinulsol. Siya nakasinati ug usa ka makalilisang nga bagyo sa dagat, 

ug natapos sa tiyan sa usa ka dakong isda tungod sa iyang kaugalingong sala. (Jonas l-2) 

 

Ang kasamok kinahanglan nga kanunay nga tagdon sama sa usa ka tawag sa paghunahuna sa 

inyong mga dalan, ug susihon ang inyong kasingkasing sa atubangan sa Dios. Sama kang Jo 

nas, kamo tingali nag-antus tungod sa inyong kaugalingon nga sala. Ang Biblia nagpadayag 

nga ang Dios nagapanton sa mga tawo nga nagpuyo sa pagsupak sa iyang Pulong. Ang pag 

panton nagpasabot sa pagdisiplina, pagbadlong, ug pagtul-id: 

 

Sa pagkakaron walay pagpanton nga daw makapalipay, hinonoa makapaguol: 

apan sa kapulihay kini magahatag sa bunga sa pagkamatarung ngadto kanila 

nga namatuto pinaagi niini. (Hebreohanon 12:11) 
 

Ang Dios naggamit sa pag-antus sa pagtul-id kaninyo ug pagdala kaninyo balik ngadto sa 

iyang kabubut-on alang sa inyong kinabuhi: 

 

Sa wala pa ako pagsakita, nahisalaag ako; Apan karon nagabantay ako sa imong 

pulong. . . 

 

Kini mao ang maayo alang kanako nga gisakit ako; aron ako makakat-on sa 

imong kabalaoran.  
 

Ako nahibalo, O Jehova, nga ang imong mga paghukom matarung man, Ug nga 

sa imong pagka-matinumanon gisakit mo ako. (Salmo 119: 67, 71, 75) 

 

ANG TUKMA KINAIYA DIHA SA PAG-ANTUS 
 

Apan ang kasamok dili kinahanglan nga usa ka ilhanan nga migawas sa kabubut-on sa 

Dios. Ang Biblia nagpahayag nga "daghan ang mga kagul-anan sa matarung" (Salmo 34:19). 

Sa diha nga kamo mag-antus nga inosente ug dili tungod sa inyong kaugalingon nga sala, ka 

mo kinahanglan nga mopadayon sa usa ka tukma nga kinaiya ngadto sa pag-antus. Ang tinu 

od nga pagsulay sa inyong espirituwalidad mao ang paagi kon giunsa ninyo pagsanong sa ad 

law sa kalisdanan: 

 

Kong ikaw punawan sa adlaw sa kalisdanan, Ang imong kusog diyutay ra. 

(Proverbio 24:10) 

 

Ang Biblia naghubit sa inyong kinaiya sa diha nga mag-antus kamo ingon nga usa ka mag- 
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totoo sa sulod sa kabubut-on sa Dios. Kamo dili kinahanglan nga maulaw: 

Kong aduna may tawo nga paantuson tungod sa iyang pagka-kristohanon nan 

siya dili magakaulaw, kondili kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod niini 

nga ngalan. . . (I Pedro 4:16) 
 

Kamo kinahanglan nga magtugyan sa inyong kalag (inyong pag-antus) sa Dios, nga nahibalo 

nga siya nagabuhat sa tanang mga butang alang sa inyong kaayohan: 

 

Busa sila nga nagaantus sumala sa kabubut-on sa Dios, magapiyal sa ilang mga 

kalag ngadto kaniya nga magabuhat ug maayo ingon nga matinumanon nga 

Magbubuhat. (I Pedro 4:19) 
 

Kamo kinahanglan nga malipayon sa diha nga mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios: 

Ug sila namahawa gikan sa atubangan sa Sanhedrin nga mga malipayon, nga 

sila giisip nga takus sa pag-antus sa kaulawan tungod sa iyang ngalan.  

(Buhat 5:41) 
 

Si Pablo nag-ingon nga kamo kinahanglan nga 

Magkalipay kamo diha sa paglaum; magmapailubon diha sa kasakitan; nga 

molahutay sa pag-ampo. (Roma 12:12) 

 

. . . sa diha nga pasipalahag sulti, kami manalangin lang; sa diha nga lutoson, 

kami mopailub niini. . . (I Mga Taga Corinto 4:12) 

 

. . .sa tanan nga mga butang nagpaila sa among kaugalingon ingon nga mga mi 

nistro sa Dios, sa tumang pagkamapailubon, sa mga kasakitan, sa mga kawalad-

on, sa mga kalisdanan. . . (II Mga Taga Corinto 6: 4) 

 

. . . pakig-ambit sa mga pag-antus sa ebanghelyo sumala sa gahum sa Dios.  

 (II Timoteo 1: 8) 

 

Aron walay bisan kinsa nga tawo nga matarug tungod niining mga kasakit: kay 

sa inyong kaugalingon nasayud nga kita mga tinudlo niini.  

(I Mga Taga Tesalonica 3: 3) 

 

Apan magbantay ka sa tanang mga butang, molahutay sa mga kasakitan, buhata 

ang buhat sa usa ka evangelista, paghimo sa bug-os nga pamatuod sa imong mi 

nisteryo. (II Timoteo 4: 5) 

 

Kamo dili kinahanglan nga maghunahuna nga kini talagsaon sa diha nga kamo mosinati sa 

pag-antus: 

 

Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan aron sa 

pagsulay kaninyo, nga kaha pagaingnon ninyo nga talagsaong butang ang nahi-  

tabo kaninyo; apan pagmaya, tungod kay kamo mga umalambit sa mga pag-an 

tus ni Kristo; nga sa diha nga ang iyang himaya ipadayag kamo managkalipay sa 

hilabihan gayud nga kalipay. (I Pedro 4: 12-13) 
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Kamo molahutay sa pag-antus sama sa usa ka sundalo: 

Pakig-ambit sa mga pag-antus ingon nga usa ka maayong sundalo ni Kristo 

Jesus.(II Timoteo 2: 3) 
 

Si Pablo mitingob sa hustong kinaiya sa pag-antus II Corinto 4: 9: 

. . .bisan tuod nagakahugo ang among pagkatawo nga makita sa gawas, ang 

among pagkatawo sa kinasuloran ginabag-o adlaw- adlaw. 

 

Kay ang among magaan nga mga kasakit, lumalabay lamang, nagaandam alang 

kanamo sa hilabihan gayud ug walay katapusan nga gibug-aton sa himaya: 

 

Samtang kami wala nagasud-ong sa mga butang nga makita, kondili sa mga bu 

tang 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 nagtan-aw sa pag-antus ingon nga usa ka alagad. Siya miingon nga kini magbuhat 

alang kanato sa diha nga ipunting ang atong mga mata sa iyang walay katapusan nga kaayo 

han baylo sa mga problema. 

 

POSITIBONG KAAYOHAN SA PAG-ANTUS 

Ania ang pipila ka positibo nga mga kaayohan sa pag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios: 

 

ANG INYONG PAGTOO GISULAYAN: 

Ang matag butang sa espirituhanon nga kalibutan gibasi sa pagtoo. Kini mao ang hinungdan 

nga ang kalig-on sa inyong pagtoo kinahanglan sulayan: 

 

Nga ang pagsulay sa inyong pagtoo labi pang bililhon kay sa bulawan nga gisula 

yan pinaagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdayeg, ug sa kadungganan ug 

himaya, sa pagpadayag ni Jesu-Kristo. (I Pedro 1: 7) 
 

Kini mao ang usa ka pagsulay sa pagtoo sa diha nga kamo mag-ampo sama sa gibuhat ni Je 

sus, alang sa Dios sa pagsaylo sa kopa sa kapaitan, ug bisan pa kini wala mosaylo. Hinonoa, 

kamo napugos sa pag-inom sa iyang pag-antus. Apan ang pagtoo makakat-on nga ang atong 

mga pag-ampo wala tubaga tungod kay sila wala gitubag sa paagi nga atong gusto. 

 

KAMO MAKAHIMO SA PAGHUPAY SA UBAN: 

 

Dalaygon ang Dios, ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa 

kalooy, ug ang Dios sa tanan nga kalipay; 

 

Nga maoy nagalipay kanato sa tanan nato nga mga kasakitan aron kita makahi 

mo sa paghupay kanila nga anaa sa bisan unsa nga kasakitan, pinaagi sa pagli 

pay diin kita sa atong kaugalingon ginalipay sa Dios.  

(II Mga Taga Corinto 1: 3-4) 
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Sa diha nga kamo mopakigbahin sa kahupayan sa Dios sa uban kamo. . . 

. . . Iisa ang mga kamot nga nahoyhoy, ug lig-ona ang mahuyang nga mga tuhod; 

Ug himoa nga matul-id ang mga alagianan sa inyong mga tiil, aron ang mga pi- 

ang dili malisa sa dalan; apan himoa hinoon kini nga mamaayo.  

(Hebreohanon 12: 12-13) 

 

KAMO MAKAKAT-ON NGA DILI MOSALIG SA INYONG KAUGALINGON: 

Si Pablo naghisgot sa katuyoan sa iyang mga pag-antus sa Asia: 

. . . Sa Asia kami gidaugdaug sa hilabihan gayud, sa pagkaagi nga dili na maan 

tus tungod niana nawad-an na kami sa paglaum nga mabuhi pa; 

 

Apan kami adunay hukom sa kamatayon sulod sa among kaugalingon, aron dili 

kami magasalig sa among mga kaugalingon kondili sa Dios nga nagabanhaw sa 

mga patay. (II Corinto 1: 8-9) 
 

Kamo makaila nga .  . . 

. . . kami nakabaton niining bahandi sa sudlanan nga yuta, aron ang labaw’ng 

gahum iya sa Dios, ug dili gikan sa among kaugalingon. (II Corinto 4: 7) 

 

POSITIBONG MGA KINAIYA NAUGMAD: 

Kita nagahimaya sa kasakit, sanglit nasayud nga ang kasakit mohimog pagkama 

inantuson, ug ang pagkamainantuson mohimo’g kasinatian, ug ang kasinatian 

mohimog paglaum, (nga miresulta sa gugma sa Dios nga ginabubo sa atong mga 

kasingkasing). (Roma 5: 3-4) 

 

. . . ug tapos kamo makaantus sa makadiyot, mohimo kaninyo nga hingpit, lig-

on, kusgan, ug mopahimutang kaninyo. (I Pedro 5:10) 
 

Kini nga mga hiyas mopahiuyon kaninyo diha sa dagway ni Jesus, nga mao ang plano sa 

Dios alang kaninyo (Roma 8: 28- 29; Hebreohanon 2: 10, 18). 

 

ANG MGA BUHAT SA DIOS GIPAKITA: 

Sa diha nga ang mga tinun-an nakakita sa usa ka tawo nga buta gikan sa pagkatawo, sila na 

ngutana kon kinsa ang responsable sa iyang kahimtang. Kini ba sala sa iyang mga ginikanan 

o sa tawo sa iyang kaugalingon? Si Jesus mitubag: 

 

Dili kini nga tawo ang nakasala ni ang iyang mga ginikanan; kondili aron ang 

mga buhat sa Dios kinahanglan nga makita diha sa kaniya. (Juan 9: 3) 

 

ANG GAHUM SA DIOS GINAHINGPIT: 

Ug siya miingon kanako: Ang akong grasya igo alang kanimo; kay ang akong 

gahum ginahingpit diha sa kahuyang. Sa ingon niana labi pang igakalipay ko 

diay ang pagpasigarbo tungod sa akong kahuyang, aron ang gahum ni Kristo 

magapandong kanako. (II Mga Taga Corinto 12: 9) 
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KADTONG MABALHINON PAGAKUHAON: 

Ang pag-antus moresulta sa tanang mabalhinon nga matay-og gikan sa inyong kinabuhi. Ka 

mo mohunong sa pagdepende sa mga tawo, mga programa, o materyal nga mga butang tu 

ngod kay kining tanan mapakyas sa inyong panahon sa panginahanglan. 

 

Ang Dios mitugot niini. . . 

. . . Pagakuhaon ang mga butang nga mangauyog, ingon sa mga butang nga gihi 

mo, aron nga ang mga butang nga dili mauyog magapabilin. 

(Hebreohanon 12: 26-27) 
 

Atol sa mga unos sa kinabuhi, ang tanang butang mahugno nga wala gikatukod sa Dios ug sa 

iyang Pulong (Salmo 119: 89 ug Mateo 7: 24-27). 

 

ANG INYONG TUMONG MAUSAB: 

Sa diha nga kamo makasinati sa pag-antus kamo sa makadaghan nagtumong sa inyong pagta 

gad sa hinungdan ug epekto. Kamo nabalaka sa kon unsa ang hinungdan sa lisud nga mga ka 

himtang ug sa makalilisang nga epekto niini sa inyong kinabuhi. Ang Dios gusto nga mousab 

sa inyong tumong gikan sa lumalabay ngadto sa walay katapusan: 

 

Kay kining magaan ug lumalabay nga kasakit, nagaandam alang kanamo sa 

hilabihan gayud kadaku ug walay katapusan nga gibug-aton sa himaya; 

 

Tungod kay kami nagasud-ong man dili sa mga butang nga makita, kondili sa 

mga butang nga dili makita; kay ang mga butang nga makita, lumalabay la 

mang; apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. 

(II Corinto 4: 17-18) 

 

Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga moa 

bot aron sa pagsulay kaninyo, ingon nga daw talagsaong butang ang mahitabo 

kaninyo: 

 

Apan magakalipay, sanglit kamo mga umalambit sa mga pag-antus ni Kristo; 

nga sa diha nga ang iyang himaya igapadayag, kamo mahimong malipay usab 

uban sa hilabihang kalipay. (I Pedro 4: 12-13) 

 

Kon kita mag-antus, kita usab magahari uban kaniya. . . (II Timoteo 2:12) 

 

ANG DAANG KAUGALINGONG-KINAIYAHAN MAUSAB: 

Ang Dios miingon sa nasud sa Moab: 

Ang Moab nagpuyo sa kasayon gikan pa sa iyang pagkabatan-on, ug siya 

nahimutang sa iyang mga lalug, ug wala gayud ikahuwad gikan sa sudlanan 

ngadto sa sudlanan, ni miadto sa pagkabinihag; busa ang iyang kahinam 

nagapabilin kaniya, ug ang iyang kaamyon wala mohupas. (Jeremias 48:11) 
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Tungod kay ang Moab wala nakasinati sa masamok nga pagbubo ug pagkutaw susama sa giki 

nahanglan sa pag-ugmad sa maayong bino, ang nasud wala mausab. Tungod kay ang Moab 

anaa sa kasayon ug mipuyo sa kauswagan ang nasud wala ma-ugmad ug mohamtong sa espiri 

tuwal. Busa walay pagka-usab. Ang iyang kaugalingon nga kaamyon nagpabilin diha kaniya. 

 

Ang pag-antus mohinlo kaninyo sa daan nga kaugalingong kinaiya. Samtang kamo nakutaw, 

naguol, ug nabubo, ang inyong espirituhanon nga kaamyon mausab gikan sa kalibutanon 

ngadto sa espirituhanon. 

 

ANG DIOS NAG-ANDAM KANINYO SA MINISTERYO: 

 

Kamo gusto nga gamiton sa Dios. Kamo nagtinguha nga mahimong mas sama ni Jesus ug ma 

himong usa ka pinili nga sudlanan alang sa iyang paggamit. Ang Dios motubag sa inyong 

mga pag-ampo pinaagi sa pag-antus: 

 

Ania karon giulay ko ikaw, apan dili ingon sa salapi; Gipili ko ikaw diha sa hud 

no sa kasakit. (Isaias 48:10) 

 

Kay pinaagi sa kasakitan nga kamo milihok sa unahan sa balaan nga pagtawag ingon nga usa 

ka anak sa Dios ug mahimong pinili sa Dios. Ang kasakitan nga sumala sa kabubut-on sa 

Dios nagpino kaninyo alang sa iyang paggamit sama sa metal nga mga inulay sa hudno sa 

natural nga kalibutan. 

 

KAMO GIANDAM SA PAGHARI UBAN KANG KRISTO: 

 

Kon kita mag-antus, kita usab magahari uban kaniya... (II Timoteo 2:12) 

 

ANG PAG-ANTUS MIDALA SA ESPIRITUHANONG PANALANGIN: 
 

Si Jesus miingon: 

 

Bulahan sila nga ginalutos tungod sa pagkamatarung; kay ila ang Gingharian sa  

langit. 

 

Bulahan kamo, sa diha nga ang mga tawo manamastamasan kaninyo, ug paga 

lutoson kamo, ug pagabutangbutangan sa tanan nga matang sa kadautan batok 

kaninyo tungod kanako. 

 

Managmaya ug managkalipay kamo kay daku ang inyong ganti didto sa langit; 

kay sa ingon man niini gilutos nila ang mga manalagna nga nanghiuna kaninyo. 

(Mateo 5: 10-12) 

 

KAMO MAKAKAT-ON SA PAGSUGOT PINAAGI SA PAG-ANTUS: 

 

Bisan tuod siya Anak, siya nakakat-on sa pagkamasinugtanon pinaagi sa mga 

butang nga iyang ginaantus. . . (Hebreohanon 5: 8) 
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ANG PAG-ANTUS MOSULAY SA PULONG SA DIOS NGA ANAA KANINYO: 

 

Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; Ingon sa salapi nga inu 

lay diha sa hasohasan sa ibabaw sa yuta, Giulay sa makapito ka pilo. 

(Salmo 12: 6) 

 

ANG PAG-ANTUS MAGPAUBOS KANINYO: 

 

Nga nagmando kanimo sa usa ka daku ug makalilisang nga kamingawan, diin 

dihay mga mapintas nga bitin, ug mga tanga, ug yuta sa kauhaw diin walay tu 

big; nga nagkuha ug tubig alang kanimo gikan sa bato nga santikan: 

 

Nga nagpakaon kanimo sa mana didto sa kamingawan, nga wala hiilhi sa imong 

mga amahan, aron unta ikaw pagpaubson niya, ug aron siya magsulay kanimo, 

sa pagbuhat ug maayo kanimo sa imong kaulahian. . . (Deuteronomio 8: 15-16) 

 

ANG PAG-ANTUS MOPADAKU KANINYO: 

 

Kini nagpasabot nga kamo motubo sa espirituwal: 

 

Ikaw ang nagakadaku kanako sa diha nga ako ilalum sa kapit-os. 

(Salmo 4: 1 Revised Standard Version) 

 

KAMO MAKAILA SA DIOS SA SUOD: 

 

Kamo makaila sa Dios sa mas suod nga basihan pinaagi sa pag-antus. Si Job, kinsa nag-antus 

pag-ayo, nakakat-on niini nga kamatuoran ug miingon. . . 

 

Ako nakadungog mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog; Apan 

karon ang akong mata, nakita ko ikaw. 

 

Tungod niini, gingil-aran ako sa akong kaugalingon ug maghinulsol sa abug ug 

abo. (Job 42: 5-6) 
 

Ang pipila kanato nakaila sa Dios lamang sa segunda mano. Sa diha nga kamo nakasinati sa 

mga panalangin sa kinabuhi, Ang Dios sa kanunay kaharuhayan imbis nga panginahanglan. 

Apan sa diha nga kamo adunay usa ka tinuod nga panginahanglan, ang Dios mahimo nga pa 

nginahanglan. Si Job nakaila sa Dios sa mas suod pinaagi sa pag-antus. Sa wala pa siya nag-

antus, si Job nahibalo sa Dios pinaagi sa teyolohiya. Pagkahuman, siya nakaila kaniya pinaagi 

sa kasinatian. 

 

Si Pablo nagpahayag sa susama nga tinguha sa dihang siya miingon: 

 

Aron ako makaila kaniya, ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw ug sa pakig-ambit sa 

iyang mga pag-antus, aron mahimong mahisama sa iyang kamatayon. (Filipos 3:10) 
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Kamo makahimo lamang nga makaila sa Dios diha sa pagkabanhaw nga gahum pinaagi sa 

suod nga pagpakig-ambit sa pag-antus. 

 

Sa iyang tibook nga pagsulay, si Job nangutana sa Dios sa hinungdan sa iyang pag-antus. Dili 

sayop nga mangutana sa Dios. Si Jesus nahibalo sa katuyoan sa iyang pag-anhi sa kalibutan 

nga mamatay alang sa sala sa tanang katawhan. Apan sa iyang takna sa pag-antus siya mising 

git, "Dios ko, Dios ko, NGANONG gibiyaan mo ako? "Ang sunod sa pangutana maoy impor 

tante. Ang sunod nga mga pulong ni Jesus mao ang, "Sa imong mga kamot itugyan ko ang 

akong espiritu." 

 

Bisan pa sa mga pangutana, ang tubag ni Job mao ang. . . 

 

Bisan patyon niya ako, sa gihapon ako mosalig kaniya. . . (Job 13:15) 

 

Kay ako nasayud nga ang akong Manunubos buhi, ug nga Siya motindog sa 

ulahing mga adlaw sa ibabaw sa yuta: 

 

Ug sa tapus ang akong panit, kining lawas ko gayud malaglag, apan sa akong 

unod ako makakita sa Dios. (Job 19: 25-26) 

 

Human ang tanan nga mga pagpangutana natapos, ang gibug-aton kinahanglan nga mag-usab 

gikan sa "ako" ngadto sa "kanimo."Kamo kinahanglan magtugyan sa inyong mga pag-antus, 

uban sa tanang pangutana nga wala matubag, ngadto sa mga kamot sa Dios. 

 

Sumalig kang Jehova sa tibook mo nga kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong 

kaugalingong salabutan. (Proverbio 3: 5) 

 

Ang Dios magpadayag sa pipila ka mga katuyoan sa inyong pag-antus, apan kini mao ang 

posible nga kamo dili gayud sa hingpit makasabot niini: 

 

Kini mao ang himaya ni Jehova ang pagtago sa usa ka butang...(Proverbio 25: 2) 

 

Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios; apan ang mga butang 

nga mga gipadayag iya kanamo. . . (Deuteronomio 29:29) 
 

Adunay pipila ka mga butang nga tinago nga iya lamang sa Ginoo. Sama kang Job, dili gayud 

kamo makasabot sa tanan nga mga katuyoan sa inyong pag-antus: 

 

Tungod kay si Jehova mao ang naggiya sa among mga lakang, nganong maning 

kamot sa pagsabot sa tanan nga mga butang nga mahitabo subay sa dalan? 

(Proverbio 20:24, the Living BiBle) 
 

Sa diha nga ang Dios nakigsulti na kang Job, siya migamit sa pipila ka mga ehemplo gikan sa 

kinaiyahan nga si Job dili makapatin-aw. Ang Dios naghatag sa kabug-aton nga kon si Job wa 

la makasabot kon unsa ang iyang nakita sa natural nga kalibutan, siya sa pagkatinuod dili ma 

kasabot sa dili niya makita sa espirituhanon nga kalibutan. 

 

 

 

      124 



Sa diha nga si Job miatubang sa Dios, dili na mahinungdanon nga siya wala makadawat ug 

tubag sa iyang mga pangutana bahin sa pag-antus. Siya dili na kontrolado ug gisakit sa taw 

hanong pangatarungan. Siya mipuli sa mga pangutana nga dili matubag, sa pagtoo. 

 

Sa diha nga kamo makaila sa Dios sa suod pinaagi sa pag-antus, kamo motan-aw sa inyong 

kaugalingon ingon nga kamo gayud. Kamo dili na makaila sa Dios nga ikaduha lang. Kanang 

nawong-sa-nawong nga panagtagbo sa Dios mobuhat kon unsa ang dili mahimo sa mga argu 

mento ug mga diskusyon. 

 

Sa diha nga si Job mitindog sa atubangan sa Dios, siya walay bag-o nga mga tubag. Siya giha 

tagan sa dili bag-o nga mga kamatuoran bahin sa iyang pag-antus. Apan iyang gipulihan ang 

mga pangutana sa pagtoo. Si Job diha sa direkta nga presensya sa Dios, ug kana nga kasinati 

an walay lawak alang sa mga pangutana o pagduha-duha. 

 

MGA BAGYO SA KINABUHI 

 

Ang pag-antus usahay itandi sa usa ka natural nga bagyo. Sa diha nga kamo mag-antus, maka 

sinati kamo sa usa ka bagyo sa espirituhanon nga pagkasulti. Kini nga bagyo makaapekto sa 

inyong espirituhanon, pangisip, pisikal, materyal, ug emosyonal. 

 

Ang Biblia naghisgot sa usa ka bagyo nga ang mga tinun-an ni Jesus nakasinati. Basaha ang 

istorya sa inyong Biblia sa Marcos 4: 35-41. Kini nga bagyo ataki ni Satanas. Si Jesus misulti 

sa mga tinun-an sa pag-adto ngadto sa pikas nga daplin. Si Jesus uban kanila sa sakayan. Si 

Satanas naningkamot sa pagpugong kanila sa pag-abot sa baybayon tungod sa milagrosong 

mga buhat nga pagabuhaton didto sa yuta sa mga taga-Gadara (Marcos 5). Si Jesus migamit 

ug awtoridad ibabaw sa bagyo. Siya mibadlong sa mga gahum sa kaaway. Ang kakalma miba 

lik sa dagat, ug sila nagpadayon sa ilang panaw nga wala mababagi. 

 

Ang usa ka bagyo ni Satanas mao ang bisan unsa nga naningkamot sa pagpugong kaninyo sa 

pagtuman sa kabubut-on sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Kini dili pag-antus nga resulta sa 

inyong pagkadili-masinugtanon. Ni matang sa pag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios. Ang 

Dios dili buot nga ang bisan unsang butang makapugong sa iyang plano alang kaninyo. Sa 

diha nga kamo moatubang niining matanga sa bagyo, gamita ang inyong awtoridad ibabaw sa 

mga kaaway. Si Jesus naghatag kaninyo sa gahum ibabaw sa tanan nga gahum ni Satanas. 

 

Adunay laing duha ka mga istorya sa natural nga mga bagyo nga narekord sa Biblia nga nag 

hulagway sa pag-antus pinaagi sa pagpanton alang sa sala ug sa pag-antus sumala sa kabubut-

on sa Dios. Basaha ang istorya ni Jonas ug sa bagyo sa Jonas kapitulo l ug ang istorya ni Pab- 

lo ug sa bagyo sa Buhat 27. Unya pagtuon sa mosunod nga mga tsart: 
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Adunay mga kalainan tali sa pag-antus pinaagi sa bagyo sa kinabuhi sa sulod sa kabubut-on 

sa Dios ug sa pagsinati sa bagyo gawas sa kabubut-on sa Dios. Sa diha nga kamo moantus sa 

bagyo diha sa kabubut-on sa Dios, kini mao ang usa ka kahimtang nga kamo ang naglalang. 

Pananglitan, ang usa ka magtotoo nga mangasawa sa usa ka dili-luwas nga tawo makasinati 

sa kasamok tungod kay sila nakalapas sa prinsipyo sa Biblia. 

 

Sa diha nga kamo mao ang hinungdan sa bagyo, kini tungod kay kamo nakalapas sa kabubut-

on sa Dios ug nga dili-masinugtanon sa iyang mga sugo. Kasagaran kamo dili makahibalo sa 

kaseryoso sa inyong kahimtang. Kamo natulog sa espirituhanon samtang ang bagyo nagdu 

gang sa iyang kaligutgut sa inyong palibot. Ang panalangin sa Dios wala diha kaninyo, ug 

kadtong anaa sa palibot ninyo nangalisang. Kini nga bagyo dili usa ka pag-ataki ni Satanas. 

Kini maoy pagpanton gikan sa Dios nga nahigugma kaninyo ug nagtinguha sa pagdala kanin 

yo balik ngadto sa pagpahiuyon sa iyang kabubut-on. Kamo makahimo sa pagsugid sa mga 

saad sa "gahum ibabaw sa kaaway" apan kini dili mousab sa sitwasyon. 

 

Sa diha nga kamo makaila sa bagyo sa pag-antus ingon nga usa ka resulta sa pagsupak sa 

tingog sa Dios, adunay usa lamang ka solusyon: Pangayo sa kapasayloan gikan sa Dios! 

 

Apan sa diha nga kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, ang kahimtang lahi. Kamo 

nag-antus nga walay sayop o sala sa inyong kaugalingon. Kamo mahimong usa ka solusyon 

sa mga problema sa inyong palibot imbis nga usa ka hinungdan. Sama kang Pablo, kamo ma 

kahimo sa espirituhanon nga pagpangulo tungod kay ang panalangin sa Dios anaa sa ibabaw 

ninyo. Kamo makahimo sa pagdasig sa uban tungod kay kamo usa ka solusyon sa bagyo im- 

bis nga hinungdan. Kamo kinahanglan nga dili mogawas gikan sa sakayan o modagan gikan 

sa kagul-anan. Kamo kinahanglan gayud nga magpabilin diha sa "barko" niini nga matang 

sa pag-antus tungod kay kini mao ang kabubut-on sa Dios. 
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Jonas      Pablo 

 

Si Jonas gibutang ang iyang kaugalingon   Si Pablo diha niana nga walay sala sa 

diha sa bagyo      iyang kaugalingon 

 

Siya nagbayad ug pamasahi sa paglawig  Siya misulay sa pagpugong kanila 

 gikan sa paglawig 

 

Siya mao ang hinungdan sa bagyo   Siya mao ang solusyon, dili ang hinung 

dan 

 

Si Jonas natulog sa panahon sa bagyo  Si Pablo nagpuasa ug nag-ampo 

Ang panalangin sa Dios wala kang Jonas  Ang panalangin sa Dios uban ni Pablo 

Ang mga tripulante nangalisang   Ang mga tripulante malipayon 

Aron maluwas:     Aron maluwas: 

Si Jonas kinahanglan itambog gikan sa sakayan Ang tanan kinahanglan nga magpabilin 

sa sakayan 
 



ANG PAG-ANTUS PAGADAHUMON 

 

Sa diha nga kamo mag-antus sumala sa kabubut-on sa Dios, kamo kinahanglan nga maka 

amgo nga kamo wala mag-inusara: 

 

. . .Sa hingbaloan nga ang samang mga pag-antus mangatuman diha sa inyong 

mga igsoon nga anaa sa kalibutan. (I Pedro 5: 9) 

 

Ang mga bagyo sa kinabuhi dili kalikayan ug dili kapugngan, ingon sa gihulagway sa sambi 

ngay sa duha ka balay sa Mateo 7: 24-27. Ang mga bagyo moabot sa mga tawo nga nagtukod 

sa ilang mga kinabuhi diha sa Pulong sa Dios ingon man niadtong wala mobuhat sa ingon. 

Ang pundasyon sa kinabuhi sa usa ka tawo mao ang motino sa resulta sa bagyo. 

 

Ang pag-antus lauman ingon nga kabahin sa kabubut-on sa Dios: 

 

Oo, ug ang tanan nga magkinabuhing diosnon diha kang Kristo Jesus magaan 

tus sa paglutos. (II Timoteo 3:12) 

 

Kay kaninyo kini ginatugot tungod kang Kristo, dili lamang ang pagtoo kaniya, 

apan usab sa pag-antus tungod kaniya. (Filipos 1:29) 

 

. . . aron kamo ginaisip nga takus sa gingharian sa Dios, nga alang niini kamo 

usab mag-antus. . . (II Mga Taga Tesalonica 1: 5) 

 

Kay sa pagkamatuod, sa diha pa kami uban kaninyo, kamo gisuginlan namong 

daan nga kita mag-antus sa kagul-anan; bisan ingon sa nahitabo ug inyong hing 

baloan. (I Mga Taga Tesalonica 3: 4) 

 

Unya sila motugyan kaninyo aron pagasakiton, ug mopatay kaninyo: ug kamo 

pagadumtan sa tanan nga mga nasud tungod sa akong ngalan. (Mateo 24: 9) 

 

. . . sila magadakop kaninyo, ug pagalutoson kamo, igatugyan ngadto sa mga 

sinagoga ug sa mga bilanggoan, ug pagataralon sa atubangan sa mga hari ug sa 

mga punoan tungod sa akong ngalan. (Lucas 21:12) 

 

Hinumdumi ang pulong nga akong gisulti kaninyo: Ang ulipon dili labaw sa 

iyang agalon. Kon sila naglutos kanako, sila usab magalutos kaninyo. . . 

(Juan 15:20) 

 

Kabahin sa pagsunod sa plano sa pagtukod sa unang mga simbahan sa pagtudlo sa mga mag 

totoo nga sila makasinati sa pag-antus. Kini mao ang kulang sa daghan nga mga simbahan 

karon: 

 

. . Sila mibalik. . .nga nagapalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an, ug nanagmay 

may kanila sa pagpadayon sa pagtoo, ug nga kita kinahanglan gayud nga pinaa 

gi sa daghang mga kasakitan mosulod sa gingharian sa Dios. (Buhat 14:22) 
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Ang pagtawag ni Jesus sa mga sumusunod maoy usa ka pagdumili ug pag-antus: 

 

Ug siya nga dili magapas-an sa iyang krus, ug magasunod kanako, dili takus 

kanako. (Mateo 10:38) 

 

Unya si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, Kon adunay tawo nga mosunod 

kanako, himoa nga siya modumili sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang 

krus, ug mosunod kanako. (Mateo 16:24) 

 

. . .Bisan kinsa nga buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang 

kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako. (Marcos 8:34) 

 

. . .ug umanhi ka, pas-ana ang krus, ug sumunod kanako. (Marcos 10:21) 

 

Kong may bisan kinsa nga tawo nga mosunod kanako, magdumili siya sa iyang 

kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus sa adlaw-adlaw, ug sumunod kanako. 

(Lucas 9:23) 

 

Ug bisan kinsa nga dili mopas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako, dili siya 

mahimong akong tinun-an. (Lucas 14:27) 

 

SA DIHA NGA ANG SAPA MAUGA 

 

Adunay usa ka makapaikag sa Daang Tugon nga sugilanon sa usa ka tawo nga nakasinati sa 

pag-antus sa sulod sa kabubut-on sa Dios. Kana mao ang istorya ni Elias. Si Elias nakasinati 

sa tanan nga mga matang sa pag-antus sa diha nga siya nanagna sa mensahe sa Dios sa Isra- 

el. Apan ang talagsaon nga istorya nga atong gustong itumong makita sa I Mga Hari 17. Basa 

ha kini nga istorya diha sa inyong Biblia sa dili pa mopadayon sa leksyon. 

 

Sa diha nga unang gisugo sa Dios si Elias ngadto sa sapa sa Cherith, nga gihatag niya alang 

kaniya sa milagrosong paagi. Ang mga uwak miadto sa pagpakaon kaniya, ug ang mga sapa 

naghatag sa lab-as nga tubig sa usa ka panahon sa diha nga ang nasud nakasinati sa hulaw ug 

sa gutom. Apan sa ngadto-ngadto, ang sapa namala. Nganong ang Dios nagpadala kang Elias 

sa usa ka sapa diin siya nasayud nga mauga? 

 

Ang kabubut-on sa Dios usahay naglakip sa uga nga sapa. Apan sa diha nga kita makasinati 

sa maong mga kalisdanan kini wala magpasabot nga kita misipyat sa kabubut-on sa Dios. Si 

Elias wala mosipyat sa kabubut-on sa Dios. Ang Dios ang nagdala kang Elias sa sapa sa Che 

rith. Siya nalingaw sa mga tubig. Ang iyang mga panginahanglan gihatag. Siya gipanalangi 

nan sa Dios. Apan sa diha nga panahon na sa pagbalhin, gitugotan sa Dios nga ang sapa ma- 

uga. Kini mikuha sa pagtagad ni Elias. 

 

Tingali ang Dios mimando kaninyo sa usa ka "sapa sa Cherith" sa kinabuhi. Kamo nahibalo 

nga kamo nakadungog sa iyang tingog sa pagtultol. Siya nagpanalangin kaninyo sa inyong 

sapa. Ang inyong mga panginahanglan natagbo ug kamo nalipay sa mga panalangin sa Dios. 

Apan unya ang sapa namala. Tingali kamo wala na nakasinati sa pagdagayday sa gahum sa  

Dios. Tingali ang mga tawo mibatok na kaninyo. Tingali ang nangulo sa ibabaw kaninyo nag 

papondo sa sapa ug mipahunong sa agos. Kay sa bisan unsa nga rason, ang inyong matahum 

nga sapa namala. 
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Sa diha nga ang sapa mauga kamo makahimo sa usa sa duha ka butang: 

 

1. Kamo mahimong molingkod sa laray sa espirituhanon nga pagkasulti ug moreklamo 

mahitungod sa inyong kapalaran. Kamo mahimo nga mogahin sa tibook ninyong kina 

buhi nga nagahunahuna kon nganong kini nahitabo ug nagahilak sa mamala nga sapa. 

Kamo mahimo nga mangutana sa paggiya sa Dios. Siya ba ang nagdala kaninyo din 

hi? Kon siya nasayud nga ang sapa mamala, nganong kamo gidala niya dinhi?  Kamo 

ba misipyat sa kabubut-on sa Dios? O. . . 

 

2. Kamo mahimo nga makaamgo nga sa pagkatinuod ingon nga kamo gidala sa Dios 

niini nga sapa, siya karon andam na sa pagbalhin kaninyo sa usa ka bag-o nga dimen- 

syon sa iyang kabubut-on. Siya naka-angkon sa inyong pagtagad pinaagi sa mamala 

nga sapa. 

 

Kon ang mga sapa dili gayud mauga. . .kong ang Dios dili gayud mohimo sa lisud nga mga 

panahon nga moabot. . .Siya dili gayud makakuha sa atong pagtagad. Sama kang Elias, kita 

mopuyo diin kita atua ug dili na gayud mobalhin sa bag-ong mga butang. Kita dili gayud 

molakang sa unahan sa mga laray sa seguridad sa atong sapa. Ang mga nagakauga nga mga 

sapa modala ngadto sa mas dako nga mga butang. Sa wala pa ang kasinatian sa Cherith si 

Elias nag-alagad lamang sa mga indibiduwal. Human niining pagtukod sa pagtoo nga panag 

tagbo, si Elias nag-alagad sa mga panon sa katawhan. Siya mitindog sa ibabaw sa Bukid sa 

Carmelo ug nagmantala sa atubangan sa usa ka nasud nga tigsimbag mga diosdios nga ang 

Dios mao ang tinuod ug buhi nga Dios. 

 

Sa dihang kamo nagaatubang sa-uga nga kasapaan, ang inyong pagtoo kinahanglan dili ma 

pakyas. Kamo anaa sa mga laray sa pagdawat sa bag-o nga pinadayag gikan sa Dios. Ayaw 

pangutana sa mamala nga agianan sa sapa. Balhin sa sunod nga dimensyon sa plano sa Dios. 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Unsa ang lima ka mga paagi nga ang pag-antus makasulod sa kinabuhi sa usa ka 

magtotoo? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Ilista ang tulo ka positibo nga mga kaayohan sa pag-antus sumala sa kabubut-on sa 

Dios. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Ilista ang tulo ka positibo nga mga kinaiya nga aduna sa mga magtotoo sa diha nga 

makasinati sa pag-antus: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. Basaha ang mosunod nga mga pamahayag. Kon ang pahayag Tinuod, isulat ang 

letrang T diha sa blangko sa atubangan niini. Kon ang pahayag Bakak, isulat ang 

letrang F sa blangko diha sa atubangan niini. 

 

a ._____ Dili gayud kabubut-on sa Dios alang kaninyo nga mag-antus. 

 

b ._____ Sa diha nga kamo makasinati sa kasamok kini nagpasabot nga kamo gawas sa 

               kabubut-on sa Dios. 

 

c ._____ Si Pablo gawas sa kabubut-on sa Dios diha sa bagyo sa dagat nga iyang nasinati. 

 

d ._____ Sa diha nga kamo mag-antus gawas sa kabubut-on sa Dios kamo sa kasagaran 

               mao ang hinungdan sa inyong kaugalingon nga mga problema tungod sa pagka 

               dili-masinugtanon. 

 

e ._____ Ang Dios nagpanton kaninyo tungod kay siya nahigugma kaninyo ug nagtingu- 

               ha sa pagdala kaninyo balik sa pagpahiuyon ngadto sa iyang kabubut-on. 

 

f ._____ Kon si Elias diha sa kabubut-on sa Dios sa pag-adto sa sapa sa Cherith, ang sapa 

                    dili gayud unta mamala. 

 

g .____ Ang Dios usahay mogamit sa kasamok sa pagkuha sa inyong pagtagad tungod 

              kay siya gusto nga mogiya kaninyo sa bag-o nga direksyon. 

 

h .____ Ang Biblia nagtudlo lamang sa mga makasasala nga makasinati sa pag-antus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Tun-i ang libro sa I Pedro nga nagtumong sa hilisgutan sa pag-antus. Irekord kon 

unsay inyong makat-onan mahitungod sa pag-antus gikan niini nga sulat: 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Tun-i ang mosunod nga mga pakisayran mahitungod sa pag-antus: 

 

KATIG-A:  II Timoteo 2: 3 

 

KASAKITAN: Buhat 14:20; Roma 5: 3; 12:12; I Mga Taga Tesalonica 3: 4,  

II Mga Taga Tesalonica 1: 4 

 

PAGLUTOS: Mateo 5: 10-12, 44; 13:21; Marcos 4:17; Lucas 11:49; 21:12;   

Juan 15:20; I Mga Taga Corinto 4:12; II Mga Taga Corinto 4: 

9; Buhat 8: 1; 11:19; 13:50; II Timoteo 3:12; Taga-Roma 8:35; 

Galacia 6:12 

 

PAG-ANTUS: I Pedro 5:10; Filipos 1:29; 3: 8; 4:12; II Mga Taga Corinto 1:6; 

II Timoteo 2:12; 3:12; Galacia 5:11; 6:12; Buhat 9:16; I Mga 

Taga Tesalonica 3: 4; II Mga Taga Tesalonica 1: 5 

 

KAGUL-ANAN: Salmo 34:19; 119: 67, 71, 75; Mateo 24: 9; Buhat 20:23;  

II Mga Taga Corinto 2: 4; 4:17; 6: 4; 1 Tesalonica 3: 3;  

II Timoteo 1: 8; 3:11; 4: 5; II Mga Taga Corinto 1: 6;  

Santiago 5:10; Hebreohanon 10: 32-33 ug kapitulo 11 
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KAPITULO 12 

 

UNOM KA MGA HUGNA SA PINADAYAG 

 
MGA TUMONG: 

 

Sa pagkahuman niini nga kapitulo kamo makahimo sa: 

 

•    Pagsulat sa sag-ulohong bersikulo gikan sa panumduman. 

•    Paglista sa unom ka mga hugna sa pagpadayag sa plano sa Dios. 

•    Pag-ila niini nga sumbanan sa mga panig-ingnan sa Biblia. 

 

SAG-ULOHONG BERSIKULO: 

 

Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga ma 

gaingon, kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana: sa inyong pagliko sa ka 

mot nga too ug sa inyong pagliko sa wala. (Isaias 30:21) 

 

PASIUNA 

 

Niini nga kurso kamo nakakat-on na ug daghan mahitungod sa pag-ila sa tingog sa Dios. Ka 

mo nakakat-on sa mga panginahanglan alang sa pag-ila sa tingog sa Dios. Kamo nakakat-on 

sa kahulogan ug sumbanan sa kabubut-on sa Dios ug mga paagi sa Dios sa pagpakigsulti sa 

tawo. 

 

Kamo gipasidan-an sa mga dili-Bibliyanhong mga paagi sa pagpangita sa giya ug nakadawat 

sa mga sumbanan alang sa paghimo ug mga desisyon bahin sa kuwestiyonabling mga buhat. 

Kamo nagtuon sa Bibliyanhon nga modelo alang sa paghimo ug desisyon ug nakakat-on kon 

unsay buhaton sa diha nga mapakyas. Kamo usab nagtuon bahin sa pag-antus ingon nga kini 

may kalabutan sa kabubut-on sa Dios. 

 

Kining katapusan nga kapitulo nagpresentar sa unom ka mga hugna nga inyong masinati sa 

pagpadayag sa plano sa Dios. Kamo makasinati niini nga mga hugna samtang kamo nagkat-

on sa paglakaw diha sa kabubut-on sa Dios. 

 

PINADAYAG NGA KAHIBALO 

 

Sa naglibog ug dili nagiyahan nga kalibutan, ang Dios nagsaad sa pagpadayag ug kahibalo sa 

iyang mga sumusunod. Kini nagpasabot nga siya mopadayag sa Diosnong mga plano,kaalam, 

ug kahibalo diha sa mga sirkumstansya sa kinabuhi: 

 

Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga ma 

gaingon, kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana: sa inyong pagliko sa ka 

mot nga too ug sa inyong pagliko sa wala. (Isaias 30:21) 
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Sa diha nga ang Dios nagpadayag sa usa ka plano, adunay unom ka mga hugna nga inyong 

agian sa pagpalambo niana nga pinadayag. Kini nga mga hugna makita sa Lucas 1: 26-47. .  

Basaha kini nga tudling sa dili pa mopadayon sa nahibilin sa leksyon. Kini nga Kasulatan nag 

rekord sa pinadayag sa Dios nga gihatag ngadto kang Maria nga siya mahimong inahan sa 

Mesias, si Jesu-Kristo. 

 

Niini nga istorya adunay unom ka mga hugna nga agian ni Maria samtang ang plano sa Dios 

gipadayag kaniya. Kini nga mga hugna mahimong obserbahan sa pagpadayag sa bisan unsa 

nga plano sa Dios ngadto sa tawo. Sila mao ang mga hugna nga inyong agian samtang kamo 

modawat sa pinadayag nga kahibalo sa iyang plano alang sa inyong kinabuhi. 

 

UNANG HUGNA: PAGKASAMOK 

 

Ug ang manolunda miadto kaniya. . .ug sa diha nga siya nakakita kaniya, siya 

nasamok sa iyang pulong ug iyang gihunahuna unsa nga matang sa pagpangu 

mosta kaha kini. (Lucas 1: 28-29) 
 

Sa diha nga ang anghel unang mipakita kang Maria, siya nasamok o nasubo sa iyang espiritu. 

Sa matag higayon nga ang Dios gusto nga mohatag sa bag-ong giya, sagad ninyong masinati 

ang kasamok. Siya nagtugot kaninyo nga maguol sa mga sirkumstansya sa kinabuhi aron ma 

kuha ang inyong pagtagad. 

 

Tingali kamo nagapangutana sa makapalibog nga mga sirkumstansya sa inyong palibot. Ka 

mo nasamok ug wala nakasabot kon nganong ang pipila ka butang nahitabo nga makapasuko 

sa inyong kinabuhi. Ang Dios naningkamot sa pagkuha sa inyong pagtagad. Kon kamo mali 

payon ug kontento sa karon nga mga sirkumstansya kamo dili mangita kaniya alang sa bag-o 

nga direksyon. Kini maoy hinungdan nga siya nagtugot kaninyo nga masamok niining unang 

hugna sa pagpadayag. 

 

IKADUHANG HUGNA: PAGPADAYAG 

 

Ug ang manolunda miingon kaniya: Ayaw kahadlok, Maria; kay ikaw nakaang 

kon sa kahimuot sa Dios. 

 

Ug ania karon, ikaw manamkon diha sa imong tagoangkan ug manganak ug usa 

ka anak nga lalaki ug pagatawgon mo ang iyang ngalan nga Jesus.  

(Lucas 1: 30-31) 

 

Sa diha nga maangkon sa Dios ang inyong pagtagad pinaagi sa pagkasamok, Siya mopadayag 

sa iyang plano nganha kaninyo. Kini mao ang ikaduha nga hugna sa pagpadayag: 

 

Tawgon mo ako ug ako motubag kanimo, ug magapakita kanimo ug dagkung 

mga butang nga wala mo hibaloi. (Jeremias 33: 3) 

 

Ang nasamok nga espiritu maoy hinungdan alang kang Maria nga itumong ang iyang pagta 

gad sa Dios unya siya nagpadayag sa iyang plano. Siya mahimong inahan sa Mesias, si Jesu-

Kristo. 
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IKATULONG HUGNA: PAGDUHA-DUHA 

Unya miingon si Maria ngadto sa anghel, Unsaon pagkahimo niini nga wala man 

ako makaila ug lalaki? (Lucas 1:34) 

 

Si Maria nagduha-duha sa pagdawat niining dakung pagpadayag. Siya nangutana, "Unsaon 

man pagkahimo niini?" 

 

Sa diha nga ang Dios mopadayag sa bag-o nga direksyon sa inyong kinabuhi kamo sa kanu 

nay mabug-atan. Kamo tingali mobati nga dili takus. Kamo mahimong mobati nga kini dako 

kaayo nga lakang sa pagtoo.  Kamo maghunahuna sa ipangatarungan nga mga rason ngano 

nga ang plano dili mabuhat. Kamo magduha-duha  ug mangutana sa Dios. 

 

Duha ka mga butang mahitabo sa hugna sa pagduha-duha: 

-Kamo mopresentar sa inyong mga pangutana, mga rason, ug mga pasangil. 

-Ang Dios motubag niini sa mga detalye sa iyang plano. 

 

Ang ubang mga tawo magduha-duha nga duagay kay sa uban. Ang ubang mga tawo mogahin 

ug mga katuigan sa pagduha-duha nga hugna nga nagahunahuna sa mga pasangil ug mga ka 

tarungan kon nganong sila dili modawat sa pagpadayag nga gihatag sa Dios. Apan kon kamo 

dili gayud molihok gikan sa pagduha-duha dili gayud kamo makakita sa katumanan sa Dios 

nong pagpadayag. 

 

IKAUPAT NGA HUGNA: PAGBIYA 

Ug si Maria miingon: Ania karon, ang ulipon sa Ginoo; matuman unta kanako 

sumala sa imong pulong. . . (Lucas 1:38) 

 

Si Maria milihok sa madali gikan sa pagduha-duha ngadto sa pagnunut sa plano sa Dios. Kini 

nagpasabot nga siya mibiya sa iyang kabubut-on ngadto sa plano sa Dios. Siya mibiya sa 

iyang kaugalingon nga mga plano ug mga tinguha ug midawat sa bag-ong direksyon sa Dios 

alang sa iyang kinabuhi. 

 

IKALIMANG HUGNA: PAGPANGHIMATUUD 

Ug bulahan ang babaye nga mitoo; kay adunay katumanan sa mga butang nga  

gisulti kaniya gikan sa Ginoo. (Lucas 1:45) 
 

Sa pagpanghimatuud nga hugna, Ang Dios ang motino o mopamatuod sa iyang plano. Si Ma- 

ria nahimong mabdos ug ang mga pagpadayag napamatud-an diha sa iyang kaugalingong la- 

was. Kon kamo mobiya sa inyong kabubut-on ngadto sa gipadayag nga plano sa Dios, sa dili 

madugay kamo makadawat sa pagpanghimatuud niana nga plano. 

 

IKAUNOM NGA HUGNA: PAGHIMAYA 

Ug si Maria miingon, Ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo. (Lucas 1:46) 

Si Maria nagakalipay diha sa plano sa Dios! Basaha ang iyang tibook nga paghimaya sa Dios 

diha sa Lucas 1: 46-55. Sa diha nga kamo modawat sa plano sa Dios alang sa inyong kinabu- 

hi kini kanunay nga magdala sa kalipay ug moresulta sa paghimaya sa Dios. 
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Ingon sa inyong nakat-onan niini nga kurso, ang pagsunod sa plano sa Dios wala magpasabot 

nga kamo walay mga problema. Sa natural nga kalibutan, si Maria may usa ka tinuod nga 

problema. Siya magmabdos ug dili minyo. Apan ang plano sa Dios mas labaw pa kay sa bi 

san unsa nga lumalabay nga pag-antus nga nalangkit niini. Sa katapusan, kini sa kanunay ma 

kahatag ug kalipay ug kahimayaan sa Ginoo nga si Jesukristo. 

 

KATAPUSANG PULONG - PAMATI SA IYANG TINGOG 

 

Niini nga kurso kamo nakadawat sa lagda alang sa pag-ila sa tingog sa Dios. Samtang mamati 

kamo sa iyang tingog, hinumdumi ang iyang saad: 

 

. . Ako nahibalo sa mga hunahuna ug mga plano nga gihunahuna ko alang kanin 

yo, nagaingon ang Ginoong Jehova, mga hunahuna ug mga plano alang sa kaayo 

han ug kalinaw, ug dili alang sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa 

inyong ulahi nga sangputanan. (Jeremias 29:11, Ang Amplified Version) 

 

Ang Dios magpadayon sa paggiya kaninyo hangtod sa kamatayon: 

Kay kining Dios mao ang atong Dios sa mga katuigan nga walay katapusan: Siya 

mao ang atong magmamando bisan hangtod sa kamatayon. (Salmo 48:14) 
 

 Ang iyang giya magpadayon sa bag-ong langit ug yuta; 

 

Kay ang Cordero nga anaa sa taliwala sa trono, magapakaon kanila, ug ang mo 

giya kanila sa mga tuburan sa mga tubig; ug pagapahiran sa Dios ang tanang 

luha gikan sa ilang mga mata. (Pinadayag 7:17) 

 

Ang Dios wala magpakahilom. Kon kamo mamati, ang iyang tingog madungog ibabaw sa 

kasaba ug kalibog sa tanan nga mga tingog sa yuta.Ang Dios mosulti ug kamo makaila sa 

iyang tingog: 

 

Karon ang Dios sa kalinaw, nga nagbanhaw gikan sa mga patay sa atong 

Ginoong Jesus, nga dakung magbalantay sa mga carnero, pinaagi sa dugo sa 

dayon nga pakigsaad, 

 

Magahingpit kaninyo sa tanang maayong buhat SA PAGTUMAN SA IYANG 

KABUBUT-ON, nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pag 

tan-aw, pinaagi kang Jesu-Kristo; kang kinsa ang himaya hangtod sa kahang 

turan. Amen. (Hebreohanon 13: 20-21) 
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KINAUGALINGONG EKSAMEN 

 
 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ilista ang unom ka mga hugna sa pagpadayag sa plano sa Dios. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Ang mga tubag sa mga eksamen gihatag sa katapusan nga kapitulo niini nga manwal.) 
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ALANG SA DUGANG PAGTUON 
 
Tun-i ang sumbanan sa unom ka mga hugna sa pagpadayag diha sa mga kinabuhi ni Moises 

ug Gideon: 

 

Moises:   Exodo 1-15 
 

Pagkasamok;   Nasinati sa Ehipto (gipatay ang usa ka Egiptohanon) 

Pagpadayag:   Nagdilaab nga sapinit 

Pagduha-duha:  Tawo sa hinay nga sinultihan o yungit 

Pagbiya:   Midesisyon sa pag-adto 

Pagpanghimatuud:  Milagro sa atubangan ni Faraon 

Paghimaya:   Kalipay human makatabok sa Pulang Dagat 

 

 

Gideon:   Mga Maghuhukom 6 
 

Pagkasamok;   Nagagiok ug trigo; nagbubo sa pagkasamok sa  

    bersikulo 13 

Pagpadayag:   Angel nagpakita sa bersikulo 12 ug 14 

Pagduha-duha:  "Ang pamilya kabus, ako mao ang labing diyutay"  

bersikulo 15 

Pagbiya:   bersikulo 17 

Pagpanghimatuud: "Ipakita kanako ang usa ka timaan sa" mga bersikulo 17 

hangtod sa 23 

Paghimaya:   Bersikulo 24. Nagtukod ug halaran, ug nagdayeg sa  

     Dios. 

 

 

Makakita ba kamo ug uban nga mga panig-ingnan niini nga sumbanan sa Pulong sa Dios? 
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MGA TUBAG SA KINAUGALINGONG EKSAMEN 
 
KAPITULO 1: 
 

1. Ang akong mga karnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila,  

ug sila nagasunod kanako. (Juan 10:27) 

 

2. Ang "rhema" nga pulong sa Dios mao ang nagahatag-sa-kinabuhi nga pulong nga 

gipakigsulti sa pagtagbo sa usa ka piho nga panginahanglan.  Kini moabot pinaagi 

sa sinulat nga Pulong sa Dios, usa ka wali, espirituhanon nga mga gasa, o pinaagi 

sa usa ka sulodnon nga tingog sa inyong espiritu. 

 

3. Ang "logos" nga Pulong sa Dios mao ang sinulat nga Pulong sa Dios nga anaa sa 

Balaan nga Biblia.Walay bisan unsa nga igadugang o pagakuhaon gikan niana. 

 

4.  Kon kamo makaila sa iyang tingog, kamo masayud sa iyang kabubut-on sa diha 

nga siya mosulti kaninyo. 

 

5. Hebreohanon 3: 7 o 15. 

 

6. Ang kinatibuk-ang plano sa Dios alang sa inyong kinabuhi, giya sa paghimo ug 

maalamong mga pagpili, ug direksyon alang sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. 

 

7. Kini sa kanunay miuyon sa "logos" o sinulat nga Pulong sa Dios ingon nga gitala 

diha sa Balaan nga Biblia. 

 

8. Sala. 

 

9. Magbubuhat. . . tigpaminaw. 

 

KAPITULO 2: 
 

1. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kalooy sa Dios, nga itugyan nin 

yo ang inyong mga lawas ingon nga usa ka halad nga buhi, balaan, ug nahamut-an sa 

Dios, nga mao ang inyong makatarunganon nga pagsimba. 

 

Ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan; apan kamo mausab pinaagi 

sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mapamatud-an kon unsa ang maayo ug 

hinangponon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. (Roma 12: 1-2) 

 

2. Ang kinahanglanon nagpasabot sa usa ka butang nga inyong gikinahanglan buhaton 

sa dili pa mobuhat sa laing butang. 

 

3. Ang mga kinahanglanon sa pag-ila sa tingog sa Dios naglakip sa: Natawo-pag-usab 

nga kasinatian, Pagpapuno sa Balaang Espiritu, Espirituhanon nga pagkahamtong, ug 

Kausaban. 
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4. Giya. Ang Balaan nga Espiritu nagpadayag sa kabubut-on sa Dios pinaagi sa pagsulti 

niini ngadto sa inyong sulodnon nga espiritu. 

 

5. Sa pag-ila nga kamo makasasala, ikumpisal ang inyong mga sala, maghinulsol, ug 

modawat kang Jesu-Kristo ingon nga inyong Manluluwas. 

 

6. Kamo kinahanglan gayud nga adunay usa ka personal nga relasyon sa Dios aron nga 

makaila sa iyang tingog. 

 

7. Kini nagpasabot sa pag-angkon sa pagkahamtong sa mga butang mahitungod sa 

espirituhanon nga kalibutan, ug pagtubo sa espirituwal. 

 

8. Aron mausab ngadto sa laing larawan, mosunod sa Ginoo nga si Jesu-Kristo. 

 

9. Ang pamahayag tinuod. Tan-awa sa Roma 12: 1-2. 

 

KAPITULO 3: 
 

1. Kay ako nanaug gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, 

kondili sa kabubut-on sa nagpadala kanako. (Juan 6:38 

 

2. Gugma. 

 

3. Ribyuha ang mga rason nga gilista sa Kapitulo 3. 

 

4. Pinili o determinasyon sa usa nga adunay gahum. 

 

5. Labaw’ng hataas (boulema), indibiduwal (thelema), ug moral. 

 

6. Kaugalingon-kabubut-on, kabubut-on ni Satanas, kabubut-on sa Dios. 

 

7. a. F;   b. T ;  c. F;   d. T;   e. F 

 

KAPITULO 4: 
 

1. Oh Jehova, ako nasayud nga ang dalan sa tawo wala diha sa iyang kaugalingon: Kini 

wala sa tawo nga molakaw aron sa pagtultol sa iyang mga lakang.  (Jeremias 10:23) 

 

2. Ang pulong "mga pangabugho" nagpasabot nga nagakopya sa uban aron makatumbas 

o molabaw kanila. Kini migitib gikan sa espiritu sa indigay ug maoy usa ka matang sa 

pangabugho. 

 

3. a. F;  b. F;  c. F;  d. T;  e. F;  f. F;  

 

g. T;   h. T;   i. T 
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KAPITULO 5: 
 

1. Nga iyang gipaila kanato ang tinago sa iyang kabubut-on, sumala sa iyang maayong 

kahimut-an nga iyang gituyo diha sa iyang kaugalingon: 

 

Nga diha sa usa ka hugna sa kahingpitan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan nga 

mga butang diha kang Kristo, nga anaa sa langit, ug anaa sa yuta; bisan pa diha 

kaniya.  

 

Sa kang kinsa usab kita nahimo nga usa ka kabilin, sa gipili kitang daan sumala sa ka 

tuyoan niya nga nagabuhat sa tanan nga mga butang sumala sa pagbulut-an sa iyang 

kaugalingon nga kabubut-on. (Efeso 1: 9-11) 

 

2. Ang duha ka mga dibisyon sa kabubut-on sa Dios nga gihisgotan niini nga kapitulo 

mao kadtong gipadayag diha sa iyang sinulat nga Pulong ug kadtong wala gipadayag 

diha sa iyang sinulat nga Pulong. 

 

3. Ang prinsipyo nga magamit niini nga desisyon mao ang makita diha sa II Mga Taga 

Corinto 6: 14-15 Ang mga magtotoo dili makigyugo sa mga dili-magtotoo. 

 

4. Ang gusto sa Dios nga kamo masayud sa iyang kabubut-on. 

Ang kabubut-on sa Dios giplano. 

Ang plano sa Dios indibiduwal ug personal. 

Ang plano sa Dios nagauswag. 

Ang kabubut-on sa Dios dili maoy dalan sa tawo. 

Ang kabubut-on sa Dios maayo. 

 

5. Bakak 

 

6. Diyagrama A. 

 

7. Hingpit nga kabubut-on, Maayong kabubut-on, Hinangponon nga kabubut-on, ug 

Gawas sa kabubut-on sa Dios. 

 

KAPITULO 6: 
 

1. Ayaw kamo pagpakabuang, kondili sabton kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo. 

 (Efeso 5:17) 

 

2. Ang bisan unsa sa mga mosunod mahimong gamiton: Moises ug ang bato; Si Elias sa 

bukid; Felipe ug ang iyang biyahe ngadto sa Samaria; Si David ug ang iyang duruha 

ka mga kasinatian uban sa mga higante. 

 

3. Sinulat nga Pulong sa Dios  Mga milagro 

Pag-ampo    Mga damgo 

Mga magtatambag   Mga Panan-awon 

Mga sirkumstansya   Madungog nga Tingog 
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Sirado ug bukas mga pultahan Sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo 

Mga anghel    Mga gasa sa Espiritu Santo 

4. a. F;   b. F;   c. F;   d. F;   e. T;   f. T 

 

KAPITULO 7: 

1. Sumalig ka kang Jehova sa tibook mong kasingkasing; ug ayaw pagsalig sa imong 

kaugalingong salabutan.  

 

Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, ug siya magamando sa imong mga alagianan. 

(Proverbio 3: 5-6) 

 

2. Kalinaw 

3. Tan-awa ang Proverbio 3: 5-6 

4. Sa pagpamalandong sa Dios diha sa hunahuna, sa pulong, ug sa buhat. Aron sa 

paghatag kaniya sa unang dapit diha sa inyong kinabuhi. 

 

5. Pag-ampo.     

Pagsaliksik sa mga Kasulatan. 

Pagpamati sa sulodnon nga tingog sa Espiritu Santo. 

Pagpangita sa Kristohanong tambag. 

Pagsusi sa mga sirkumstansya. 

Paggamit sa Bibliyangong mga yawi alang sa giya. 

Pagpili sa dalan sa kaalam. 

 

6. a. F;    b. F;    c.F  

KAPITULO 8: 

1. Busa, kon magakaon kamo o magainom, o bisan unsa ang inyong pagabuhaton, 

buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. (I Mga Taga Corinto 10:31) 

 

2. Kuwestiyonable nga mga buhat mao ang mga kalihokan o kinaiya nga dili pihong 

gihisgotan diha sa Pulong sa Dios ingon nga husto o sayop. 

 

3. Kini ba makapahimaya sa Dios?     

Unsa ang imong hinungdan?   

Kini ba gikinahanglan?     

Kini ba makapagpalambo sa espirituhanon nga pagtubo?    

 Kini ba makapaulipon nga bisyo?    

Kini ba makakompromiso?     

Kini ba modala ngadto sa tentasyon?    

Kini ba naghatag ug panagway sa dautan?   

Kini ba makalapas sa imong tanlag?   

Unsa nga paagi nga kini makaapekto sa uban? 
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4. Ang usa ka mas huyang nga igsoon mao ang usa ka magtotoo, nga tungod sa kahu 

yang sa pagtoo, kahibalo, o tanlag mahimong apektado sa panig-ingnan sa usa ka mas 

lig-on nga igsoon. Siya maimpluwensiyahan sa sala batok sa iyang tanlag ug ang 

iyang espirituhanon nga pag-uswag mahimong mabalda. 

 

5. Ang usa ka lig-on nga magtotoo mao ang usa kinsa, tungod sa iyang pagsabot sa kaga 

wasan sa pipila ka mga dapit, ug sa kalig-on sa iyang pagtoo, magpasundayag sa kaga 

wasan uban sa maayo nga tanlag. Siya dili naimpluwensiyahan sa nagkalainlaing mga 

opinyon sa uban. 

 

6. Pag-ila tali sa mga butang nga gisugo ug sa kagawasan. 

Pag-ugmad sa inyong kaugalingon nga mga pagtoo. 

Pagtugot sa uban nga gawasnon sa pagtino sa ilang kaugalingon nga mga pagtoo. 

Paglimita sa kagawasan pinaagi sa gugma. 

Pagsulbad sa tanang mga kalapasan. 

 

7. Moduol ngadto kaniya nga mag-inusara. Kon kini dili masulbad. . . 

Moduol pag-usab ug dad-on ang usa o duha ka mga saksi uban kanimo.  

Kon kini dili masulbad. . . 

Dad-a ang mga butang sa atubangan sa simbahan. 

 

KAPITULO 9: 
 

1. Ang kasingkasing sa tawo magalalang sa iyang dalan; apan si Jehova nagamando sa 

iyang mga lakang. (Proverbio 16: 9) 

 

2. Ang usa ka modelo naghatag ug usa ka panig-ingnan alang kaninyo sa pagsunod. 

 

3. Ang usa ka modelo alang sa paghimo ug desisyon mao ang usa ka panig-ingnan sa 

pagsunod sa diha nga nagahimo ug mga pagpili. 

 

KAPITULO 10: 
 

1.  Oh, nga ang akong katawhan magpatalinghug kanako ug ang Israel maglakaw unta sa 

akong mga dalan. (Salmo 81:13) 

 

2. Tun-i kini pag-usab sa Kapitulo 10. 

 

3. Tun-i kini pag-usab sa Kapitulo 10. 

 

4. Pag-ila sa inyong kapakyasan. 

Paghinulsol. 

Pag-ila sa pagbiya nga punto. 

Pagbalik aron sa pagtul-id sa sayop. 

Pagpadayag: Pangitaa ang Dios ug molihok diha sa bag-o nga direksyon. 
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KAPITULO 11: 
 

1. Busa sila nga nagaantus sumala sa kabubut-on sa Dios, magapiyal sa ilang mga kalag 

ngadto kaniya nga magabuhat ug maayo ingon nga matinumanon nga Magbubuhat.  

(I Pedro 4:19) 

 

2. Ang uban sa inyong palibot. 

Mga sirkumstansya sa kinabuhi. 

Ang inyong ministeryo. 

Direktang kalihokan ni Satanas. 

Ang inyong kaugalingon nga sala. 

 

 

 

 

3. Tan-awa ang mga kaayohan sa pag-antus nga gihisgotan sa Kapitulo 11. 

4. Tan-awa ang mga kinaiya ngadto sa mga pag-antus sa gihisgotan sa Kapitulo 11. 

 

5. a. F;      b. F;        c. ;f  d. T;        e. T;  f. F;        g. T;  h. F; 

 

KAPITULO 12: 
 

1. Ug ang imong igdulungog makadungog sa usa ka pulong sa imong likod, nga maga- 

ingon, kini mao ang dalan, lumakaw kamo diha niana: sa inyong pagliko sa kamot nga 

too ug sa inyong pagliko sa wala. (Isaias 30:21) 

 

2.  Pagkasamok, Pagpadayag, Pagduha-duha, Pagbiya, Pagpanghimatuud, Paghimaya 
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